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Nederlandse samenvatting  

Educatieve activiteiten 

In 2021 kijken wij terug op een zeer productief en vernieuwend GreenKidz jaar. In dit jaar zijn een aantal 

veelbelovende educatieve projecten voor het funderend onderwijs afgerond, zoals ons Coral Heroes 

project en ons Kòrsou Limpi project. Deze projecten zijn eerst op verschillende lokale scholen uitgetest 

en vervolgens formeel gelanceerd, waarbij alle bijbehorende nieuwe lesmaterialen via de greenkidz-

website www.greenkidz.org gratis beschikbaar zijn gemaakt. In 2021 is ook grote vooruitgang geboekt 

op het Muggenproject en de traditionele lesmaterialen en tweetalige E-learn, die hier bij horen.

Voorlichting aan de gemeenschap 

In 2021 vonden veel voorlichtingsactiviteiten plaats. Zo werden en meerdere persberichten uitgegeven 

en nam GreenKidz deel aan verschillende televisie-optredens. In samenwerking met het Ministerie van 

Economische Ontwikkeling en de Curaçao Tourism Board (CTB) werden 2 groene voorlichtingsspots 

opgenomen in het kader van de Kòrsou ta Dushi campagne,die veelvuldig op televisie werden getoond 

en op social media werden gedeeld. Ook werd een permanente Kòrsou Limpi kindertentoonstelling 

geopend in het Savonet Museum en een drukbezochte meet & greet voor alle FO scholen van Curaçao  

georganiseerd die gratis lesmaterialen konden ophalen bij het Carmabi Museum op Piscaderabaai. 

Samenwerking met partners 

In 2021 zocht GreenKidz zeer bewust de samenwerking  met organisaties en stichtingen op Curaçao en 

op andere eilanden van de Dutch Caribbean. Binnen het Kòrsou Limpi en Coral Heroes project werd 

nauw en vruchtbaar samengewerkt met Stichting Carmabi Education. In dit jaar werden ook 

waardevolle contacten gelegd met de KLM en met de Saba Conservation Foundation om les- en 

doeboeken te ontwikkelen over milieuzorg en gezonde buitenactiviteiten. Tot slot werden er 

inspirerende contacten gelegd met Stichting Stinapa en het Bonairiaanse waste-managementbedrijf 

Selibon om in de nabije toekomst samen te werken.  

Aansturing  en financiële verantwoording 

In 2021 werd de GreenKidz Foundation geleid door Michiel van der Veur (voorzitter), Elly Hellings 

(secretaris) en Felicia van Loon (penningmeester). Maya Mathias coördineerde alle GreenKidz-projecten 

op basis van  geaccordeerde projectvoorstellen en verkregen gelden. In 2021 ontving de GreenKidz 
Foundation van donateurs en sponsors ANG 77.905 aan baten om haar projecten uit te voeren. In dit jaar 

werd ANG 113.776 aan educatieve- en voorlichtingsactiviteiten en aansturing van de stichting besteed.

De financiële administratie werd in 2021 door Maya Mathias verwerkt en het financiële jaarverslag werd 

vervolgens door GreenKidz bestuurslid en penningmeester Felicia van Loon opgemaakt. 

http://www.greenkidz.org/


English summary 

Educational activities 

In 2021 we look back on a very productive and innovative GreenKidz year. This year saw the completion 

of several promising educational projects for primary schools, such as our Coral Heroes project and our 

Korsou Limpi project. These projects were first piloted at various local schools and then formally 

launched, with all associated new teaching materials made available for free via the GreenKidz website 

www.greenkidz.org. In 2021, great progress was also made on our Mosquito Prevention project and the 

traditional teaching materials and bilingual E-learn associated with this program. 

Community activities. 

Many outreach activities took place in 2021. Several press releases were issued and GreenKidz made 

various television appearances. In collaboration with the Ministry of Economic Development and the 

Curaçao Tourism Board, two green education tv commercials were recorded as part of the Korsou ta 

Dushi campaign that were frequently aired on television and shared on social media. A permanent 

Korsou Limpi children's exhibition was also opened at the Savonet Museum and a well-attended meet 

and greet for all the 66 primary schools of Curaçao was organized, where teachers could pick up free 

teaching materials at the Carmabi Museum on Piscadera Bay. 

Collaboration with partners 

In 2021 GreenKidz sought cooperation with different organizations and foundations on Curaçao and on 

other islands of the Dutch Caribbean. Within the Korsou Limpi and Coral Heroes project there was a 

close and fruitful cooperation with the Carmabi Education Foundation. In this year valuable contacts 

were developed with KLM and with the Saba Conservation Foundation to develop lesson and activity 

books on environmental care and healthy outdoor activities. Finally, inspiring contacts were made with 

the Stinapa Foundation and the Bonairean waste management company Selibon aimed at working to 

work together in the near future. 

Management and financial accountability 

In 2021 the GreenKidz Foundation was led by Michiel van der Veur (Chairman), Elly Hellings (Secretary) 

and Felicia van Loon (Treasurer). Maya Mathias coordinated all GreenKidz projects based on approved 

project proposals and obtained funds. In 2021, the GreenKidz Foundation received ANG 77.905 from 

donors and sponsors to implement its projects. In this year, ANG 113.776 was spent on educational and

awareness activities and management of the foundation. The financial records were processed by Maya 

Mathias in 2021 and the annual financial report was then prepared by GreenKidz board member and 

treasurer Felicia van Loon. 



Voorwoord 

Geachte lezer, 

Voor u ligt het GreenKidz Jaarverslag van 2021. Hierin doen wij trots verslag van ons zevende GreenKidz 
jaar en al onze educatieve activiteiten voor scholen en voorlichtingsactiviteiten voor de gemeenschap 
van Curaçao.  

Wij hopen dat u GreenKidz gaat of blijft steunen in de toekomst. 

Drs. M.J. van den Blink
Voorzitter GreenKidz Foundation
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Inleiding 

0.1 GreenKidz terug- en vooruitblik 

In dit zevende jaarverslag van onze GreenKidz Foundation kijken wij graag met u terug op onze 

activiteiten van 2021. In dit afgelopen jaar werd de herbezinningskoers van 2020 voortgezet met een 

duidelijke verschuiving in onze werkwijze, ambities en activiteiten, die wij hieronder in vogelvlucht voor 

u schetsen.

0.2 GreenKidz groei van 2015 t/m 2019 

In 2015 werd GreenKidz door opleider/schrijver Maya Mathias en designer Ivonne Zegveld geïnitieerd 
om bij te dragen aan het milieubewustzijn en de milieueducatie van de Curaçaose jeugd. Doel van deze 
oprichters was om leerlingen in het funderend onderwijs van Curaçao te activeren om zorgzaam en 
milieubewust met hun leefomgeving om te gaan. In dit  1e jaar werden  6 pilotscholen bereikt. 

In de periode 2016-2019 breidde GreenKidz haar activiteiten uit naar 28 scholen in het funderend 
onderwijs, 13 scholen in het speciaal onderwijs en 16 scholen in het voortgezet onderwijs. In deze groei-
jaren ontwikkelden wij verschillende, zeer succesvolle educatieve programma’s voor GreenKidz, 
GreenTeens en GreenTeachers  en bereikten wij met ons GreenKidz gastdocententeam duizenden 
leerlingen en honderden leerkrachten (waaronder de leerkrachten in opleiding op de LOFO) op Curaçao. 

0.3 GreenKidz herbezinning vanaf 2020 

In 2020 wijzigde GreenKidz van koers. Waar eerst de nadruk lag op het uitvoeren van grote projecten op 
scholen met een GreenKidz gastdocententeam, kwam de nadruk meer liggen op het ontwikkelen van 
lesprogramma’s en lesmaterialen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met partnerorganisaties en 
opdrachtgevers, die bij voorkeur zelf al over de contacten en faciliteiten beschikten om een groot aantal 
scholen en leerlingen te bereiken. 

In 2021 werd die koers doorgezet, waarbij lesprogramma’s aangeboden werden vanuit een blended 
learning formule van een combinatie van fysieke en online lesmaterialen en instructievideo’s. In dit jaar 
werden ook bewust contacten gelegd met andere eilanden in de Dutch Caribbean. Zo werd in 2021 
gestart met het ontwikkelen van een eerste unieke tweetalige e-elearn voor leerlingen in funderend 
onderwijs op alle eilanden en ideeën ontwikkeld voor projecten op Bonaire en Saba.  

Voor de toekomst geloven wij dat verdere digitalisering van GreenKidz lesprogramma’s kan leiden tot 
duurzame kennisoverdracht, een veel breder bereik binnen de hele Dutch Caribbean en een betere 
borging, continuïteit en groei van onze groene lesprogramma’s. 



0.4 Opzet van dit zevende  jaarverslag 

Dit jaarverslag bestaat uit vijf hoofdstukken en een vijftal bijlagen. 

• Hoofdstuk 1 gaat in op de educatieve activiteiten van GreenKidz

• Hoofdstuk 2 gaat in op onze voorlichtingsactiviteiten voor de gemeenschap

• Hoofdstuk 3 gaat in op onze samenwerking met partners

• Hoofdstuk 4 gaat in op de aansturing van de GreenKidz Foundation

• Hoofdstuk 5 gaat in op de inkomsten en uitgaven van de GreenKidz Foundation

o Bijlage 1 bevat GreenKidz persberichten
o Bijlage 2 illustreert een aantal GreenKidz events
o Bijlage 2 is een opsomming van GreenKidz in de media
o Bijlage 4  bevat de GreenKidz visie 2020-2023



Hoofdstuk 1   Educatieve Activiteiten 

Doel van dit hoofdstuk 
Dit hoofdstuk gaat in op de educatieve activiteiten van de GreenKidz Foundation in het jaar 2021. 

Hierbij schetsen wij een beeld van drie belangrijke projecten namelijk ons Coral Heroes project, ons 

Kòrsou Limpi Project en ons Muggenpreventieproject.  

1.1 GreenKidz Coral Heroes project 

In 2021 werd het Coral Heroes project gelanceerd. Dit gezamenlijke project van de GreenKidz 

Foundation en de Carmabi Education Foundation kwam tot stand door ruim honderd donaties van 

bedrijven en particulieren. Het leert lokale leerlingen in de bovenbouw van het funderend onderwijs 

over de schoonheid en het belang van onze koraalriffen en hoe je daar op een verantwoorde wijze van 

kunt genieten aan de hand van prachtig, lokaal, herkenbaar beeld- en lesmateriaal. 

Voor dit project zijn een groot aantal unieke tweetalige lesmaterialen (PAP/NED) ontwikkeld die gratis 

van zowel de GreenKidz- als de Carmabi website te downloaden zijn. Dit betreft bijvoorbeeld prachtig en 

kleurrijk vormgegeven spellen, posters, kijk- en kleurplaten, power point presentaties, quizzen, 

knutselopdrachten, mindmaps en zelfs een kernbegrippenlijst en digitale docentenhandleiding. Al deze 

lesmaterialen sluiten bovendien naadloos aan bij het formele onderwijscurriculum. 

De lesmaterialen zijn na oplevering eerst zorgvuldig en succesvol uitgetest op de Meander basisschool, 

een reguliere Nederlandse school in net funderend onderwijs en op de Piar School, een lokale 

Papiamentstalige AGO school voor moeilijk lerende kinderen. Ook is er voor lokale docenten een reeks 

instructievideo’s gemaakt over hoe het lesmateriaal te gebruiken. Deze lesmaterialen zijn samen met  

een tweetalig Coral Heroes stripboek ook hard copy aan alle lokale FO scholen op Curaçao uitgedeeld. 

1.2 GreenKidz Kòrsou Limpi project 

In 2021 werd ook het Kòrsou Limpi project succesvol gelanceerd. Dit project is mogelijk gemaakt door 

een gulle donatie van Rotary Club of Curaçao. Het leert lokale leerlingen in de onderbouw van het 

funderend onderwijs over het belang van een schoon eiland en stimuleert kinderen om hun eigen 

leefomgeving schoon te houden. Het legt met behulp van een kleurrijk Kòrsou Limpi lesboek en 

bijbehorend activiteitenboek uit hoe je als kind de duurzame principes van Reuse, Reduce, Recycle en 

Refuse toepast in je eigen leven, 



Dit les- en doeboek met allerlei laagdrempelige en herkenbare voorbeelden is hard copy uitgedeeld aan 
alle reguliere FO scholen van Curaçao, die elk een exemplaar ontvingen. Dit les- en doeboek is samen 
met een groot aantal losse spelletjes, puzzeltjes, kleur- en kijkplaten gratis te downloaden van de 
GreenKidz website. Door de succesvolle GreenKidz kerstfundraising is het doeboek daarnaast ook nog 
1.000 keer gedrukt en uitgedeeld aan alle leerlingen van de 10 speciaal onderwijs scholen op Curaçao.  

Dit project is formeel gelanceerd met de opening van een permanente Kòrsou Limpi kindertentoon-
stelling in het Savonet Museum in het Christoffelpark; een nationaal park in het westen van Curaçao. 
Het feit dat dit museum jaarlijks door duizenden schoolkinderen wordt bezocht die door dit museum 
heen worden geleid, betekent dat het gedachtengoed van het Kòrsou Limpi project nog jarenlang 
duurzaam overgedragen wordt. 

1.3 GreenKidz Muggenpreventie project. 

In 2021 is ook hard gewerkt aan het muggenpreventieproject dat in het voorjaar van 2022 wordt 

afgerond. Ook dit project is mogelijk gemaakt door een gulle donatie van Rotary Club of Curaçao. Het 

project leert lokale leerlingen in de onderbouw en bovenbouw van het funderend onderwijs hoe 

muggengerelateerde virussen zoals Chikungunya, Dengue en Zika worden overgebracht, wat de 

symptomen van deze virusziekten zijn, hoe je muggenhaarden bestrijdt en muggenbeten voorkomt. 

Voor dit project zijn meerdere lesprogramma’s ontwikkeld. Voor de onderbouw ( groep 1 t/m 4) zijn 

prachtige muggenpoppen en speelse activiteitenhoeken gemaakt. Voor de middenbouw ( groep 5 en 6) 

zijn ook lesprogramma’s ontwikkeld met een kleurrijk muggenpreventiedoeboek. Voor de bovenbouw 

(groep 7 en groep 8) is tot slot een unieke e-learn ontwikkeld in het Papiaments en Nederlands die vanaf 

allerlei elektronische devices (computer, laptop, ipad en mobiele telefoon) zelfstandig te volgen is. 

. 



Hoofdstuk 2   Maatschappelijke activiteiten. 

Doel van dit hoofdstuk 
Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende voorlichtingsactiviteiten, die de GreenKidz Foundation in 

2021  ontwikkelde voor burgers en jongeren en de fundraisingactiviteiten die zij organiseerde onder 

bedrijven en particulieren.  

2.1 Voorlichtings- en meet en greet activiteiten 

In 2021 verzorgde de GreenKidz Foundation, na een moeilijk Corona-jaar, weer volop voorlichtings-

activiteiten voor de gemeenschap. Zo werden er meerdere persberichten geschreven over het Kòrsou 

Limpi en Coral Heroes project, meerdere tv optredens gedaan door GreenKidz gastdocent Remyson 

Caldera voor Direct TV en TeleCuraçao. In 2021 verscheen GreenKidz ook heel dikwijls met interviews en 

reportages in de krant. 

In 2021 maakte GreenKidz een eerste unieke 3D tour waarin burgers van Curaçao het Carmabi 

Natuurmuseum op Piscaderabaai virtueel konden bezoeken en tegelijkertijd een beeld kregen van het 

Coral Heroes project. In augustus 2021 werd ook een zeer succesvolle en drukbezochte meet& greet 

georganiseerd bij dit museum waarbij docenten van 66 lokale scholen onder het genot van een hapje en 

een drankje, gratis lesmaterialen op konden halen. 

2.2 Dushi Korsou  campagne en televisie- en social media spots 

In 2021 werd de GreenKidz Foundation door CTB benaderd om mee te doen aan de eilandelijke Dushi 

Kòrsou Campagne. CTB gaf GreenKidz hierbij de mogelijkheid om kosteloos mee te doen aan twee 

televisiepsots (een korte en een iets langere spot) waarin de kijker meer leerde over de GreenKidz 

foundation, haar educatieve en awareness activiteiten en het belang van een schoon eiland voor 

burgers en toeristen in het algemeen en onze eigen jeugd in het bijzonder. 

2.3 Permanente kindertentoonstelling en jaarlijkse fundraising 

In juli 2021 lanceerde de GreenKidz foundation een unieke en permanente Kòrsou Limpi 
kindertentoonstelling in het Savonet Museum van het Christoffelpark, dat jaarlijks door duizenden 
toeristen en lokale burgers en schoolkinderen wordt bezocht. In december 2021 startte GreenKidz voor 
de vierde keer een succesvolle fundraising campagne om alle scholen en maar liefst 1.000 leerlingen in 
het speciaal onderwijs te voorzien van gratis lesmateriaal op het gebied van milieuonderwijs. 

. 



Hoofdstuk 3   Samenwerking met partners 

Doel van dit hoofdstuk 
Dit hoofdstuk gaat in op de samenwerking tussen de GreenKidz Foundation en partnerorganisaties in 

2021. Het zoomt daarbij in op de samenwerking met de Carmabi Education Foundation en de 

mogelijke toekomstige samenwerking met organisaties op andere Dutch Caribbean eilanden.  

3.1 Vruchtbare samenwerking met de Carmabi Foundation 

In 2021 is intensief en vruchtbaar met stichting Carmabi Education, die door de overheid van Curaçao 
wordt gefinancierd. Zo verschafte Cor van Hameete, de onderwijscoördinator van Carmabi, veel 
inhoudelijke kennis aan het Coral Heroes project en werkte hij mee aan de totstandkoming van een 
groot assortiment aan lesmaterialen en instructie-video’s. Ook stelde deze stichting haar Museum op 
Piscaderabaai beschikbaar voor een unieke 3D tour, die met een speciale 3D Matterport camera werd 
gemaakt, die door Balance aan GreenKidz ter beschikking is gesteld. 

In 2021 ontwikkelde de GreenKidz Foundation ook een permanente Kòrsou Limpi kindertentoonstelling 
met een kleurrijke interactieve magnetenmuur, lesboeken, doeboeken, kleurplaten en kijkplaten. Deze 
tentoonstelling  is te zien in het Savonet Museum in het Christoffelpark, een nationaal park  in het 
westen van Curaçao, dat beheerd wordt door de parkrangers van Carmabi. Deze tentoonstelling wordt 
jaarlijks door duizenden lokale schoolkinderen bezocht, die tijdens hun schoolreisje door Carmabi 
parkrangers door het museum worden geleid. 

3.2 Potentiele samenwerking met de Saba Conservation Foundation en de KLM 

In 2021 zochten de GreenKidz Foundation en de Saba Conservation Foundation ook toenadering tot 
elkaar. Samen onderzochten zij de mogelijkheid om een Saba outdoor activity boek te schrijven en 
kleurrijk te illustreren Hierin werden .Sabaanse schoolkinderen aangemoedigd tot gezonde sport- en 
buitenactiviteiten op hun eigen eiland en leerden zij tegelijkertijd meer .over hun eigen unieke cultuur 
en geschiedenis. Om dit project te realiseren schreven de beide stichtringen samen een projectvoorstel 
dat bij het Prins Bernard Cultuurfonds Caribisch Gebied werd ingediend. 

In 2021 werd de GreenKidz Foundation ook benaderd door de KLM voor een aantal oriënterende 
gesprekken met Dulce Matos, marketing en communication coördinator, en Dirk  Buitelaar landen-
manager Aruba, Bonaire Curaçao, Sint Maarten en met Suriname. De KLM gaf daarbij aan graag met 
GreenKidz samen te willen werken, wellicht met meer partners uit de internationale hotelwereld en 
reisorganisaties, zoals TUI en CHATA, om lesmaterialen te ontwikkelen voor alle Caribische landen waar 
KLM op vliegt. 



3.3 Potentiele samenwerking met Stinapa en Selibon  op Bonaire 

In 2021 zochten stichting Stinapa en afvalverwerkingsbedrijf Selibon uit Bonaire actief contact met 
GreenKidz. Tijdens een aantal werkbezoeken werden ervaringen, ambities en lesmaterialen uitgewisseld 
en onderzocht hoe deze Bonairiaanse organisaties en GreenKidz in de toekomst kunnen gaan 
samenwerken. Stinapa had vooral behoefte aan lesprogramma’s over plastic en recyclen voor het 
voortgezet onderwijs en Selibon wilde graag een eigen Boneiru Limpi les- en doeboek ontwikkelen voor 
leerlingen in het basisonderwijs. 



Hoofdstuk 4 GreenKidz Aansturing 

Doel van dit hoofdstuk 
Dit hoofdstuk gaat in op de aansturing van de GreenKidz Foundation. Het licht de structuur toe van de 
stichting en de rollen en taken van de GreenKidz bestuur, coördinator en team. 

4.1 GreenKidz-structuur 

GreenKidz activiteiten zijn formeel in de GreenKidz Foundation ondergebracht. Deze stichting (KvK 
nummer 135770) werd op 30 april 2015 opgericht en richt zich op het bevorderen van de kennis en 
ontwikkeling van burgers van Curaçao en in andere Caribische landen en het leveren van een bijdrage 
aan hun vorming en empowerment.  

De stichting wijzigde sinds haar oprichting 2 keer haar statuten. Bij de oprichting in 2015 was sprake van 
een standaard bestuursmodel. Met de 1e statutenwijziging in 2018 is gekozen voor een raad van 
toezicht model, met Maya Mathias als statutair directeur en bestuurder van de organisatie en een 
rechtspersoonlijke en arbeidsrechtelijke relatie tussen Maya Mathias en GreenKidz Foundation.  

4.2 GreenKidz-bestuur 

Met de laatste statutenwijziging in 2020 is teruggegaan naar een standaard bestuursmodel met drie 
bestuursleden. In 2020 en 2021 vervulde Michiel van der Veur de rol van voorzitter, Elly Hellings de rol 
van secretaris en Felicia van Loon de rol van penningmeester. In de nieuwe structuur is de 
directiefunctie vervallen. In plaats daarvan is er gekozen voor een projectmatige beleids- en
uitvoeringsaanpak. 

De bestuursleden van de GreenKidz Foundation zijn formeel eindverantwoordelijk voor de projecten die 
onder de hoede van de stichting worden uitgevoerd. Het bestuur houdt toezicht en begeleidt de 
ontwikkeling en uitvoering van projecten, waarbij afhankelijk van beschikbare middelen, op 
freelancebasis een projectcoördinator wordt ingezet. 

Eind juli 2022 trad een nieuw bestuur aan, die het  jaarverslag van 2021 in goed overleg met het oude 
bestuur, formeel vaststelde. 

4.3 GreenKidz-team 

In principe kan iedereen een projectidee bij de stichting indienen. Het bestuur bepaalt of het project bij 
de doelstelling van de stichting past. Gebaseerd op de bestaande relatie tussen de stichting en Maya 
Mathias zal het inbrengen en ontwikkelen van projecten in belangrijke mate bij haar liggen en wordt zij, 
als daar financiële middelen voor zijn, als freelance projectcoördinator ingezet.  

GreenKidz projecten worden onder haar leiding uitgevoerd door een GreenKidz team dat uit ruim 30 
leden bestaat. Zij vormen samen een freelancers-platform, dat in wisselende samenstelling aan 
projecten werkt. Dit platform bestaat uit gastdocenten, lesmateriaalontwikkelaars, eventplanners, 
kunstenaars, designers, copywriters, illustratoren, fotografen, vertalers, film en social media experts.



Hoofdstuk 5 GreenKidz Financiële Verantwoording 

Doel van dit hoofdstuk 
Dit hoofdstuk gaat in op het financiële beheer van de GreenKidz Foundation, waarin alle GreenKidz 
activiteiten zijn ondergebracht. Het schetst een beeld van de inkomsten die de stichting in 2021 
ontving en alle uitgaven die in 2021 zijn gedaan. 



Greenkidz Foundation

Jaarrekening per 31 december 2021

Bestuursleden 2021

de heer W.M. Van der Veur

mevrouw E.L.G.M. Hellings

mevrouw F. Van Loon



Jaarrekening per 31 december 2021

INHOUDSOPGAVE

Bestuursleden

Balans per 31 december 2021

Staat van baten en lasten over periode 1 januari t/m december 2021 

Grondslagen

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Greenkidz Foundation

- 2 -



31/12/2021 31/12/2020

ACTIVA

Liquide Middelen

Maduro & Curiel's Bank N.V. 19.155 55.016 
19.155 55.016 

Totaal Activa 19.155 55.016 

PASSIVA

Vermogen Stichting
Kapitaal 1 1 
Overige Reserves 55.015 16.035 
Resultaat periode (35.861) 38.980 
Vermogen vereniging per 31 december 19.155 55.016 

Totaal Passiva 19.155 55.016 

Greenkidz Foundation
Balans per 31 december 2021

(Uitgedrukt in Naf)

- 3 -



31/12/2021 31/12/2020

BATEN

Donaties Commerciële Activiteiten (1) - 3.743 

Donaties GREENTEENS (2) - 318 
Donaties GREENKIDZ (3) - 12.850 
Donaties GREENTEACHERS (4) - 41.664 
Donaties GK KERSTACTIE (5) 26.063 - 
Donaties GK AANSTURING (6) 450 - 
Donaties GK BOMENPROJECT (7) - - 
Donaties GK MUGGENPROJECT (8) 7.500 37.500 
Donaties GK KORALENPROJECT (9) 14.436 17.376 
Donaties KORSOU LIMPI PROJECT (10) 29.456 7.500 

77.905 120.951 

LASTEN

Kosten Commerciële Activiteiten (1) - 12.158 

Kosten GREENTEENS (2) - 621 
Kosten GREENKIDZ (3) - 13.319 
Kosten GREENTEACHERS (4) - 42.729 
Kosten GK KERSTACTIE (5) - - 
Kosten GK AANSTURING (6) 144 12.214 
Kosten GK BOMENPROJECT (7) - 712 
Kosten GK MUGGENPROJECT (8) 45.000 50 
Kosten GK KORALENPROJECT (9) 31.666 168 
Kosten GK KORSOU LIMPI PROJECT (10) 36.956 - 

113.766 81.971 

RESULTAAT PERIODE (35.861) 38.980 

Greenkidz Foundation
Staat van baten en lasten

over de periode 1 januari 2021 t/m 31 december 2021
(Uitgedrukt in Naf)
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De Stichting is op Curaçao op 30 april 2015 opgericht met als formele naam
 'Keep learning Foundation' en heeft ten doel:

a) het bevorderen van de algemene ontwikkeling en kennis van de burgers van Curaçao
en andere Caribische landen en

b) het leveren van een bijdrage aan hun vorming en empowerment.

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door onder meer:
a. het uitgeven van tijdschriften, boeken en lesmateriaal;
b. het opzetten van één of meer interactieve web sites;

c. het online verschaffen van lesmateriaal en het online uitbrengen van tijdschriften en
korte, educatieve filmpjes;

d. het verzorgen van educatieve televisie- en radioprogramma's;
e. het organiseren van evenementen.

Op 25 mei 2018 is er een naamswijziging doorgevoerd en is de officiële naam 

gewijzigd naar 'Greenkidz Foundation'.

Algemene grondslagen voor de waardering van activa en passiva en
voor het bepalen van het resultaat

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats
op basis van historische kosten.

Activa en passiva worden opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het verslagjaar waarop deze betrekking

hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten of uitgaven in dat verslagjaar hebben
geleid.

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Algemene toelichting

Greenkidz Foundation

- 5 -



2021 2020

(1) Commerciële Activiteiten

Dit project is gerelateerd aan het kleurboek-project

Donaties - 3.743 

Kosten tbv opmaak en uitgave kleurboek - 12.158 

Resultaat Commerciële activiteiten - (8.415) 

Het negatieve resultaat van 2020 is gedekt door beschikbare fondsen
van voorgaande jaren

(2) GREENTEENS
Dit project is gerelateerd aan educatieve activiteiten voor schoolkinderen in het 
voortgezette onderwijs in de leeftijd van 12 tot 14 jaar

Donaties - 318,00 

Kosten Greenteens - 621 

Resultaat Greenteens - (303) 

Het negatieve resultaat van 2020 is gedekt door beschikbare fondsen van voorgaande
jaren

(3) GREENKIDZ
Dit project is gerelateerd aan educatieve projecten voor schoolkinderen in het 
basisonderwijs in de leeftijd van 4 tot 12 jaar

Donaties - 12.850 
Kosten Greenkidz - 13.319 

Resultaat Greenkidz - (469) 

Het negatieve resultaat van 2020 is gedekt door beschikbare fondsen van voorgaande
jaren

Greenkidz Foundation
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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2021 2020

(4) GREENTEACHERS
Dit project is gerelateerd aan educatieve projecten voor de leraren-in-opleiding aan de
universiteit van Curaçao

Donaties
Stichting TUI Care - 41.664 

Kosten Greenteachers - 42.729 

Resultaat Greenteachers - (1.065) 

Het negatieve resultaat in 2020 is gedekt door beschikbare fondsen van voorgaande
jaren.

(5) GK KERSTACTIE
De GK Kerstactie is een jaarlijkse fundraising om gelden in te zamelen bij particulieren en
bedrijven op Curaçao en in Nederland. Met deze donatiegelden worden lesmaterialen
gedrukt voor milieuonderwijs en gratis uitgedeeld aan leerlingen in het Speciaal Onderwijs.
Met de GK Kerstactie van 2021 konden 1.000 Korsou Limpi doeboeken worden gedrukt,

die in februari 2022 zijn uitgedeeld op de tien Speciaal Onderwijs scholen van Curaçao.

Donaties 26.063 - 
Kosten - - 

Resultaat GK Kerstactie 26.063                 - 

De donaties voor de Kerstactie zijn in 2021 ontvangen, alle kosten zijn in 2022 gemaakt.

(6) GK AANSTURING
Dit betreffen de kosten van de dagelijkse bestuurlijke activiteiten van de Keep Learning
Foundation.

Donaties 450 - 
Kosten 144 12.214 

Resultaat GK Aansturing 306 (12.214) 

Het negatieve resultaat in 2021 en 2020 is gedekt door beschikbare fondsen van 
voorgaande jaren

Greenkidz Foundation
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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2021 2020

(7) GK BOMENPROJECT
Dit project is gerelateerd aan de ontwikkeling van een nieuw lesprogramma over
inheemse bomen voor het basisonderwijs

Donaties - - 
Kosten - 712 

Resultaat GK Bomenproject - (712) 

Het negatieve resultaat in 2020 is gedekt door beschikbare fondsen van voorgaande 
jaren

(8) GK MUGGENPROJECT
Dit project is gerelateerd aan de ontwikkeling van een nieuw lesprogramma over
muggengerelateerde infectieziekten voor het basisonderwijs

Donaties 7.500 37.500 
Kosten 45.000 50 

Resultaat GK Muggenproject (37.500) 37.450 

In 2020 is er een saldo overgebleven van ANG 37.450 om de kosten die in 2021 zijn
gemaakt te dekken.

(9) GK KORALENPROJECT
Dit project is gerelateerd aan de ontwikkeling van een nieuw lesprogramma over het 
koraalrif van Curaçao voor het basisonderwijs (funderend onderwijs) dat in
samenwerking met de stichting Carmabi wordt ontwikkeld.

Donaties 14.436 17.376 

Kosten 31.666 168 

Resultaat GK Koralenproject (17.230) 17.208 

In 2020 is er een saldo overgebleven van ANG 17.208 om de kosten die in 2021 zijn
gemaakt te dekken.

Greenkidz Foundation
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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2021 2020

(10) KORSOU LIMPI PROJECT
Dit project is gerelateerd aan de ontwikkeling van een nieuw lesboek 'Korsou Limpi' over
over afval en zwerfvuil op Curaçao en een permanente kindertentoonstelling 'Korsou
Limpi' voor het Savonet Museum van Curaçao.

Donaties 29.456 7.500 
Kosten 36.956 - 

Resultaat Korsou Limpi Project (7.500) 7.500 

In 2020 is er een saldo overgebleven van ANG 7.500 om de kosten die in 2021 zijn
gemaakt te dekken.

TOELICHTING OP RESULTATEN 2021 EN 2020
Door een batig saldo van 2020 ad ANG heeft de directie een deel van de niet-uitbetaalde
aansturingsuren uit voorgaande jaren aan zichzelf uit kunnen betalen.

Door het nadelige saldo van 2021 is dat in dit jaar niet mogelijk.

Er resteert eind 2020 nog een saldo van ANG 37.166. De directie heeft besloten om deze
vordering oninbaar te verklaren en af te schrijven.

Greenkidz Foundation
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
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GreenKidz 
Visie 2020-2023

Van pionieren 
naar professionaliseren!

www.greenkidz.org     Greenkidzcuraçao



Terugblik (2015-2019)
In de periode 2015-2019 heeft GreenKidz op Curaçao gepionierd. In die tijd is de GreenKidz 
Foundation opgericht en is het GreenKidz team van 2 naar 40 actieve leden uitgegroeid. De 
structuren van de stichting zijn steeds verder geformaliseerd en de Good Governance en 
financiële controle zijn steeds beter uitgewerkt.

De afgelopen 5 jaren is de stichting zeer succesvol geweest. In die tijd zijn moderne, groene 
interactieve lesmaterialen en lesprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd voor duizenden 
leerlingen in het funderend en voorgezet onderwijs. Daarbij zijn ook honderden docenten en 
leerkrachten-in-opleiding bereikt.

De afgelopen 5 jaren is ook een uniek netwerk gecreëerd van scholen, partners en sponsors en 
een ijzersterke reputatie opgebouwd. Het budget en bereik van de stichting zijn fors toegenomen. 
Projecten konden in toenemende mate gefinancierd worden, maar de aansturing van de stichting 
helaas nog niet.

De verschillende educatieve programma’s zijn de afgelopen jaren vrijwel allemaal gratis aan 
scholen aangeboden en ontwikkeld en uitgevoerd tegen sociaal tarief. De lesmaterialen zijn 
daarnaast kosteloos en permanent in digitale vorm aan de gemeenschap van Curacao beschikbaar 
gesteld.  

Maatschappelijke gedrevenheid en sociale bedrijfsvoering stonden de afgelopen 5 jaren centraal. 
In het streven naar een Greener, Cleaner, Healthier & Safer Curacao droeg GreenKidz zeker bij 
aan een brede mentaliteitsverandering, waarin de thema’s duurzaamheid en milieuzorg steeds 
meer aandacht krijgen.

Vooruitblik 2020-2023 
In de periode 2020-2023 moet een transitie worden gemaakt naar een professionele organisatie.  

Hierbij zoekt de GreenKidz Foundation bewust de samenwerking met andere (groene) educatieve 

organisaties om zoveel mogelijk kinderen jongeren te bereiken op Curacao en Bonaire. 

De GreenKidz Foundation wil haar gedachtengoed en moderne, tweetalige lesprogramma’s zoveel 

mogelijk integreren in het reguliere lesaanbod van lokale onderwijsinstellingen en aan laten sluiten 

bij het officiele curriculum de formele kerndoelen van het funderend en voortgezet onderwijs.

Die transitie gaat met de volgende dynamiek gepaard:

1. Aanbieding van educatieve producten: van gratis naar betaalbaar

2. Fondsenwerving: van Caribisch naar Europees

3. Managementstijl: van pionieren naar professionaliseren

4. Reikwijdte activiteiten: van Curaçao naar Curaçao en Bonaire

5. Onderwijsproducten: van Traditional Learning naar Blended Learning



Hoofdelementen van de GreenKidz Visie 2020-2023

1.  Het wijzigen van de structuur van de stichting van een stichting met een directeur en een
raad van Toezicht, naar een stichting met een strategisch bestuur en een operationele GreenKidz
coördinator.

2.  Het aangaan van duurzame samenwerkingsrelaties met groene educatieve (partner)organisaties
op Curaçao en Bonaire.

3.  Het concentreren op de ontwikkeling van lesmaterialen en lesprogramma’s, die aansluiten op
het officiele curriculum en de kerndoelen van het Caribisch onderwijs

4.  Het (didactisch) ondersteunen van derden zoals onderwijsinstellingen, non-gouvermen tele- 
en jongerenorganisaties om deze moderne interactieve lesprogramma’s zelfstandig uit te voeren.

5.  Het werken vanuit een Blended Learning concept waarin traditionele klassikale off line
lesmaterialen worden aangevuld met online learning

Hoofdonderwerpen van mogelijke GreenKidz Programma’s

De komende jaren wil de GreenKidz Foundation lesmaterialen en lesprogramma’s blijven 
ontwikkelen, die passen bij haar doelstelling ’Moving towards a Greener, Cleaner, Healthier & Safer 
Curaçao’, en haar missie ‘Changing the mindset of generations’.

Met een deskundig team van gastdocenten, onderwijskundigen, schrijvers, vertalers, designers, 
filmers en social media specialisten wil GreenKidz lesprogramma’s ontwikkelen die actueel en 
relevant zijn binnen de Dutch Caribbean. Hierbij denken wij aan de volgende onderwerpen:

1. Muggengerelateerde infectieziekten zoals Chikungunya, Dengue en Zika; Hoe voorkom je dit?
2. Inheemse bomen en klimaatverandering; Hoe stimuleer je het één en voorkom je het ander?
3. Eilandgericht natuuronderwijs; Hoe beleef en ontdek je onze natuur en onderwaterwereld?
4. Duurzaam Toerisme; Hoe stimuleer je deze vorm van toerisme in de Dutch Caribbean?
5. Groene Energie; Hoe benut je deze energiebronnen binnen de Dutch Caribbean?
6. Tropische stormen en orkanen; Hoe bereid je je hier op voor en hoe handel je veilig?
7. Corona preventie; Hoe voor kom besmetting met COVID 19 en omarm je de new-normal

Verrijking GreenKidz Onderwijsconcept
De komende jaren wil de GreenKidz Foundation lesprogramma’s ontwikkelen vanuit een blended 

learning concept. Hierin worden traditionele, klassikale lesprogramma’s gecombineerd met E-Learns, 

E-Games en E-magazines, waar je groepsgewijs en individueel aan deelneemt met behulp van

digitale tools zoals computers, laptops, tablets en mobiele telefoons.

Vanuit dit Blended Learning concept, wil de GreenKidz Foundation veelzijdige moderne Learning 

Journeys creëren voor de jeugd van Curacao en Bonaire, die tegelijkertijd aansluiten bij de kern-

doelen van het lokale onderwijscurriculum, wereldwijde ontwikkelingen in het onderwijs en de 

veranderende leerstijl van de jeugd.
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  Koop dit
educatief Milieuboek 

en draag bij aan gratis- 
en modern 

milieu-onderwijs!

STEUN ONZE GREENKIDZ KERSTACTIE



STEUN ONZE GREENKIDZ KERSTACTIE

  Koop dit
educatief Milieuboek 

en draag bij aan gratis- 
en modern 

milieu-onderwijs!



15.30-16.00 Inloop met welkomstdrankje en muziek.

16.00-16.30  Opening Kòrsou Limpi Hoek met interactief 
muurpaneel, recycleunit en kijkboek.

16.30-17.30  Rondleiding door museum en buitenomgeving.

17.30-18.00  Afsluiting met een borreltje en pizzapunten.

SAVONET MUSEUM, WESTPUNT

DONDERDAG 8 JULI 2021
15:30 PM - 18:00 PM

TOT SNEL OP 8 JULI IN HET SAVONET MUSEUM!

Savonet Museum
Ingang Christoffelpark

Kleding: casual/informeel

UITNODIGING

GreenKidz Kòrsou Limpi Kinderhoek
Permanente Interactieve Tentoonstelling
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Meer lesprogramma’s voor 
funderend onderwijs

De ontwikkeling van het Coral Heroes les
programma was mogelijk door de gulle 
donaties van ruim 100 individuen en bedrijven 
op Curaçao en in Nederland. Het programma 
is ontworpen en uitgetest op leerlingen 
van 10 tot 12 jaar. Cor Hameete, hoofd van 
het Marine Education Center: ‘Voor modern 
interactief lesmateriaal over ons eigen koraalrif 
is veel belangstelling op Curaçao. Samen met 
GreenKidz onderzoeken we momenteel hoe we 
met behulp van lokale en Nederlandse fondsen 
ons unieke Coral Heroes lesprogramma uit 
kunnen breiden naar alle acht groepen van het 
funderend onderwijs. 

Meer informatie

Meer informatie over dit lesprogramma en 
de link naar de 3D Coral Heroes Tour kunt u 
opvragen bij GreenKidz coördinator. 

Maya Mathias 
T: +5999 5280445
M: mathias@greenkidz.org

Coral Heroes lespakket voor 
alle scholen op Curaçao
Op World Ocean Day, 8 juni aanstaande, lanceren GreenKidz en Carmabi hun Coral 
Heroes lesprogramma over het koraalrif van Curaçao. Dit programma wordt gratis 
beschikbaar gesteld aan alle FO en SO scholen op Curaçao en sluit naadloos aan bij 
het curriculum van het vak Mens, Natuur & Techniek (MNT). Belangstellenden kunnen 
vanaf 8 juni met behulp van een digitale link vanaf hun mobiele telefoon een virtuele 
3D tour maken, door het Marine Education Center op Piscaderabaai en heel eenvoudig 
doorklikken naar foto’s en filmpjes van het kleurrijke, tweetalige lesmateriaal.

Werken aan Coral Awareness

Met het Coral Heroes lesprogramma willen 
Carmabi en de GreenKidz Foundation bijdragen 
aan Coral Awareness op Curaçao. Maya Mathias, 
GreenKidz coördinator: ‘Met ons tweetalige 
lesprogramma laten we leerlingen zien hoe 
prachtig en kwetsbaar ons koraalrif is, hoe we 
het kunnen beschermen en hoe we er op een 
verantwoorde manier van kunnen genieten. 
Met de les en toetsmaterialen, die gratis te 
downloaden zijn via www.greenkidz.org en 
www.carmabi.org, kunnen lokale leerkrachten 
bovendien prima zelfstandig aan de slag.

Om het Coral Heroes lespakket te maken, 
werkten Carmabi en GreenKidz nauw samen. 
Hierdoor is het lespakket door een multi
disciplinair team van koraalexperts, lokale 
vakdocenten, les materiaalontwikkelaars, pro
fes sio nele vorm  gevers en illustratoren samen
gesteld. Het Coral Heroes programma bevat niet 
alleen mooie interactieve presentaties, spellen, 
lied jes, kleur en kijkplaten en mind maps voor 
leer  lingen, maar ook toetsen, kernbegrippen
lijsten, een uitgebreide docentenmap en een 
serie Papiamentstalige instructiefilmpjes voor 
leerkrachten.

PERSBERICHT     8 JUNI 2021
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Maya Mathias Cor Hameete Ivonne  Zegveld

Cristina Serrano Remyson Caldera

Prachtige kijkplaat  geïllustreerd door 
Sander van Beusekom

Het Coral Heroes Ontwikkelteam

Coral Coral 
HeroesHeroes

Doe de virtuele 
Coral Heroes tour!
Stap binnen bij het Marine Education 

Center en bekijk ons nieuwe 
lesprogramma. Klik hier om uw tour 

te starten. veel plezier!!!!
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onderwerpen op Curaçao. Met deze tentoon-
stelling bereiken wij duizenden leerlingen per 
jaar, die onder begeleiding van Carmabi gidsen 
het Christoffelpark bezoeken. 

Door samenwerking vergroten wij onze slag-
kracht en bereik en maken we optimaal gebruik 
van elkaars kennis en faciliteiten. Daarnaast la-
ten we met deze tentoonstelling ook aan buiten-
landse toeristen zien dat wij als eiland actief 
werken aan meer milieubewustzijn onder onze 
jeugd. Dat vinden toeristen steeds belangrijker!’

Meer tentoonstellingen en 
lesmaterialen voor de Dutch Caribbean

De ontwikkeling de Kòrsou Limpi tentoon stelling 
en bijbehorend les- en doeboek (NED/PAP) 
was mogelijk door de steun van hoofdsponsor 
Rotary Club of Curaçao en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds Caribisch Gebied. Het maakt deel 
uit van een breder lesprogramma ‘Plastic en 
Recylen’ dat gratis downloadbaar is via de website 
www.greenkidz.org. 

GreenKidz creators Maya Mathias en Ivonne 
Zegveld hopen dat het andere eilanden inspireert. 
Mathias: ‘Het zou fantastisch zijn als er naast een 
Kòrsou Limpi lesboek ook Boneiru Limpi en Aruba 
Limpi lesboeken komen in samenwerking met 
deze eilanden!

Meer informatie over dit lesprogramma kunt u op-
vragen bij maya@greenkidz.org

Opening Kòrsou Limpi 
kindertentoonstelling in 
Savonet Museum
Op  8 juli 2021 werd de kindertentoonstelling Korsou Limpi in het Savonet Museum van 
het Christoffelpark feestelijk geopend door Rotary Club of Curacao, Prins Bernhard 
Cultuurfonds Caribisch gebied en de Stichting Curacao Clean Up. Deze permanente, 
interactieve tentoonstelling stimuleert kinderen om na te denken over afval en zwerf
vuil en milieubewuste afval en opruimhelden te worden door in hun dagelijks leven de 
principes van Reuse, Reduce, Recycle & Refuse toe te passen.

PERSBERICHT     8 JULI 2021

Geillustreerd door: Sander van Beusekom
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Vruchtbare samenwerking tussen 
GreenKidz en Carmabi

De Kòrsou Limpi (Schoon Curacao) tentoon-
stelling met bijbehorend lesboek en doeboek, 
is ontwikkeld door de GreenKidz Foundation. 
Het krijgt met medewerking van stichting Car-
mabi, die verschillende boven- en onderwater 
natuurparken op Curaçao beheert, een perma-
nente plek in het Savonet Museum van het 
Christoffelpark. De tentoonstelling is een mooi 
voorbeeld van de vruchtbare samenwerking 
tussen Carmabi en GreenKidz Foundation, die 
al eerder een gezamenlijk Coral Heroes les-
programma lanceerden voor het funderend 
onder wijs op Curaçao.

Samen werken aan milieubewustzijn 
van Curaçaose jeugd

Cor Hameete, hoofd van het Marine Education 
center en vakdocent Mens, Natuur en Tech-
niek. ‘Carmabi en GreenKidz maken al jaren 
gratis lesprogramma’s over natuur- en milieu-

29

DEEL 2

MEER
DOEN!

  Praatplaat Kòrsou Limpi

Kòrsou Limpi
Zonder zwerfvuil is het 

fijn voor mensen en dieren.
Hoeveel dieren zie jij?

V.l.n.r.: Pierrot Hurtado (voorzitter RCC), Maya Mathias (GreenKidz), Myrthe Verhulst (voorzitter Curaçao Clean Up),
Ivonne Zegveld (GreenKidz),  Halder Lam (voorzitter PBCCG)

V.l.n.r.: Cor Hameete (Carmabi Education), Shany Martinus (GMN)
Ivonne Zegveld (GreenKidz), Maya Mathias (GreenKidz)

Foto: Kim Hendriksen

Foto: Max van Aalst
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Reportage  in Antiliaans Dagbald, 10 juli 2021 



Artikel in Amigoe, 28 juli 2021 



Artikel in de Extra 28 juli 2021 



Artikel in de Extra,  9 juni 2021 



GreenKidz op Direct TV in het TV programma ‘We Talk’



Bericht in het Antiliaans Dagblad, 21 juni 2021 



Bericht in het Antiliaans Dagblad 



Artikel in de Amigoe 



Artikel in de Extra 



Artikel in de Amigoe 



Gratis Advertentie in Antiliaans Dagblad 



Gratis Advertentie in Amigoe 
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