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Op 20 Augustus is het World Mosquito Day. Vanaf die dag kunnen 
alle Funderend en Speciaal Onderwijs scholen van Curaçao een 
gratis Papiamentstalig of Nederlandstalig lespakket afhalen bij 
boekhandel Mensing’s Caminada. Het nieuwe GreenKidz lespakket 
gaat over muggenpreventie. Het bevat posters, kleurplaten, doe -
boeken en een handboek voor docenten. Op de website ww -
w.greenkidz.org is bovendien nog veel meer gratis lesmateriaal over 
muggenpreventie te downloaden in het Nederlands en Papiaments.

GreenKidz Coördinator Maya Mathias: ‘We 
zijn als team ruim een jaar bezig geweest 
met het ontwikkelen van ons Muggenspeu -
rders-lespakket. Met steun van Rotary Club 
Curacao, ENNIA, VNW, LionsDive & Beach 
Resort en SWAP/APG hebben we prachtige 
lesmaterialen en digitale e-learns gemaakt 
voor alle eilanden van de Dutch Caribbean. 
Twintig augustus is wereldwijd uitgeroepen 
tot ‘World Mosquito Day’; een perfecte dag 
om ons lespakket te lanceren! 

Muggen zijn niet alleen lastig, ze kunnen ook 
gevaarlijk zijn. De Aedus Aegypti mug, die 
op alle eilanden van de Dutch Caribbean 
voorkomt, verspreidt bijvoorbeeld chikun -
gunya, dengue en zika. Daar kun je flink ziek 
van worden. Mathias: ‘Wij vinden het belan -
grijk dat kinderen al op een vroege leeftijd 
leren hoe je muggenbroedplaatsen 
opspoort en voorkomt, en hoe je kan 
beschermen tegen muggenbeten. Daarom 
hebben we nu een interactief en onderzoek -
end lesprogramma ontworpen voor alle 
kinderen van de Dutch Caribbean.

World Mosquito Day

Muggendoeboek voor het hele gezin

Voor de redactie:

De GreenKidz Foundation ontwikkelt al zeven 
jaar groene lesprogramma’s voor het funder -
end en speciaal onderwijs. Het nieuwste ‘Geef 
Muggen geen kans’  lesprogramma is de afge -
lopen maanden succesvol uitgetest op de 
Schotborg School in Koraal Specht, de Blenchi 
School in Otrobanda en het vakantieplan 
K’Alegria in Bonam. Mathias: ‘We zijn blij dat ons 
programma zo enthousiast is ontvangen en 
hebben al veel nieuwe aanvragen van scholen 
voor het nieuwe schooljaar.’

Mathias: ‘Met hulp van ENNIA hebben we een 
prachtig muggendoeboek ontwikkeld dat in 
vier talen is gedrukt: Papiamentu, Papiamento, 
Nederlands en Engels. Dat is een ontzettend 
leuk en leerzaam cadeautje voor het hele 
gezin. Het staat namelijk  vol met kleur- en 
kijkplaten, spelletjes, puzzels en handige mug -
genpreventietips. Het doeboek is bij Mensing’s 
te koop voor f 17,50. GreenKidz gebruikt de 
opbrengsten om muggenpreventielessen te 
verzorgen op FO en SO scholen, die weinig 
middelen hebben voor extra projecten op 
school. Zo maken we de leercirkel weer duur -
zaam rond.

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt 
u contact opnemen met Maya Mathias 
E: mathias@greenkidz.org, T: + 5999 5280445

Gratis GreenKidz lespakket 
voor alle scholen op 
Curaçao 
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