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Educatieve activiteiten voor scholen
In 2022 kijken wij terug op een zeer produc�ef en vernieuwend GreenKidz jaar. In dit jaar lanceerden wij 
met groot succes ons GreenKidz Muggenpreven�eprogramma op Curaçao en legden wij belangrijke 
contacten om dit project in de nabije toekomst naar alle eilanden van de Dutch Caribbean te brengen. 

Ons vernieuwende muggenpreven�eprogramma combineert voor het eerst tradi�onele lesmaterialen met 
digitale tools in de vorm van 5 E-learns die toegankelijk zijn vanaf elke digital device. Deze vernieuwende E-
learns maakten wij bovendien in het Nederlands, Engels, Papiaments en Spaans.

Ons muggenpreven�eprogramma werd in het najaar van 2022 succesvol uitgetest op scholen in het regu-
liere en speciaal onderwijs, bij naschoolse opvangorganisa�es en bij vakan�eplannen. De bijbehorende 
lesmaterialen zijn gra�s en permanent beschikbaar voor iedereen via www.greenkidz.org.

Voorlichting aan de gemeenschap 

In 2022 vonden veel voorlich�ngsac�viteiten plaats voor de gemeenschap. GreenKidz gaf meerdere pers-
berichten uit en nam deel aan verschillende televisie- en radio-optredens om informa�e over het nieuwe 
muggenpreven�eprogramma te verspreiden. 

In 2022 organiseerde GreenKidz ook een drukbezochte meet & greet event bij  Mensings Caminada 
waar kinderen aan muggenac�viteiten deelnamen en docenten van alle reguliere en speciale scholen een 
tas met gra�s muggenpreven�e lesmaterialen ophaalden. 

In 2022 verzorgde GreenKidz ook ac�viteiten op de jaarlijkse boekenweek en de Envirovoice Campagne van 
de empowermentschool van Akisha Management. Ook hielden wij in 2022 presenta�es voor meerdere 
serviceclubs en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).

Samenwerking met partners 

In 2022 zocht GreenKidz  samenwerking  met organisa�es binnen het Koninkrijk en zelfs daarbuiten. Zo 
legden wij in Nederland contact met het IVN (Ins�tuut voor Natuuronderwijs) en het Muggenonder-
zoekteam van het ministerie van VWS. 

In de regio legden wij contact met Stenapa  en de GGD op Sint Eusta�us en S�napa, de milieudienst en 
afvalverwerkingsbedrijf Selibon op Bonaire. Buiten het Koninkrijk spraken wij met de Rotary Governor van 
de Caribbean Regio, die 23 Caribische eilanden overziet en de FINA Bank in Suriname. 

Op Curaçao legden wij tot slot waardevolle contacten met boekhandel Mensing’s Caminada, de Openbare 
Bibliotheek van Curaçao en het ministerie van GMN om in de toekomst meer samen te werken aan groene 
lesmateralen.

Nederlandse samenva�ng 
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Educational activities 

In 2022, we look back on a very produc�ve and innova�ve GreenKidz year. In this year, we launched our 
Mosquito Preven�on Program on Curaçao with great success and made important contacts to bring this 
project to all islands of the Dutch Caribbean. 

For the first �me, our innova�ve mosquito preven�on program combines tradi�onal teaching materials 
with digital tools in the form of 5 E-learns that can be accessed from any digital device. We created these 
innova�ve E-learns in four languages, namely Dutch, English, Papiamentu, and Spanish.

Our mosquito preven�on program was successfully tested at schools in regular and special needs 
educa�on, in a�er-school clubs and at holiday programs in the autumn of 2022. The accompanying 
teaching materials have been made freely and permanently available to all via www.greenkidz.org

Community activities  

Many community educa�on ac�vi�es took place in 2022. GreenKidz issued several press releases and 
par�cipated in several television and radio appearances to spread informa�on about the new mosquito 
preven�on program. 

In 2022, GreenKidz also organized a well-a�ended meet & greet event at bookstore ‘Mensings 
Caminada’ where children par�cipated in mosquito ac�vi�es and teachers from all regular and special 
needs schools collected a bag of free mosquito preven�on teaching materials. 

In 2022, GreenKidz also provided ac�vi�es at the annual Book Week and the Envirovoice Campaign that is 
part of Akisha Management's empowerment school and gave presenta�ons to several service clubs and 
the Ministry of Health, Environment and Nature (GMN).

Collaboration with partners 

In 2022 GreenKidz sought collabora�on with organiza�ons within the Kingdom and even beyond. In the 
Netherlands, for instance, we liaised with the IVN (Ins�tute for Nature Educa�on) and the Ministry of 
Health, Welfare and Sport's Mosquito Research Team. 

In the region, we contacted Stenapa on St Eusta�us and S�napa, the environmental department and 
Selibon, the waste processing company on Bonaire. Outside the Kingdom, we contacted the Rotary 
Governor of the Caribbean Region that oversees 23 Caribbean islands, the FINA Bank in Suriname and 
the Proteus Group in Florida. 

Finally, in Curacao, we made valuable contacts with Mensing's Caminada bookstore, the Curaçao Public 
Library and the Ministry of GMN to collaborate more on green teaching programs in the future.

English summary 
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Voorwoord

Geachte lezer,

Voor u ligt het GreenKidz Jaarverslag van 2022. Hierin doen wij trots verslag van 
ons achtste GreenKidz jaar en al onze educa�eve ac�viteiten voor scholen en 
voorlich�ngsac�viteiten voor de gemeenschap van Curaçao. 

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

Drs. Mar�n van den Blink, voorzi�er van de GreenKidz Founda�on 
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INLEIDING

0.1  GreenKidz terug- en vooruitblik

In dit achtste jaarverslag van onze GreenKidz Founda�on kijken wij graag met u terug op onze activiteiten 
van 2022. In dit afgelopen jaar werd de herbezinningskoers van 2020 wederom voortgezet met een 
duidelijke verschuiving in onze werkwijze, ambities en activiteiten, die wij hieronder in vogelvlucht voor u 
schetsen. In dit jaar werd ons allereerste blended learning programma gelanceerd dat over 
muggenpreventie gaat en voor de hele Dutch Caribbean beschikbaar wordt gemaakt.

0.2  GreenKidz groei van 2015 t/m 2019
In 2015 werd de GreenKidz Foundation opgericht om bij te dragen aan het milieubewustzijn en de 
milieueducatie van de Curaçaose jeugd vanuit het motto ‘Changing the mindset of generations’. Doel van 
stichting was om leerlingen in het funderend onderwijs van Curaçao te activeren om zorgzaam en 
milieubewust met hun leefomgeving om te gaan vanuit de empowermentgedachte ’Trots op je zelf, trots 
op je school en Trots op je eiland�’  In dit eerste jaar werden zes pilotscholen bereikt.

In de periode 2016 - 2019 breidde GreenKidz haar activiteiten uit naar alle 70 scholen in het funderend en 
speciaal onderwijs en naar circa 20 scholen in het voortgezet onderwijs van Curaçao. In deze groeijaren 
ontwikkelden wij succesvolle educatieve programma’s voor GreenToddlers, GreenKidz, GreenTeens en 
GreenTeachers  en bereikten wij duizenden leerlingen en honderden leerkrachten, waaronder 
leerkrachten-in-opleiding aan de Universiteit van Curaçao (UoC).

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.
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0.4  GreenKidz innova�e vanaf 2021
In 2021 en 2022 werd die koers doorgezet, waarbij lesprogramma’s steeds meer een blended 
learning karakter kregen en uit een combinatie van fysieke en online lesmaterialen en 
instructievideo’s bestonden. In deze periode werden ook succesvol contacten gelegd met andere 
eilanden in de Dutch Caribbean en een eerste unieke tweetalige en interactieve E-learn ontwikkeld 
in het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans. 

Voor de toekomst geloven wij dat verdere digitalisering en internationalisering van GreenKidz 
lesprogramma’s en meer eilandoverstijgende projecten voor de hele Dutch Caribbean kunnen leiden 
tot duurzame, groene kennisoverdracht. Met gebruikmaking van de digitale tools en platforms die 
tegenwoordig beschikbaar zijn, kan GreenKidz een veel breder bereik binnen de hele Dutch 
Caribbean realiseren en een betere continuïteit en groei van onze groene lesprogramma’s borgen.

0.5  Opzet van dit achtste  jaarverslag
Dit jaarverslag bestaat uit vijf hoofdstukken en een zestal bijlagen.

• Hoofdstuk 1 gaat in op onze educatieve activiteiten voor scholen
• 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

• Bijlage 1 bevat informatie over de GreenKidz missie
• Bijlage 2 bevat informatie over GreenKidz programma’s
• Bijlage 3 laat GreenKidz-activiteiten op scholen zien
• Bijlage 4 laat GreenKidz-activiteiten voor de gemeenschap zien
• Bijlage 5 licht GreenKidz-samenwerkingsinitiatieven toe
• Bijlage 6 bevat GreenKidz-persberichten en krantenartikelen
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Educatieve Activiteiten
Hoofdstuk 1



Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de educatieve activiteiten van de GreenKidz Foundation in het 
jaar 2022. Hierbij schetsen wij een beeld van ons Muggenpreventieprogramma en alle 
activiteiten die hieronder vallen voor scholen in het regulier- en speciaal onderwijs en 
voor buitenschoolse organisaties. 

1.1  GreenKidz ac�viteiten voor reguliere scholen 

Voorjaar 2022

In het voorjaar van 2022 rondde GreenKidz de ontwikkeling van haar muggenpreventieproject af. 
Dit project is mogelijk gemaakt door gulle donaties van hoofdsponsor Rotary Club of Curaçao, VNW 
(Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad), LionsDive Beach Resort, ENNIA en de 
personeels-vereniging van APG . 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.

In het voorjaar van 2022 zijn meerdere muggenlesprogramma’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 
muggenpreventie doeboek. Voor de bovenbouw (groep 7 en groep 8) is tot slot een unieke e-learn 
ontwikkeld in het Papiaments, Nederlands, Engels en Spaans, die gratis via de GreenKidz website 
vanaf allerlei elektronische devices  te volgen is. Voor alle lesmaterialen is een leskist samengesteld.

Najaar 2022

In het najaar van 2022 is dit programma voor het eerst op verschillende reguliere scholen uitgetest 
en zeer positief geevalueerd door zowel leerlingen als leerkrachten. Van het pilotprogramma op de 
Schotborgschool in de wijk Koraal Specht is zelfs een prachtige youtube video gemaakt door sponsor 
ENNIA. Het muggenpreventie programma ‘Geef muggen geen kans’ is het eerste Blended Learning 
programma van GreenKidz dat een bijzondere en samenhangende combinatie van kleurrijke 
traditionele lesmaterialen, moderne interactieve digitale tools en instructievideo’s bevat. 

In 2023 kunnen Curaçaose scholen beroep op de GreenKidz foundation blijven doen om 
muggenactiviteiten te verzorgen met ons GreenKidz gastdocententeam. Omdat de lesmaterialen in 
het Nederlands, Papiamentu en voor een deel ook in het Papiamento en Engels zijn vertaald, zal 
GreenKidz in 2023 onderzoeken hoe dit lesmateriaal met ander eilanden in de Dutch Caribbean kan 
worden gedeeld. Dit zal dat de eerste keer zijn dat de GreenKidz Foundation haar materialen ook 
heel bewust buiten Curaçao verspreidt en haar vleugels breder uitslaat in de Dutch Caribbean.
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1.2  GreenKidz ac�viteiten voor speciale scholen 
In het najaar van 2022 voerde het GreenKidz gastdocenten team verschillende activiteiten uit voor 
speciale scholen op Curaçao. Dit betrof speciale scholen in het primaire en (voor het eerst) secundaire 
onderwijs. GreenKidz vindt inclusiviteit heel belangrijk en is verheugd dat haar programma’s ook zo 
positief worden ontvangen en geëvalueerd door leerlingen in het speciale onderwijs. 

Zowel schoolhoofden als docenten in het speciaal onderwijs geven aan dat de lesprogramma’s heel 
goed passen bij de actieve en creatieve  leerstijl en cognitieve mogelijkheden van deze doelgroep en 
dat deze speciale leerlingen hun eigen Caribische leefwereld heel mooi terugzien in de tweetalige 
educatieve lesmaterialen, wat het leren bevordert.

1.3    GreenKidz ac�viteiten voor buitenschoolse organisa�es 

In  het najaar van 2022 werd GreenKidz benaderd door verschillende buitenschoolse organisaties zoals 
vakantieplannen, buurtorganisaties, empowerment schools en huiswerkinstituten. Deze organisaties 
wisten ons vooral vanuit social media (Facebook en Instagram) te vinden en waren vooral 
geïnteresseerd in ons Muggenpreventie programma.

Deze organisaties konden tegen betaling van een kleine eigen bijdrage GreenKidz workshops aanvragen 
waar hun eigen begeleiders vaak op een actieve manier aan meewerkten. Deze organisaties 
verspreiden hele positieve berichten over hun ervaringen met GreenKidz workshops op social media, 
waardoor het aantal aanvragen van buitenschoolse opvangorganisatie zichtbaar toeneemt.
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Maatschappelijke Activiteiten

Hoofdstuk 2



Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende voorlichtingsactiviteiten, die de 
GreenKidz Foundation in 2022 ontwikkelde voor burgers en jongeren en de 
fundraising-activiteiten die zij organiseerde onder bedrijven en particulieren. 

2.1  GreenKidz voorlich�ngsac�viteiten en optredens in de media

In 2022 verzorgde de GreenKidz Founda�on een groot aantal voorlich�ngsac�viteiten voor de gemeen-
schap. Zo werden er meerdere persberichten geschreven en meerdere radio- en televisieoptredens 
gedaan voor onder andere Dolfijn FM, Paradise FM, Direct TV en TeleCuraçao. In 2022 verscheen Green-
Kidz ook heel dikwijls met interviews en reportages in de krant en op social media en vanaf 2022 zijn de 
educa�eve doeboeken van GreenKidz ook bij Curaçaos grootste boekhandel ‘Mensings Caminada’ en bij 
Hofi Cas Cora te koop.

2.2  GreenKidz jeugdevents en meet & greet ac�viteiten voor 
        volwassenen

In 2022 nam GreenKidz aan verschillende groene events deel, zoals de jaarlijkse boekenweek ge�teld 
Giga Groen’ en de EnviroVoice campagne van de Empowerment school van Akisha Management. In deze 
laatste ac�viteit par�cipeerden een honderdtal jonge meisjes een half jaar lang aan groene ac�viteiten 
zoals recycle workshops, clean ups en een groene modeshow. Ook organiseerde GreenKidz in 2022 een 
groot muggenpreven�e-event op de pa�o van Mensings Caminada waarbij kinderen aan allerlei muggen-
ac�viteiten deelnamen en vertegenwoordigers van alle 70 reguliere en speciale scholen in het primaire 
onderwijs van Curaçao een gra�s lestas konden halen lesmaterialen over muggenpreven�e. 

2.3  GreenKidz kers�undraising voor het speciaal onderwijs

In  de maanden februari en maart 2022 rondde GreenKidz de activiteiten van haar kerstfundraising van 
2021 af. In deze periode werden 1.000 GreenKidz Korsou Limpi boeken afgeleverd bij alle speciaal 
onderwijs scholen van Curaçao. Van deze activiteiten werd een prachtig filmpje gemaakt voor de ruim 
100 donateurs en sponsors die aan de fundraising bijdroegen. In dat filmpje zie je goed hoe dankbaar en 
blij de docenten en leerlingen zijn met de educatieve boeken van GreenKidz. Vanaf oktober 2022 startte 
GreenKidz de kerstfundraising van 2022 op waarmee wij in 2023 hopelijk weer duizend boeken weg 
kunnen geven aan het Speciaal Onderwijs. Dat zullen in 2023 onze Muggenpreventie doeboeken zijn.
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Samenwerking met Partners

Hoofdstuk 3



Doel van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat in op de samenwerking tussen de GreenKidz Foundation en 
partnerorganisaties in 2022. Het zoomt daarbij in contacten die wij legden in Nederland, 
in de Dutch Caribbean en in landen buiten het Koninkrijk.

3.1    GreenKidz samenwerking met Nederlandse organisa�es 

In 2022 legde GreenKidz contacten met het IVN ( Instituut voor Natuuronderwijs) in Nederland. Het IVN 
heeft op Curaçao een eigen contactpersoon en de ambitie om haar prachtige lesmaterialen, 
leerplatformen, wandelingen en apps breder voor het Koninkrijk te ontsluiten en haar Tiny forest 
programma breed onder de aandacht te brengen. GreenKidz zal in 2023 verder onderzoeken hoe zij het 
IVN hierbij kan ondersteunen en hoe wij GreenKidz materialen wellicht ook beter toegankelijk kunnen 
maken en aan kunnen passen voor scholen en kinderen in Nederland.

In november 2022 legde GreenKidz contact met het Nederlandse Muggenonderzoeksteam dat in 
opdracht van het ministerie van VWS en de ABC eilanden voor het eerst sinds 70 jaar weer een 
uitgebreid muggenonderzoek verricht op Aruba, Bonaire en Curaçao. Na een presentatie van onze 
muggenpreventie lesmaterialen was dit team zo enthousiast over de kwaliteit en bruikbaarheid van 
deze lesmaterialen dat zij het GreenKidz Muggenpreventie lespakket ook op Aruba en Bonaire willen 
helpen promoten. 

3.2    GreenKidz samenwerking binnen de Dutch Caribbean 

In 2022 zijn verschillende werkbezoeken afgelegd naar Bonaire waar waardevolle contacten zijn gelegd. 
In Bonaire legde GreenKidz onder andere contact met de Milieudienst, het afvalbedrijf Selibon, de 
Openbare Bibliotheek van Bonaire en met Stinapa. Met deze organisaties onderzocht GreenKidz of en 
hoe men in de toekomst kon samenwerken om de bestaande GreenKidz projecten op gebied van afval, 
zwerfvuil, plastic en recycling en muggenpreventie aan te passen en uit te breiden voor primaire en 
middelbare scholen op Curaçao.

In december 2022 legde GreenKidz een zeer succesvol een werkbezoek naar Sint Eustatius af. In de 
week van 11 tot 18 december legde GreenKidz werkbezoeken af aan verschillende organisaties zoals 
RCN, Stenapa en de GGD om te kijken hoe GreenKidz haar muggenpreventieprogamma en bijbehorende 
muggenpreventie activiteitenboeken ook onder de Statiaanse jeugd en scholen uit kon rollen. Met 
Stenapa sprak Greenkidz daarnaast ook over de mogelijkheid om Stenapa bij haar reguliere school en 
naschoolse activiteiten te ondersteunen en hiervoor lesmaterialen vorm te geven.
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In 2022 hield GreenKidz verschillende presentaties voor lokale service clubs op Curaçao zoals de 
Rotary Club Curacao en Rotary Club Willemstad. In deze presentaties sprak GreenKidz coördinator 
Maya Mathias over het blended karakter van het laatste Muggenpreventieprogramma  en liet zij de 5 
E-learn modules zien. In 2022 hield Maya Mathias ook een presentatie tijdens de kunst & sportveiling 
van de Lions Club Curaçao over het GreenKidz programma over inheemse bomen en 
klimaatverandering dat GreenKidz in 2023 wil uitvoeren voor de vijf scholen op Banda Bou. Ook 
legden wij vruchtbare contacten met het Huis van Asporaat, de organisatie van de beroemde komiek 
Jandino, om dit project in Hofi Mango (eigendom van Jandino) uit te voeren.

3.3    GreenKidz samenwerking buiten het Koninkrijk 

In 2022 zijn een aantal interessante en veelbelovende contacten gelegd met organisaties buiten de 
regio. Zo verzorgde GreenKidz een presentatie voor de Rotary Governor of the Caribbean, die maar 
liefst 23 Caribische eilanden overziet om mogelijkerwijs handen en voeten te geven aan een project 
‘Clean Caribbean’.  Ook legde GreenKidz contact met de Finabank in Suriname over een mogelijk 
project over plastic en recycling en met de Proteus Group in Florida, die wellicht in de toekomst een 
uniek onderzee-onderzoeksstation gaat bouwen en educatieve materialen wil ontwikkelen over 
koralen, zeelschilpadden en ‘Aquanouts’.
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Aansturing van de stichting

Hoofdstuk 4



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. De directiefunctie verviel en in plaats daarvan koos men voor een projectmatige 
beleids- en uitvoeringsaanpak. In het 1e half jaar van 2022  bestond het bestuur uit Michiel van der 
Veur (voorzitter), Elly Hellings (secretaris) en Felicia van Loon (penningmeester) In de 2e helft van 2022 
namen Martin van den Blink (voorzitter en penningmeester) en Paul Thijssen (secretaris) die rollen 
over. 

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.

22.



4.3    GreenKidz-team

In principe kan iedereen een projectidee bij de stichting indienen en bepaalt het  bestuur of het project 
bij de stichtingsdoelstelling past. Gebaseerd op de bestaande relatie tussen de stichting en Maya Mathias 
ligt het inbrengen en ontwikkelen van projecten in belangrijke mate bij haar en wordt zij, als daar 
financiële middelen voor zijn, als freelance projectcoördinator ingezet. Tot nu toe verrichte Maya Mathias 
jaarlijks gemiddeld 400 uur aan onbetaalde werkzaamheden voor de GreenKidz Foundation.

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

In 2021 begon GreenKidz voor het eerst met stagiaires te werken. In 2022 zette GreenKidz deze koers 
door. In 2022 werkte GreenKidz met stagiaire en junior medewerker Loes Wille die net de HBO opleiding 
‘Multimedia’ had afgerond, met schoolverlater Sidd Mathias, die net zijn VWO eindexamen had behaald 
en met Julia Marti die via de European Solidarity Corps en Stichting F.E.L.I.S voor 3 maanden bij GreenKidz 
geplaatst werd.

23.



maya@greenkidz.org+5999 528-0445
Kaya Abrahamsz 21,
Willemstad, Curaçao



Financiële verantwoording

Hoofdstuk 5



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 2022 ontving en alle uitgaven die in 2022 zijn gedaan.

26.

Greenkidz Founda�on
Jaarrekening per 31 december 2022
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Greenkidz Foundation Jaarrekening per 31 december 2022

INHOUDSOPGAVE

• Bestuursleden

• Balans per 31 december2022

• Staat van baten en lasten over periode 1 januari t/m 31 december 2022

• Grondslagen

• Toelich�ng op de balans en de staat van baten en lasten

BESTUURSLEDEN

• Mar�n van den Blink

• Paul Thijssen
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GreenKidz Foundation
Project Profitability for GK Donaties Projecten's 2023 MUGGENPREVENTIE PROJECT

All Dates

Accrual Basis  Wednesday, February 8, 2023 11:06 AM GMT-04:00   1/1

TOTAL

Income

8100 Donaties Projecten 29,844.40

Total Income ƒ29,844.40

Cost of Sales

7100 TOTAAL - DIRECT COST

7135 DK - Aktiviteiten Aansturing 11,240.70

7140 DK - Drukwerk 6,450.10

Total 7100 TOTAAL - DIRECT COST 17,690.80

Total Cost of Sales ƒ17,690.80

GROSS PROFIT ƒ12,153.60

Expenses

4500 TOTAAL Bankkosten

4510 Bank charges 10.00

Total 4500 TOTAAL Bankkosten 10.00

Total Expenses ƒ10.00

NET EARNINGS ƒ12,143.60
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GreenKidz Foundation
Project Profitability for GK Donaties Projecten's 2023 BOMEN PROJECT

All Dates

Accrual Basis  Wednesday, February 8, 2023 11:05 AM GMT-04:00   1/1

TOTAL

Income

8100 Donaties Projecten 3,942.00

Total Income ƒ3,942.00

GROSS PROFIT ƒ3,942.00

Expenses

Total Expenses

NET EARNINGS ƒ3,942.00
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GreenKidz Foundation
Project Profitability for GK Donaties Projecten's 2022 MUGGENPILOT

All Dates

Accrual Basis  Wednesday, February 8, 2023 11:29 AM GMT-04:00   1/1

TOTAL

Income

8100 Donaties Projecten 11,777.07

Total Income ƒ11,777.07

Cost of Sales

7100 TOTAAL - DIRECT COST

7190 DK - DIV Directe kosten 11,777.07

Total 7100 TOTAAL - DIRECT COST 11,777.07

Total Cost of Sales ƒ11,777.07

GROSS PROFIT ƒ0.00

Expenses

Total Expenses

NET EARNINGS ƒ0.00
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GreenKidz Foundation
Project Profitability for GK Donaties Projecten's 2022 MOSQUITO DAY

All Dates

Accrual Basis  Wednesday, February 8, 2023 11:27 AM GMT-04:00   1/1

TOTAL

Income

8100 Donaties Projecten 708.53

Total Income ƒ708.53

Cost of Sales

7100 TOTAAL - DIRECT COST

7190 DK - DIV Directe kosten 708.53

Total 7100 TOTAAL - DIRECT COST 708.53

Total Cost of Sales ƒ708.53

GROSS PROFIT ƒ0.00

Expenses

Total Expenses

NET EARNINGS ƒ0.00



GreenKidz Missie

Changing the mindset of genera�ons

The GreenKidz Founda�on was established in 2015 on Curacao and has since 
spread its wings in the Dutch Caribbean. Our founda�on targets primary and 
secondary schools and organizes community awareness events. With our 
mo�o’s  “Changing the mindset of genera�ons,” and ‘Moving toward a greener, 
cleaner and healthier Dutch Caribbean’ we are commi�ed to bringing modern 
environmental educa�on to all islands of the Dutch Caribbean.

Contribu�ng to a healthier Caribbean environment

The GreenKidz Founda�on encourages Caribbean youth to ac�vely contribute to 
a cleaner, greener, and healthier environment and to take pride in 
themselves, their schools and their islands. In the past seven years our 
founda�on has reached thousands of students and hundreds of 
schoolteachers and schoolteachers-in-training with educa�onal programs 
about health, nature, sustainability, and the environment.
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GreenKidz Programma’s 

Developing modern interac�ve teaching programs 
for the Dutch Caribbean

GreenKidz develops mul�lingual, green teaching materials and interac�ve teach-
ing programs for all island of the Dutch Caribbean. These programs include guest 
lessons, outdoor ac�vi�es, instruc�onal videos, Elearns, games, puzzles, coloring 
sheets, cra� worksops and teacher handbooks. Our programs are supported by 
our bilingual website www.greenkidz.org which can be accessed in English and in 
Dutch. All GreenKidz materials can be easily and permanently downloaded for 
free.

Launching six different educa�onal programs in the 
last 7 years

In the past seven years the GreenKidz Founda�on has launched a variety of 
hugely successful educa�onal programs for toddlers, kids, teens and next genera-
�on teachers, s�ll studying at the University of Curacao (UoC).  These programs 
are all related to our mission of moving towards a greener, cleaner, healthier and 
safer Dutch Caribbean and consist of the following educa�onal packages.

1. A teaching program about plas�c and recycling
2. A teaching program about li�er and waste
3. A teaching program about coral reefs and reef protec�on
4. A teaching program about na�ve trees and climate change
5. A teaching program about personal hygiene and of washing your hands
6. A teaching program about mosquito preven�on.

2
BIJLAGE

39.



GreenKidz ac�viteiten voor scholen3
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GreenKidz ac�viteiten voor scholen3
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GreenKidz ac�viteiten voor scholen3
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GreenKidz ac�viteiten voor scholen3
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GreenKidz ac�viteiten voor de 
gemeenschap4
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GreenKidz ac�viteiten voor de 
gemeenschap4
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GreenKidz samenwerkingsini�a�even5
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GreenKidz samenwerkingsini�a�even5
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GreenKidz samenwerkingsini�a�even5
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GreenKidz in de media6
BIJLAGE

w
w

w
.greenkidz.org   

     greenkidzcuracao 

heel enthousiast over omdat hun leerlingen 
creatief zijn en graag leren op een speelse, 
inter actieve manier. Onze boeken drukken we 
lokaal en brengen we persoonlijk bij elke school 
langs.  Scholen hebben op dit moment weinig 
middelen voor natuur- en milieu-onderwijs over 
hun eigen eiland, terwijl daar wel behoefte aan 
is. We zijn blij dat we daar met onze kerstactie in 
kunnen voorzien .’

Duu rzame missie, duurzame s ponsors!

De GreenKidz Foundation draagt al 6 jaar bij aan 
gratis natuur- en milieu-onderwijs en bereikt 
duizenden leerlingen op Curaçao met moderne 
tweetalige lesmaterialen, die gratis te down-
loaden zijn. De stichting is afhankelijk van 
fondsen, sponsors en donateurs. Mathias: ‘Het is 
hart verwarmend hoe sommige bedrijven, zoals 
LionsDive Beach Resort en  Selikor ons al vanaf 
onze oprichting ondersteunen .‘

LionsDive, de grootse donateur van deze kerst-
actie, doet dat zelfs structureel.  Met hun one-
dollar-a-night-campagne, ontvangt GreenKidz 
namelijk 1 dollar van elke boeking, die direct via 
de hotelwebsite wordt gemaakt .’ Mimi 
Luttge, General Manager van LionsDive: 
“Als hotel willen we een positieve bijdrage 
leveren aan de duurzame ontwikkeling van 
Curaçao. Kinderen zijn daarin een onmisbare 
schakel. Daarom is GreenKidz met hun 
fantastische lesmateriaal de perfecte partner 
in onze duurzame missie!”

Duizend GreenKidz 
doeboeken voor 
het Speciaal Onderwijs
Afgelopen maand sloot de GreenKidz Foundation een succesvolle kerstactie 
af. Dankzij donaties van bedrijven en particulieren, geeft GreenKidz 1.000  
Kòrsou Limpi Doeboeken weg aan leerlingen in het speciaal 
onderwijs. Maya Mathias, GreenKidz Coördinator: ‘Zelfs in deze 
moeilijke COVID-tijden konden we rekenen op ruim 100 donateurs met 
hart voor milieu en onderwijs! Daar zijn we dankbaar voor.’

PERSBERICHT  6 JANUARI 2022
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Gratis lesmaterialen over afval en 
zwerfvuil op Curaçao

Deze zomer ontwikkelde GreenKidz een kleur -
rijk Kòrsou Limpi lespakket in het Nederlands 
en Papiaments, dat gratis te downloaden is 
via www.greenkidz.org. Mathias: ‘Onze les -
materialen prikkelen kinderen om na te 
denken afval en zwerfvuil en de principes 
van Reduce, Reuse, Recycle en Refuse. Een 
schoon en duur  zaam eiland is belangrijk v oor 
het toerisme, maar ook voor de gezondheid en 
het welzijn van onze eigen jeugd. Zorg voor je 
leefomgeving en liefde voor de natuur begint 
bij awareness en een mindset verandering. Dat 
is ons GreenKidz doel!’

Naast een Korsou Limpi lesboek ontwikkelde 
GreenKidz ook een Korsou Limpi doeboek met 
kleurplaten, spelletjes en een Korsou Limpi 

aan alle SO scholen op Curaçao. Die zijn daar 

Selikor

LionsDive Beach Resort
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On August 20th the world celebrates ‘World Mosquito Day’ and 
how far it has come in preventing the deadly diseases that mos -
quitos spread. From this day on, all primary and special needs 
schools in Curacao can pick up a free Papiamentu or Dutch 
Lesson pack at Mensing's Caminada bookstore. The new Green -
Kidz educational program focuses on mosquito prevention and 
contains posters, coloring pictures, activity books and a manual 
for teachers. Teachers, parents, and students can also download 
many more materials about mosquito prevention from the 
GreenKidz website www.greenkidz.org.

GreenKidz Coordinator Maya Mathias: 'As a 
team, we have been busy for over a year 
developing our Mosquito Prevention 
program. With the support of main sponsor 
Rotary Club Curacao, ENNIA, VNW, Lions -
Dive & Beach Resort and SWAP/APG we 
have created beautiful teaching materials 
and digital e-learns for all islands of the 
Dutch Caribbean.'  August 20th has been 
declared 'World Mosquito Day' worldwide 
and it’s a perfect day to launch our new 
curriculum! 

Mosquitoes are not only a nuisance; they 
can also be dangerous and even deadly. 
The Aedus Aegypti mosquito, which unfor -
tunately breeds on all islands of the Dutch 
Caribbean, spreads Chikungunya, Dengue 
and Zika. These viruses can make you very 
ill. Mathias: "We think it's important that 
children learn at an early age how to track 
down mosquito breeding sites and prevent 
mosquito bites. That's why we have 
designed an interactive and investigative 
program for all children in the Dutch Carib -
bean.

World Mosquito Day

Mosquito activity book 
for the whole family

For the editors:

The GreenKidz Foundation has been develop -
ing green teaching programs for primary and 
special education for the past seven years. The 
latest ' Mosquitoes Detective’ program has 
been successfully tested over the past months 
at the Schotborg School in Koraal Specht, the 
Blenchi School in Otrobanda and the 
after-school organization K’Alegria in Bonam. 
Mathias: 'We are happy that our program has 
been received so enthusiastically and have 
many new requests from schools for the new 
school year.' 

Mathias: 'With ENNIA’s financial help we have 
developed a colorful mosquito activity book, 
printed in four languages; Papiamentu, Papia -
mento, Dutch and English. It’s a great educa -
tional gift for the whole family, as it contains 
lots of coloring pictures, games, quizzes, 
puzzles, and mosquito prevention tips. The 
book is available for purchase at Mensing's for 
ANG 17,50. The sales proceeds will be used to 
provide local primary and special needs 
schools with mosquito prevention lessons that 
do not have sufficient resources to execute 
these school projects themselves. 

For more information and images, please 
contact Maya Mathias   
E: mathias@greenkidz.org, T: + 5999 5280445

Free GreenKidz Lesson Pack 
for the Dutch Caribbean 

Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt
u contact opnemen met Maya Mathias
E: mathias@greenkidz.org, T: + 5999 5280445
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www.greenkidz.orgmaya@greenkidz.org+5999 528-0445

GREENKIDZ GREENTEENS GREENTEACHERS

,,

We challenge, empower and inspire kids, teens and 
teachers to contribute to a cleaner, greener and 
healthier environment and to take pride in 
themselves, theirs schools and their island. 

We do this by developing modern, interactive 
teaching programs and blended learning journeys 
that relate to the experiences and learning styles 
of children in the Dutch Caribbean.

Changing the mindset
of generations

Maya Mathias, GreenKidz Coordinator since 2015 




