
GreenKidz Kooyman 
Earth Day Kidsfestival 
groot succes
Afgelopen zondag deden 100 kinderen enthousiast mee aan het Earth Day festival in de 
Kooyman Megastores Zeelandia en Jan Noorduynweg. Gedurende de ochtend konden zij 
deelnemen aan allerlei leuke en leerzame activiteiten met een duidelijke milieuboodschap. 
Ook werden de winnaars van de Earth Day Kleurwedstrijd bekend gemaakt en ging elk kind 
met een Earth Day certificaat en een zelf geplant aloë vera stekje naar huis.
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scholen geadopteerd en bijgedragen aan de 
ont wikkeling van GreenKidz lesmateriaal. Earth 
Day was een prachtige aanleiding om samen 
met GreenKidz op een andere manier kinderen 
actief om te laten gaan met milieubewustzijn”.

GreenKidz creator Maya Mathias; ‘We zijn ont
zettend blij dat Kooyman dit event als trouwe 
sponsor van GreenKidz mogelijk maakte. Als 
stichting willen we op een creatieve en inter
actieve manier milieubewustzijn bij onze jeugd 
stimuleren en daar paste dit festival perfect bij. 

Met dank aan 1ejaars studenten van de Leraren 
Opleiding Funderend Onderwijs van het UoC, 
de Rotary jeugdafdeling Interact en het team 
Mr en Miss Teenagers hebben we dit mooie 
event kunnen realiseren. 
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Op het Earth Day festival was van alles te doen. 
Zoals een animatiefilm over het aapje Tooby 
dat zijn rommel goed opruimt, een voorlees en 
danshoek en de kids konden knutselen met re
cycle materiaal. Geïnteresseerde ouders kon
den zich bovendien bij de informatietafel laten 
informeren over de activiteiten van GreenKidz 
en een kleine donatie geven om bij te dragen 
aan gratis en modern milieuonderwijs voor elk 
kind van Curaçao.

Marketing Manager Tanja Boon kijken zeer te
vreden op de dag terug. “We vinden het heel 
belangrijk om een bijdrage te leveren aan het 
milieubewustzijn van kinderen. Daarom hebben 
we de afgelopen jaren meerdere GreenKidz 

Maya
Sticky Note
Toobylogo er nog bij


