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Samenvatting

Educatieve activiteiten 

In 2019 kijken wij trots terug op een actief GreenKidz jaar met veel reguliere activiteiten 
en nieuwe projecten voor GreenKidz, GreenTeens en GreenTeachers. Hiermee bereikten wij 
duizenden leerlingen en honderden leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs en alle 
eerstejaars leerkrachten-in-opleiding aan de Universiteit van Curaçao. Van onze educatieve 
activiteiten werd de film ‘Kids for a cleaner Curacao’ gemaakt, die duizenden keren op social 
media werd bekeken.

Voorlichting aan de gemeenschap 

In 2019 verzorgden wij voorlichtingsactiviteiten voor de gemeenschap. Zo waren wij actief 
op open dagen en groene weken van scholen, verzorgden wij workshops voor naschoolse 
organisaties en vakantieplannen en ondersteunden wij leerlingen bij hun werkstukken over 
plastic en recycling. Ook organiseerden wij speeddates met groene organisaties, natuur-
excursies voor leerkrachten-in-opleiding en deden wij mee aan een ZIKA tentoonstelling in 
de openbare bibliotheek.

Samenwerking met partners 

In 2019 werkten wij samen met verschillende partners en lanceerden wij het project ‘Bomen 
zijn bijzonder en belangrijk’ met AGPNA, een lokale padvinderij voor meisjes. Ook legden wij 
werkbezoeken af naar Carmabi, Limpi en het Curaçaos Kindermuseum met het oog op meer 
toekomstige samenwerking en ontwikkelden wij een projectvoorstel om samen te werken 
met het CTB (Curacao Tourism Board) en lokale hotels om lesmaterialen te ontwikkelen over 
duurzaam toerisme.

Aansturing van de stichting

In 2019 stuurde Maya Mathias de GreenKidz Foundation aan. Als directeur was zij verantwoor-
delijk voor de projecten en financiële administratie van de stichting. Zij werd hierbij 
gecontroleerd door een Raad van Toezicht, die elke kwartaal onbezoldigd met de directeur 
vergaderde aan de hand van jaarplannen, kwartaaladministraties en kwartaalverslagen. In 2019 
zetten 32 lokale gedreven teamleden zich in voor de stichting op basis van vaste vergoedingen 
en sociale tarieven.

Financiële verantwoording 

In 2019 ontvingen wij afgerond ANG 87.300 om onze projecten uit te voeren. Dit geld was 
afkomstig van fondsen, bedrijven, particuliere donaties en uit de verkoop van GreenKidz 
producten en diensten. In dit jaar besteedden wij afgerond ANG 99.800 aan educatieve 
activiteiten, voorlichtingsactiviteiten en aansturing van de stichting. De financiële administratie 
werd door XcelBiz verwerkt en het financiële jaarverslag werd door de Raad van Toezicht 
gecontroleerd. 



Summary

Educational activities for schools and universities

In 2019 we proudly look back on an active and successful GreenKidz year with many regular 
activities and new projects for GreenKidz, GreenTeens and GreenTeachers. With these, 
we reached thousands of students, hundreds of schoolteachers in primary and secondary 
education and all 30 first year teachers-in-training at the University of Curacao. Our 
educational activities were summarized in the short but beautiful video ‘Kids for a cleaner 
Curacao’, which was shared thousands of times on social media.

Awareness activities for the community 

In 2019, we organized many awareness activities for the community. We participated in 
open days and green weeks of several schools, provided workshops for after-school care 
organizations and holiday plans, and provided students with information and interviews 
for their school projects on plastic and recycling. We organized speed dates with green 
organizations, nature excursions for teachers-in-training and participated in a ZIKA exhibition 
in the public library.

Collaboration with partners 

In 2019 we worked closely with various partners and launched a project ‘Trees are special and 
important’ with AGPNA, a local scouting organization for girls. In 2019 we organized working 
visits to Carmabi, Limpi and the Curacao Children’s Museum in view of future cooperation 
and wrote a project proposal to collaborate with the CTB (Curacao Tourism Board) and local 
hotels to develop teaching materials  about the importance of sustainable tourism.

Management of the foundation

In 2019 Maya Mathias managed the GreenKidz Foundation. As a director she was responsible 
for the projects and financial administration of the foundation. She was supervised by 
a Supervisory Board, which met with the director on a quarterly basis to discuss annual 
plans, quarterly accounts, and reports. In 2019, 32 professionals worked for the GreenKidz 
Foundation on a project basis, receiving fixed fees and social rates for their services.

Financial Accountability

In 2019, the GreenKidz Foundation received 87,300 Antillean guilders to execute its projects. 
This money came from funds, corporate and private donations and from the sale of 
GreenKidz products and services. In this year ANG 99,800 was spent on educational and 
awareness activities and the management of the foundation. The financial administration 
was processed by XcelBiz and the annual financial report of 2019 was subsequently audited 
by the Supervisory Board. 
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Resumen

Aktividat edukativo 

Nos por mira bèk riba un aña 2019 aktivo i eksitoso pa GreenKidz ku hopi aktividat regular i 
proyektonan nobo pa GreenKidz, GreenTeens i GreenTeachers. Ku esaki nos a alkansá míles 
di alumno i sentenáres di dosente den Skol di Fundeshi i Skol Sekundario i tur 30 studiante di 
promé aña eskolar pa bira dosente na Universidat di Kòrsou. Di nos aktividatnan edukativo nos 
a produsí e bunita video ‘Kids for a cleaner Curaçao’, di kua a haña míles di bishitante riba media 
sosial.  

Informashon na komunidat

Na 2019 nos a organisá tur sorto di aktividat pa duna informashon na komunidat. Asina nos tabata 
aktivo riba dianan habri i simannan ‘bèrdè’ di vários skol, a kordiná tayer pa organisashonnan di 
aktividatnan despues di ora di skol i plan di vakashon i nos a duna sosten na alumnonan ku nan 
obra tokante plèstik i resiklahe. Tambe nos a organisá ‘speeddate’ ku organisashonnan bèrdè, 
ekskurshonnan den naturalesa pa studiantenan ku ta bai bira dosente  i nos a partisipá na e 
eksposishon di ZIKA  den Biblioteka Públiko. 

Kolaborashon ku partnernan

Na 2019 nos a traha ku diferente partner i a lansa e proyekto ‘Bomen zijn bijzonder en belangrijk’  
(Palu ta spesial i importante) ku AGPNA, un padvinder lokal pa mucha muhé. Tambe nos a 
hasi na 2019 bishita di trabou na Carmabi, Limpi i Museo di Mucha Kòrsou ku e meta pa mas 
kolaborashon den futuro i nos a desaroyá un proposishon di un proyekto pa traha huntu ku 
CTB (Curacao Tourism Board) i hotèlnan lokal riba desaroyo di material di lès tokante turismo 
duradero.

Maneho di e fundashon

Na 2019 Maya Mathias a manehá GreenKidz Foundation. Komo direktor e tabata responsabel 
pa e proyektonan i atministrashon finansiero di e fundashon. A base di e plannan di aña, 
atministrashon di kada trimèster i relatonan di trimèster un Konseho di Supervishon, ku tabata 
reuní ku e direkto tur trimèster sin pago, tabata kontrolá su trabou. Na 2019, a base di un 
kompensashon fiho i tarifanan sosial, 32 miembro motivá di e tim lokal a dediká nan mes na 
kada proyekto di KreenKidz  .

Responsabilidat finansiero 

Na 2019 GreenKidz Foundation a risibí kasi 87,300 florin pa ehekutá su proyektonan. E suma 
aki tabata prosedente di fondo, donashon di empresanan i partikular i di benta di produkto 
i servisionan di GreenKidz. Den e aña aki a dediká 99,800 florin na aktividatnan edukativo i 
di informashon i maneho di e fundashon. E kompania XcelBiz tabata prosesá tur luna e 
atministrashon finansiero pa despues Konseho di Supervishon kontrolá e relato finansiero anual. 
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Geachte	lezer,

Voor	 u	 ligt	 het	 GreenKidz	 Jaarverslag	 van	 2019.	 Hierin	 doen	 wij	 trots	
verslag	van	ons	vijfde	GreenKidz	jaar,	onze	educatieve	activiteiten	voor	
GreenKidz,	GreenTeens,	GreenTeachers	en	onze	voorlichtingsactiviteiten	
voor	de	gemeenschap	van	Curaçao.	

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

Drs.	Maya	Mathias	
Directeur GreenKidz Foundation 

Voorwoord
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Inleiding

0.1	 GreenKidz	terug-	en	vooruitblik		

In dit vijfde jaarverslag van onze GreenKidz Foundation kijken wij graag met u terug op onze 
activiteiten voor kidz, teens & teachers en de educatieve programma’s die wij ontwikkelden voor 
het lokale basis- en voortgezette onderwijs  en de lokale  Lerarenopleiding Funderend Onderwijs. 
Sinds onze oprichting in 2015, maakten wij een gestage en succesvolle groei door, die wij in 
onderstaande paragraaf compact voor u uiteen zetten. 

Vanzelfsprekend blijven wij ons met passie inzetten voor ons doel ‘Changing the minds of 
generations and the teachers that teach them’. In de komende vijf jaren streven wij ernaar de 
jeugd op alle eilanden van de Dutch Caribbean te bereiken met modern en toegankelijk milieu- en 
natuuronderwijs, dat aansluit bij hun belevingswereld en de thema’s die in onze Caribische regio 
herkenbaar, actueel en relevant zijn.

0.2	 GreenKidz	groei	van	2015	t/m	2018

In	2015	werd GreenKidz door opleider/schrijver Maya Mathias en graphic designer Ivonne Zegveld 
geïnitieerd om bij te dragen aan het milieubewustzijn en de milieu-educatie van de Curaçaose 
jeugd. Doel van deze oprichters was om alle 9 tot 12-jarigen in het funderend onder wijs 
(basisonderwijs) van Curaçao te activeren om zorgzaam met het milieu om te gaan. In het 1e 
GreenKidz jaar werden 6 pilotscholen bereikt en werd al ons tweetalig lesmateriaal gratis op 
onze website geplaatst.

In	2016 breidde GreenKidz haar activiteiten uit naar 15 scholen in het basisonderwijs met een samen-
hangend pakket aan gastlessen, excursies, recycle-knutsel workshops en clean-up activiteiten. In 
dit jaar droegen wij onze kennis en lesmaterialen ook over aan ouders, burgers en leerkrachten.  Zo 
maakten wij in vier talen voorlichtingsmateriaal over milieuzorg en recycling voor (laaggeletterde) 
gezinnen en organiseerden wij talrijke awareness events voor de gemeenschap van Curaçao.

In	2017 breidden wij onze activiteiten uit naar 22 scholen in het funderend en speciaal onderwijs 
op Curaçao en ontwikkelden wij ook lesmaterialen voor het voortgezet onderwijs met behulp 
van partnerships met commerciële bedrijven, sector-organisaties en de Universiteit van Curaçao. 
Dit leidde niet alleen tot innovatieve producten en diensten maar ook tot nieuwe meerjarige 
projecten, zoals het driejarige ‘Green Teachers Caribbean’ project, dat in 2018 voor het eerst 
werd uitgevoerd.

In	 2018	 verzorgden wij activiteiten voor GreenKidz, GreenTeens & GreenTeachers. In dit jaar 
breidden wij onze activiteiten uit naar 27 scholen in het funderend en speciaal onderwijs en startten 
wij een project om 3.000 tieners te bereiken op alle middelbare scholen van Curacao. Ook legden 
wij contacten op Bonaire met STINAPA en SELIBON en met het UNDP kantoor (United Nations 
Development Plan) om aan te sluiten bij milieu-educatie-projecten voor de bredere Caribisch regio.
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0.3	 Afsluiting	eerste	fase	GreenKidz	project	(2015-2019)

Met dit jaarverslag van 2019 sluiten wij de 1e fase van GreenKidz af, waarop wij lang konden 
rekenen op meerjarige financiering door een aantal grote fondsen, zoals het Crime Fonds, het 
Prins Bernard Cultuurfonds Caribisch gebied en de TUI Care Foundation. In deze fase is een 
stevig fundament gelegd, een bevlogen team gebouwd en zijn duizenden leerlingen met onze 
lesprogramma’s bereikt. 

Voor de komende jaren ligt er een grote uitdaging om onze stichting verder te professionaliseren. 
Hierbij zoeken wij de duurzame samenwerking met andere groene, educatieve partners op 
Curacao en willen wij nieuwe geldbronnen aanboren door fondsen aan te schrijven, die vanuit 
Nederland en Europa geld beschikbaar stellen voor de Dutch Caribbean.

0.4	 Opzet	van	dit	vijfde	GreenKidz	jaarverslag

Dit jaarverslag bestaat uit vijf hoofdstukken en een aantal 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

In de 5 bijlagen vindt u ondersteunend materiaal over onze missie, lesmaterialen, website en 
facebookpagina en een aantal persberichten, collages en berichten in de media over onze 
activiteiten voor GreenKidz, GreenTeens en GreenTeachers. 

9
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Hoofdstuk 1   

Educatieve Activiteiten 

  

1.0   Doel van dit hoofdstuk 

	

Dit	hoofdstuk	gaat	in	op	de	educatieve	activiteiten	van	de	GreenKidz	Foundation	voor	
GreenKidz	en	GreenTeens	in	het	basis-	en	voortgezet	onderwijs	van	Curaçao	en	op	onze	
lesmodule	voor	GreenTeachers-in-opleiding	aan	de	Universiteit	van	Curaçao.	Hierbij	schetsen	
wij	zowel	een	beeld	van	onze	reguliere	activiteiten	als	een	aantal	nieuwe	projecten.		

	

	

1.1 Educatieve activiteiten voor GreenKidz  

	
In	2019	verzorgde	ons	GreenKidz	gastdocententeam	met	veel	plezier	ons	reguliere	lesprogramma	
‘Plastic	en	Recyclen’	voor	7	scholen	in	het	funderend	onderwijs.	Daarnaast	verzorgden	wij	instructie-
workshops	voor	leerkrachten	om	ons	GreenKidz	gedachtengoed	en	ons	lesmateriaal	duurzaam	over	
te	dragen,	zodat	leerkrachten	hier	ook	zelfstandig	in	hun	eigen	klas	mee	aan	de	slag	konden	gaan.	

Met	ons	pakket	van	gastlessen	en	knutselactiviteiten,	maakten	honderden	leerlingen	kennis	met	de	
thema’s	milieuzorg,	zwerfvuil,	plastic,	recyclen	en	plastic	soep.	In	deze	programma’s	ligt	de	focus	op	
onderzoekend	en	interactief	leren.	Hierbij	is	veel	ruimte	voor	vragen,	eigen	inbreng,	experimenten,	
opdrachten	en	creativiteit,	waarbij	wij	ook	de	vaste	leerkrachten	actief	meenemen	in	dit	leerproces.		

Ons	lesmateriaal	is	beschikbaar	in	het	Papiaments	en	Nederlands,	waarbij	elke	school	zelf	aangeeft	
welke	taal	de	voorkeur	heeft.	Het	materiaal	is	modern	en	kleurrijk	vormgegeven	en	bevat	veel	lokaal	
en	actueel	beeldmateriaal.	In	de	lespresentaties	zitten	bovendien	een	aantal	leerzame	Papiaments-
talige	en	op	Curaçao	opgenomen	filmpjes	en	liedjes,	die	voor	de	leerlingen	meteen	herkenbaar	zijn.	
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Nieuwe	projecten	
	
In	maart	2019	ontwikkelden	wij	voor	kleuters	een	nieuwe	recycle-activiteit.	Op	het	school-
plein	leerden	kleuters	spelenderwijs	waarom	recyclen	belangrijk	is	en	hoe	zij	dat	zelf	konden	
doen.	Deze	activiteit	werd	op	6	kleuterklassen	van	de	Dr.	Albert	Schweitzer	basisschool	uitgetest	
en	zeer	positief	door	de	leerkrachten	van	de	school	geëvalueerd.	
	
In	juni	2019	voerden	wij	met	de	Chaya	Willems	school	een	uniek	recycle-kunstproject	uit.	
Negentig	leerlingen	uit	groep	3	werden,	na	gastlessen	op	school,	bij	Beachclub	88	getrakteerd	op	
een	ochtend	vol	leerzame	recyclespelletjes	en	milieufilms.	Met	recycle-kunstenaar	Roberto	Tjon	
A	Meeuw	maakten	zij	een	prachtige	kunstmuur	met	recycle-objecten	van	plastic	uit	de	zee.	
	
In	november	2019	lanceerden	wij	samen	met	AGPNA,	een	lokale	padvinderij-club	voor	
meisjes,	een	nieuw	programma	over	het	belang	van	inheemse	bomen.		Dit	interactieve	
programma	‘Bomen	zijn	bijzonder	en	belangrijk’	werd	op	ruim	60	padvinders	uitgetest	in	
samenwerking	met	het	de	milieudienst	van	Curaçao	en	zeer	positief	geëvalueerd.	
	

 

 

1.2 Educatieve activiteiten voor GreenTeens  

 

In	2019	rondde	ons	gastdocententeam	met	veel	enthousiasme	ons	GreenTeens	‘World	without	
Waste’	programma	af.	Dit	programma	werd	gesponsord	door	Coca	Cola,	ter	ere	van	het	80-jarige	
bestaan	van	de	Curaçao	Beverage	Bottling	Company	(CBBC).	Hiermee	bereikten	wij	in	1	schooljaar	
(aug	2018	t/m	juni	2019)	circa	3.000	tieners	(100	klassen)	op	alle	middelbare	scholen	van	Curaçao.	

Via	het	‘World	without	Waste’	programma	maakten	tieners	op	Curaçao	kennis	met	de	principes	
Reuse,	Reduce,	Recycle	&	Refuse.	Met	filmpjes,	liedjes,	prikkelende	milieu-stellingen,	mindmaps,	
infographics,	recycle-opdrachten	en	veel	discussie	en	uitwisseling	werden	zij	in	3	lesuren	
gestimuleerd	tot	een	duurzame	levensstijl.	Ook	dit	programma	werd	zeer	positief	geëvalueerd.	

	

Nieuw project 
	

In	maart	2019	werden	een	tiental	filmpjes	opgenomen	met	groene	organisaties	op	Curaçao.	Hierin	
stimuleerden	milieuactivisten,	waste-managers,	recycle	kunstenaars	en	producenten	van	
recycleproducten	tieners	om	actief	bij	te	dragen	aan	een	groener,	gezonder	en	schoner	Curaçao.	
Deze	filmpjes	zijn	te	vinden	op	ons	GreenKidz	YouTube	kanaal	en	dienen	als	aanvullend	lesmateriaal.	
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1.3 Educatieve activiteiten voor GreenTeachers  

	

In	2019	voerde	ons	gastdocententeam	voor	het	2e	jaar	het	GreenTeachers	Caribbean	programma	
uit	voor	30	studenten	aan	de	Universiteit	van	Curaçao	(UoC).	Dit	programma	van	8	gastcolleges,	en	
lessen	op	7	stagescholen	wordt	gesponsord	door	de	TUI	Care	Foundation.	Het	is	samen	met	het	UoC	
ontwikkeld	voor	1e	jaars	studenten	aan	de	Leraren	Opleiding	Funderend	Onderwijs	(LOFO).	

Het	GreenTeachers	Caribbean	programma	duurt	10	weken	(van	begin	januari	tot	en	met	15	maart)	
en	heeft	3	doelstellingen;	het	rust	lokale	leerkrachten-in-opleidingen	uit	met	meer	kennis	over	
natuur,	milieu,	plastic	en	recycling,	laat	hen	kennismaken	met	de	lesmaterialen	en	het	gedachten-
goed	van	GreenKidz	en	biedt	hen	moderne	didactische	lesvormen	aan.	

	

Nieuw project 
	

In	januari	2019	stuurde	de	TUI	Care	Foundation	als	sponsor	van	het	GreenTeachers	project	een	
filmploeg	naar	Curaçao.	Deze	ploeg	bracht	onze	activiteiten	prachtig	in	beeld	met	opnames	op	
scholen,	de	universiteit	en	tijdens	clean	ups	in	de	natuur.	De	film	‘Kids	for	a	cleaner	Curaçao’	werd	
vanaf	september	2019	in	alle	TUI	vliegtuigen	getoond	en	duizenden	keren	op	social	media	gedeeld.	
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1.4 Schematisch overzicht GreenKidz scholen 

	

In	de	afgelopen	5	jaren	(2015-2019)	bereikte	GreenKidz	met	haar	interactieve	lesprogramma’s,	en	
educatieve	producten	en	diensten	57	scholen	op	Curaçao.	Dit	betrof	28	scholen	in	het	
basisonderwijs,	16	scholen	in	het	voortgezet	onderwijs	en	13	scholen	in	het	speciaal	onderwijs.	

	

GreenKidz scholen in het basisonderwijs 

 

	 Schoolnaam/Locatie	 Schoolsoort	 Schoolbestuur	 Schooljaar	

	 	 	 	 	
1	 Advent	school	Bonam		 FO	 Adventist	 2018,	2019	
2	 Angela	Jessurun/Chema	Maduroschool,	Montana	

Abou			
FO	 DOS	 2015,	2016,	2017	

3	 Cola	Debrot	school	DOS	Nrd.	Roozendaal.	 FO	 DOS	 2017	
4	 Dr.	Albert	Schweitzer	school,	Saliña		 FO	 VCPO	 2017,	2018,	2019	
5	 Fatima	College,	RKCS	–	Suffisant	 FO	 RKCS	 2018,	2019	
	 	 	 	 	
6	 Joan	Mauritsschool,	Otrobanda		 FO	 RKCS	 2018,	2020	
7	 Johan	van	Walbeeck	school,	Mahaai	 FO	 DOS	 2017,	2018,	2019	
	 J.W.	Th.	Schotborgschool,	Koraal	specht	 FO	 RKCS	 2015,	2016,	2017	
9	 Klein	College,	Saliña	Abou	 FO	 Prive	 2016	
10	 Kolegio	Annie	Koenraad,	Tera	Kora,	 FO	 RKCS	 2018,	2019	
	 	 	 	 	
11	 Kolegio	Bellefaas	Martis,	Sta.	Rosa	 FO	 RKCS	 2016	
12	 Kolegio	Chaya	Willems,	Steenrijk	 FO	 RKCS	 2019	
13	 Kolegio	Dodo	Palm,	Seru	Fortuna		 FO	 RKCS	 2016	
14	 Kolegio	DonSarto,	Soto	 FO	 RKCS	 2019	
15	 Kolegio	Iris	Bruyning,	Ronde	klip	 FO	 RKCS	 2019	
	 	 	 	 	
16	 Kolegio	Maria	Auxiliadora,	Sta.	Maria	 FO	 RKCS	 2018	
17	 Kolegio	Nechi	Pieters,	Buena	Vista	 FO	 RKCS	 2018	
18	 Kolegio	San	Dominico,	Montagne	 FO	 RKCS	 2019	
19	 Kolegio	San	Hose,	Barber	 FO	 RKCS	 2019	
20	 Kolegio	San	Martin	de	Porres,	Sta.	Rosa		 FO	 RKCS	 2018	
	 	 	 	 	
21	 Kolegio	Sta.	Clara,	Jandoret	 FO	 RKCS	 2018	
22	 Meander	Basisschool,	Emmastad	 FO	 Prive	 2016,	2017	
23	 O.L.	Helfrich	/	C.J.	Krijtschool,	Suffisant	 FO	 DOS	 2016	
24	 Pipita	Basisschool	Privé,	Jongbloed	 FO	 Prive	 2015,	2016,	2018	
25	 St.	Antonius	College,	Santa	Maria	 FO	 RKCS	 2015,	2016,	2017	
	 	 	 	 	
26	 St.	Franciscus	College,	Janwe	 FO	 RKCS	 2017	
27	 St.	Margaretha	College,	Janwe		 FO	 RKCS	 2019	
28	 St.	Paulus	College,	Groot	Kwartier	 FO	 RKCS	 2018,	2019	
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GreenKidz scholen in het voortgezet onderwijs 

 

	 Schoolnaam/Locatie	 Schoolsoort	 Schoolbestuur	 Schooljaar	
	 	 	 	 	
1	 Dr.	Albert	Schweitzer	College	VSBO,	Parera	 VSBO	 VPCO	 2018	
2	 Marnix	College	VSBO,	Rio	Canario		 VSBO	 VPCO	 2018,	2019	
3	 Dr.	Albert	Schweitzer	HAVO/VWO,	Saliña	 HAVO/VWO	 VPCO	 2019	
4	 Skol	Avansá	Amador	Nita,	VSBO,	Saliña	 VSBO	 DOS	 2018	
5	 VSBO	Gouverneur	Lauffer,	Suffisant	 VSBO	 DOS	 2019	
	 	 	 	 	
6	 Kolegio	Alejandro	Paula,	Matancia	 HAVO/VWO	 DOS	 2019	
7	 New	Song	College	VSBO,	Muizenberg	 VSBO	 SCONS	 2019	
8	 Ignatius	College,	Rio	Canario	 VSBO	 RKCS	 2019	
9	 Kolegio	Pierre	Lauffer	VSBO,	Mahaai	 VSBO	 RKCS	 2018	
10	 Maris	Stella	VSBO,	Montagne	 VSBO	 RKCS	 2019	
	 	 	 	 	
11	 Maria	College	VSBO,	Welgelegen	 VSBO	 RKCS	 2019	
12	 Stella	Maris	VSBO,	Rio	Canario	 VSBO	 RKCS	 2018	
13	 Triniteit	College	VSBO,	Biesheuvel	 VSBO	 RKCS	 2019	
14	 St.	Paulus	AGO,	Saliña	 VSBO	 RKCS	 2019	
15	 Maria	Immaculata	Lyceum,	Welgelegen	 HAVO/VWO	 RKCS	 2018	
	 	 	 	 	
16	 Radulphus	College,	Cas	Cora	 HAVO/VWO	 RKCS	 2019	
	 	 	 	 	

 

 

 

GreenKidz scholen in het speciaal onderwijs 

 

	 Schoolnaam/Locatie	 Schoolsoort	 Schoolbestuur	 Schooljaar	
	 	 	 	 	
1	 Blenchi	school	RKCS,	Otrobanda	 SO	 RKCS	 2016,	2018,	2019	
2	 Br.	Rigobertus	school,	Sta	Rosa		 SO	 RKCS	 2018,	2019	
3	 Divi	 Divi	 school	 +	 Dependence	 Autisme,	

Emmastad	
SO	 VPCO	 2015,2016,	

2017,2019	
4	 Fr.	Evonius,	Koraal	Specht		 SO	 RKCS	 2019	
5	 J.F.	Kennedy,	Groot	Kwartier		 SO	 RKCS	 2019	
	 	 	 	 	
6	 Kolegio	Sur	Herman	Joseph,	Brievengat	 SO	 	 2019	
7	 Marieta	Alberto,	Suffisant	 VSO/ZMLK	 DOS	 2019	
8	 Myrna	Dovale,	Steenrijk		 SO	 RKCS	 2019	
9	 Prof.	Dr.	Nelly	Winkel,	Comanchestraat	z/n		 SO	 DOS	 2018,	2019	
10	 Professor	van	Houten	School,	Brievengat	 SO	 RKCS	 2019	
	 	 	 	 	
11	 Skol	Alablanka,	RKCS,	Barber	z/n,		 SO	 RKCS	 2015,	2016,	2017,	

2019	
12	 Soeur	Hedwig	school,	Santa	Maria	 SO	 RKCS	 2019	
13	 Soeur	 Hedwig	 school,	 Sehos	 Dependance	

Otrobanda		
SO	 RKCS	 2019	
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Hoofdstuk 2    

Voorlichting aan de gemeenschap  

 

2.1   Doel van dit hoofdstuk 

	

Dit	hoofdstuk	gaat	in	op	de	verschillende	activiteiten,	die	de	GreenKidz	Foundation	in	2019	
ontplooide	op	het	gebied	van	voorlichting,	fundraising	en	communicatie	in	de	media.	Het	
laat	zien	hoe	GreenKidz	intensief	werkt	aan	awareness	binnen	de	Curaçaose	gemeenschap	
op	het	gebied	van	milieuzorg,	plastic	en	recycling.	

	

 

 

2.1 GreenKidz Voorlichtingsactiviteiten 
 
In	2019	verzorgde	de	GreenKidz	Foundation	een	groot	aantal	voorlichtingsactiviteiten	voor	de	
gemeenschap.	Zo	waren	wij	actief	op	open	dagen	en	groene	weken	van	scholen	en	gaven	wij	work-	
shops	aan	naschoolse	opvang-organisaties	en	vakantieplannen.	Ook	ondersteunden	wij	leerlingen	in	
het	basis-	en	voorgezet	onderwijs,	die	werkstukken	moesten	maken	over	plastic	en	recycling.	

In	2019	organiseerden	wij	voor	de	2e	keer	een	zeer	succesvolle	speeddate	met	15	groene	educatieve	
organisaties	op	Curaçao,	die	hun	kennis	graag	overdroegen	aan	leerkrachten-in-opleiding.	Ook	
leverden	wij	input	voor	een	kleine	ZIKA-tentoonstelling	in	de	openbare	bibliotheek	en	deelden	wij	
meer	dan	1.000	educatieve	GreenKidz	kerstkleurboeken	uit	aan	leerlingen	in	het	speciaal	onderwijs.	

 
 

2.2 GreenKidz Fundraisingactiviteiten 

 

In	2019	deden	wij	mee	aan	twee	fundraisingsactiviteiten:	bij	het	particuliere	bedrijf	‘Celery’	en	bij	de	
Kamer	van	Koophandel.	Celery	organiseerde	een	fundraising	onder	haar	klanten	ter	ere	van	haar	10-
jarige	bestaan	en	de	Kamer	van	Koophandel	vroeg	GreenKidz	om	presentaties	te	verzorgen	en	
informatiestands	te	bemannen	tijdens	het	Chambers	Golf	event.	

In	2019	werd	GreenKidz	ook	door	Rotary	Club	Curaçao	voorgedragen	als	het	goede	doel	van	de	
Curaçao	Challenge,	een	bekende	en	omvangrijke	Rotary	fundraisingactiviteit	waar	jaarlijks	tientallen	
lokale	bedrijven	aan	meedoen.	Elk	bedrijf	maakte	hierbij	een	videofilmpje	over	het	belang	van	een	
duurzame	levensstijl	en	recycling,	dat	op	de	GreenKidz	facebookpagina	werd	gedeeld.	
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2.3 GreenKidz in de media 
 

In	2019	verschenen	wij	veelvuldig	in	de	media	met	persberichten	en	interviews.	Ook	gaven	wij	in	de	
aanloop	tot	de	Word	Clean	Up	Day	op	19	september	2019	een	weeklang	interviews	op	Radio	
Paradise	en	werkten	wij	mee	aan	de	videofilm	‘Kidz	for	a	cleaner	Curaçao’,	die	door	de	TUI	Care	
Foundation	werd	gemaakt.	Tot	slot	waren	wij	te	gast	bij	het	televisieprogramma	‘Moru	bon	dia’.	

 

2.4 Schematisch overzicht  

GreenKidz awareness-activiteiten in 2019 
 
 

	 Datum	 GreenKidz	activiteiten	voor	de	gemeenschap	

1 18	jan	2019	 GreenKidz	overleg	met	Giacomo	Booi	van	‘Zero	Plastic	Curaçao’	over	samenwerking	

2	 26	jan	2019	 GreenKidz	speeddate	voor	30	eerstejaars	leerkrachten-in-	opleiding	aan	de	
Universiteit	van	Curaçao	met	15	lokale,	groene	organisaties	

   
3	 15	feb	2019	 GreenKidz	workshops	voor	6	kleutergroepen	van	de		ASFO	

4	 17	feb	2019	 GreenKidz	informatiestand	op	de	open	dag	van	het	Radulphes	College	

5	 27	feb	2019	 GreenKidz	workshop	voor	de	naschools	opvang	van	de	Chema	Maduro	school	

	 	 	

6	 7	maart	2019	 GreenKidz	excursie	voor	leerkrachten-in-opleiding	naar	natuurprak	Roi	Rincon	onder	
begeleiding	van	de	rangers	van	Uniek	Curaçao	

	 	 	

7	 22	april	2019	 GreenKidz	Awardfeest	voor	30	eerstejaars	leerkrachten-in-opleiding	bij	Beachclub	88	

8	 24	april	2019	 GreenKidz	overleg	met	UNDP	over	deelname	aan	het	Bring	Your	Own	Bag	project	

	 	 	

9	 10	mei	2019	 GreenKidz	workshop	op	verzoek	van	het	Mensing	Vigdis	college	

10	 25	mei	2019	
21	mei	2019	

GreenKidz	activiteitendag	met	90	leerlingen	van	de	Chaya	Willemsschool	bij	Beachclub	
88	met	opnames	van	televisiestation	Nos	Pais	

11	 25	mei	2019	 GreenKidz	aanwezigheid	bij	de	Curaçao	Challenge	van	Rotary	Club	Curaçao	bij	het	SDK	

12	 28	mei	2019	 GreenKidz	deelname	aan	de	ZIKA-tentoonstelling	in	de	Openbare	Bibliotheek	

	 	 	

13	 1	juni	2019	 GreenKidz	promotie	in	de	Dasani-reclamehoek	bij	Supermarkt	van	den	Tweel		

14	 9	juni	2019	 GreenKidz	radio-interview	bij	Dolfijn	FM	

15	 10	juni	2019	 GreenKidz-interviews	met	5	groepen	leerlingen	van	de	Van	Walbeeck	school		

16	 12	juni	2019	 GreenKidz	onthulling	van	de	GreenKidz	Wall	of	recycle	art	bij	Beachclub	88		

17	 25	juni	2019	 GreenKidz	fundraising	tijdens	Celery’s	tienjarig-lustrumfeest	
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	 Datum	 GreenKidz	activiteiten	voor	de	gemeenschap	

18 10	aug	2019	 GreenKidz	vakantieplanactiviteit	voor	42	kinderen	in	de	dierentuin		

19	 17	aug	2019	 GreenKidz	workshop	voor	30	leidsters	van	AGPNA	scouting	Curaçao	

 	
 

 

20	 14	sept	2019	 GreenKidz	presentaties	en	informatiestand	bij	de	Chambers	Golf	Event	

21	 14	sept	2019	 GreenKidz	aanwezigheid	bij	een	meet	&	greet	event	van	het	Amerikaanse	consulaat	

22	 16	sept	2019	 GreenKidz	interview	bij	lokaal	radio-station	Radio	Paradise	FM	

23	 17	sept	2019	 GreenKidz	interview	bij	lokaal	radio-station	Radio	Paradise	FM	

24	 18	sept	2019	 GreenKidz	interview	bij	lokaal	radio-station	Radio	Paradise	FM	

25	 19	sept	2p19	 GreenKidz	interview	bij	lokaal	radio-station	Radio	Paradise	FM	

26	 27	sept	2019	 GreenKidz	optreden	in	lokaal	televisieprogramma	‘Moru	bon	Dia’	

27	 27	sept	2019	 GreenKidz	borrel	op	nieuwe	GreenKidz	locatie	in	de	Bitterstraat	in	Sharloo	

	 	 	

28	 10	okt	2019	 GreenKidz	werkbezoek	aan	Carmabi	

	 	 	

29	 18	nov	2019	 GreenKidz	workshops	tijdens	de	groene	week	van	het	Marnix	college	

30	 23	nov	2019	 GreenKidz	workshop	‘Bomen	zijn	bijzonder	en	belangrijk’	voor	AGPNA	Scouting	

	 	 	

31	 7	dec	2019	 GreenKidz	werkbezoek	aan	Limpi		

32	 7	dec	2019	 GreenKidz	werkbezoek	aan	het	Curaçaos	Kindermuseum	

33	 20	dec	2019	 GreenKidz	gift	van	ruim	1400	GreenKidz	kerstkleurboeken	aan	10	scholen	in	het	
speciale	onderwijs,	Stichting	Mamisa,	Stichting	Totalika	en	Stichting	Clinic	clowns	
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Hoofdstuk 3    

Samenwerking met partners 

 

3.0   Doel van dit hoofdstuk 

	

Dit	hoofdstuk	gaat	op	de	samenwerking	tussen	GreenKidz	en	haar	partners	in	2019.	Het	
zoomt	in	op	de	samenwerking	met	lokale	padvinderij-organisaties	rond	het	‘Bomenproject’,	
de	samenwerking	met	CTB	(Curaçao	Tourism	Board)	rond	het	thema	‘Duurzaam	Toerisme’	
en	de	samenwerking	met	Limpi,	Carmabi	en	het	Curaçaos	Kindermuseum.	

 
 

 

3.1 Samenwerking met padvinderij-organisaties 

	
Dit	jaar	lanceerde	GreenKidz	met	AGPNA,	een	lokale	padvinderij	voor	meisjes,	het	project	‘Bomen	
zijn	belangrijk	en	bijzonder’.	Hiervoor	ontwikkelden	wij	een	nieuw	lesprogramma	dat	eind	
november	2019	zeer	succesvol	voor	circa	60	jonge	padvinders	in	de	leeftijd	van	6	tot	14	jaar	werd	
uitgevoerd.	Dit	gebeurde	op	een	terrein	van	de	lokale	milieudienst,	waar	inheemse	bomen	worden	
gekweekt	en	eindige	ook	met	het	gezamenlijk	planten	van	een	inheemse	boom.	
	
Met	interactieve	presentaties,	filmpjes,	quizjes,	groepsopdrachten,	puzzels	en	onderzoeksstations	
voor	bomenproefjes,	leerden	de	padvinders	waarom	inheemse	bomen	belangrijk	zijn	voor	de	
leefbaarheid	van	ons	eiland	en	hoe	het	planten	van	bomen	‘climate	change’	tegengaat.	Samen	met	
de	padvinderij	en	de	milieudienst,	kijkt	GreenKidz	nu	hoe	dit	project	verder	kan	worden	uitgerold	
om	in	de	toekomst	zowel	scholen	als	andere	scouting-organisaties	te	bereiken.	
	
	

3.2 Samenwerking met de hospitality sector 

	
De	afgelopen	jaren	zocht	GreenKidz	bewust	samenwerking	met	de	hospitality	sector	van	Curaçao	en	
werden	wij	gesponsord	door	5	hotels	en	de	TUI	Care	Foundation.	Ook	schreven	wij	al	het	project-
voorstel	‘Treasure	your	Island,	Build	your	Future’	voor	hotelorganisatie	CHATA	en	voerden	wij	
samen	met	Beachclub	88	een	succesvol	recycle	kunstproject	uit	in	de	toeristische	wijk	Pietermaai.	
	
Samen	met	het	CTB	onderzoekt	GreenKidz	nu	hoe	er	duurzaam	en	intensief	kan	worden	samen-
gewerkt	tussen	de	GreenKidz	Foundation,	de	onderwijssector	en	het	hotelwezen.	Hierbij	zou	
GreenKidz	fondsen	kunnen	genereren	via	een	one	dollar-a-night	campagne	onder	hotelgasten	en	
een	klassikaal	lesprogramma	kunnen	ontwikkelen	met	aanvullende	E-Learns	en		
E-Games	voor	het	basisonderwijs	rond	het	thema	‘Duurzaam	toerisme’.		
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3.3 Samenwerking met groene organisaties 

	
De	afgelopen	5	jaren	werkte	GreenKidz	vruchtbaar	samen	met	een	dertigtal	groene	organisaties.	
Hierbij	wisselden	wij	informatie	en	lesmaterialen	uit,	promoten	wij	elkaars	activiteiten	op	sociale	
media,	organiseerden	wij	excursies	in	de	natuur	en	werkten	wij	samen	met	recycle	kunstenaars.	Elk	
jaar	nodigden	wij	ook	groene	organisaties	uit	voor	speeddates	met	onze	leerkrachten-in-opleiding.	
	
Dit	jaar	organiseerden	wij	werkbezoeken	naar	Limpi,	Carmabi	en	het	Curaçaos	Kindermuseum.	Dit	
gebeurde	met	de	wederzijdse	intentie	om	in	de	toekomst	nauwer	samen	te	werken	op	gezamenlijke	
projecten,	die	deels	op	school,	deels	in	het	Kindermuseum,	deels	in	het	productatelier	van	Limpi	en	
deels	in	de	natuurparken	van	Carmabi	konden	worden	uitgevoerd.	Met	deze	organisaties	is	nu	
afgesproken	om	in	2020	projectgelden	aan	te	vragen	voor	een	eerste	gezamenlijk	pilotproject.	
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3.4  Schematisch overzicht samenwerkingspartners  

	

Om	innovatieve	activiteiten	en	projecten	te	ontwikkelen,	zoveel	mogelijk	kinderen	en	jongeren	te	
bereiken	en	maatschappelijk	een	breed	draagvlak	te	creëren,	zoekt	GreenKidz	graag	de	samen-
werking	met	lokale	groene	en	educatieve	organisaties.	De	afgelopen	5	jaren	zijn	er	veel	inspirerende	
en	vruchtbare	contacten	gelegd	en	samenwerkingsverbanden	ontstaan,	die	in	de	komende	jaren	
zeker	worden	uitgebouwd.	
	

GreenKidz contacten en samenwerkingspartners:  

	
1. AGPNA	Scouting	voor	meisjes	
2. Caribbean	Footprint	
3. Carmabi	
4. CHATA	(Curaçao	Hospitality	and	Tourism	Association)	
5. Childrens	Museum	Curaçao	
	
6. Coral	Reef	Restoration	
7. Curaçao	Scouting	
8. Curaçao	Sea	Turtle	Conservation	
9. GreenPhenix	
10. Jeugdtheaterschool	Drazans	
	
11. Kura	di	Arte	
12. Leraren	Opleiding	Funderend	Onderwijs/	Universiteit	van	Curaçao	
13. Limpi	
14. Recycle-kunstenaar	Roberto	Tjon	A	Meeuw	
15. Seaquarium	
	
16. Selikor	
17. Stichting	BPM	(Bedrijven	Platform	Milieu)	
18. Stichting	Curaçao	Art	
19. Stichting	Curaçao	Clean	Up	
20. Stichting	Kòrsou	Habri	
	
21. Stichting	Kura	di	Arte	
22. Stichting	Tooby	
23. Stichting	Uniek	Curaçao	
24. Stichting	Yubi	Kirindongo	

	
25. Selibon,	Bonaire	
26. STINAPA	Bonaire	(Stichting	Natuurparken	Bonaire)	
27. Tinkersjop	Curaçao	
28. Waitt	Institute	
29. Zero	Waste	Curaçao	
30. World	Clean	Up	day	

	
 







E material di lès akí di GreenKidz®, ta wòrdu produsí i ofresé kompletamente grátis na tur skol di fundeshi na Kòrsou

 www.greenkidz.org • (+5999) 524-8068 • greenkidzcuracao
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Hoofdstuk 4   

GreenKidz aansturing  

 

4.0   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	directeur	en	de	Raad	van	Toezicht.	
Daarnaast	gaat	dit	hoofdstuk	in	op	het	GreenKidz	freelancers	platform	en	het	
vergoedingenbeleid,	dat	de	stichting	hanteert.	

 
 
 

4.1 GreenKidz stichtingsstructuur  
 
GreenKidz	activiteiten	zijn	formeel	in	de	GreenKidz	Foundation	ondergebracht.	Deze	stichting	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	wordt	formeel	gecontroleerd	door	een	Raad	van	Toezicht,	
bestaande	uit	Michiel	van	der	Veur	(voorzitter)	en	Felicia	van	Loon	(financieel	specialist).		
 
 

 

4.2 GreenKidz management  

	
De	GreenKidz	Foundation	wordt	geleid	door	directeur	Maya	Mathias	op	basis	van	een	jaarplan	en	
bijbehorende	begroting.	In	overleg	met	de	Raad	van	Toezicht	besteedt	de	directeur	minimaal	20	en	
maximaal	40	uur	per	maand	aan	de	aansturing	en	administratie	van	de	stichting.	Elk	kwartaal	legt	de	
directeur	verantwoording	af	aan	de	Raad	van	Toezicht	tijdens	het	kwartaaloverleg.	Dit	gebeurt	aan	
de	hand	van	de	aangeleverde	kwartaal-administratie	en	een	inhoudelijk	kwartaalverslag.		
	
In	2019	besteedde	de	directeur	van	de	GreenKidz	Foundation	362	uren	aan	de	aansturing	van	de	
stichting.	Dit	komt	gemiddeld	neer	op	30	uur	per	maand	en	grofweg	1	werkdag	per	week	(7,5	uur	
per	week).	Van	deze	uren	werden	47	uren	uitbetaald.	Dit	betekent	dat	315	aansturingsuren	(87%)	
niet	zijn	vergoed,	waardoor	het	besturen	van	de	stichting	in	2019	grotendeels	kosteloos	is	gedaan.	
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4.3  GreenKidz team  

	
Het	GreenKidz	team	is	in	5	jaar	tijd	uitgegroeid	tot	ruim	30	actieve	leden.	Zij	vormen	een	freelancers	
platform,	dat	in	wisselende	samenstelling	aan	projecten	werkt.	Het	platform	bestaat	uit	gast-
docenten,	lesmateriaal-ontwikkelaars,	projectcoördinatoren,	kunstenaars,	designers,	copywriters,	
illustratoren,	fotografen,	vertalers,	film-,	audio-	en	sociale	media	experts	en	connectors	in	
Nederland	en	Bonaire,	die	onderzoeken	wat	daar	aan	fondsenwerving	mogelijk	is.		
	
Binnen	het	GreenKidz	freelancersplatform	wordt	veel	werk	gratis	(in	de	eigen	vrije	uren)	verricht.	Het	
GreenKidz	 gastdocenten-team	 ontvangt	 voor	 het	 uitvoeren	 van	 educatieve	 activiteiten	 een	 vast	
vrijwilligerstarief	 van	ANG	25,-	 per	 uur.	Andere	professionals	 ontvangen	een	 sociaal	 uurtarief,	 dat	
gemiddeld	 de	 helft	 is	 van	 hun	 gebruikelijke	 commerciële	 tarief	 en	 maximaal	 ANG	 75,00	 per	 uur	
bedraagt.		
 
 

4.4  Schematisch overzicht teamleden 

	
	
GreenKidz	directeur	 	 	 Maya	Mathias	
GreenKidz	Raad	van	Toezicht	 	 Michiel	van	der	Veur,	Felicia	van	Loon	
	
GreenKidz	creators		 	 	 Maya	Mathias,	Ivonne	Zegveld	
GreenKidz	projectondersteuner		 Ella	Rosa	
GreenKidz	fondsenwerver		 	 Maya	Mathias		
GreenKidz	eventplanners		 	 Ella	Rosa,	Colette	Driesen	en	Yolanda	Wiel	

GreenKidz	gastdocenten		 Sheila	Payne,	Claudio	Da	Silva	Correa,	Erin	Scherptong,	
Remyson	Caldera,	Cristina	Serrano,	Lennart	Bak	en	Mieke	
Hukshorn,	Angelique	Kok,	Migarda	Rafaëla	

	
GreenKidz	lesmateriaal-ontwikkelaars		 Mieke	Hukshorn,	Remyson	Caldera	Claudio	Da	Silva	Correa,	

Maya	Mathias,	Ivonne	Zegveld	en	Lennart	Bak	
GreenKidz	graphic	designers		 	 Ivonne	Zegveld,	Michel	Motshagen	
GreenKidz	copy	writers	en	journalisten		 Maya	Mathias,	Elisa	Koek	
GreenKidz	vertalers		 	 	 Bianca	Neman	en	John	Amarica	
GreenKidz	MC’s		 	 	 Eugene	Maduro,	Maya	Mathias	

	
GreenKidz	websitebouwers		 	 Rianne	Hellings	en	Ace	Suares	
GreenKidz	social	mediaspecialist	 Nicole	van	Beusekom	
GreenKidz	audio	specialist		 	 Ralph	Durgaram	
GreenKidz	illustratoren			 	 Ariadne	Faries,	Sander	Beusekom	en	Willemijn	Jussen	
GreenKidz	fotografen		 	 	 Carlo	Walle,	Martin	van	den	Blink	
	
GreenKidz	milieu-specialist		 	 John	Amarica		
GreenKidz	marketing-adviseur		 	 Myrthe	Verhulst		
GreenKidz	administrateur	 	 Olinda	den	Hartogh	
GreenKidz	vrijwilligers	 Mireille	Albersen,	Fransien	van	Haaren,	Rita	Merkies,	Sidd	

Mathias	en	Tarun	Leetz	
GreenKidz	connectors		 	 	 Rien	Timmer-Thie,	Esther	Sedney-Meijer	
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Hoofdstuk 5   

GreenKidz Financiële Verantwoording  

 

5.0   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	2019	ontving	en	sluit	af	met	een	schematisch	overzicht	van	alle	uitgaven	die	in	
2019	zijn	gedaan.	
	

 
 
	

5.1 GreenKidz financieel beheer  
 
De	boekhouding	van	de	GreenKidz	Foundation	wordt	tegen	een	gereduceerd	tarief	verricht	door	het	
bedrijf	XcelBiz,	dat	elk	kwartaal	in	nauwe	afstemming	met	de	directeur	de	administratie	verwerkt.	
XcelBiz	heeft	veel	ervaring	met	het	werken	voor	kleine	organisaties	en	stichtingen,	waarbij	het	de	
administratie	en	financiële	verslaglegging	deskundig	op	zich	neemt	en	digitaliseert.		
	
De	administratie	is	ingevoerd	op	kasbasis	en	is	dus	op	basis	van	de	werkelijke	inkomsten	en	uitgaven	
opgesteld.	Elk	kwartaal	wordt	deze	administratie	aan	de	directeur	en	Raad	van	Toezicht	voorgelegd.		
In	de	laatste	paragraaf	van	dit	hoofdstuk	ziet	u	hoe	de	uitgaven	over	de	verschillende	
kernactiviteiten	van	de	stichting	zijn	verdeeld.	
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5.2 GreenKidz inkomsten in 2019 

 

In	2019	verkreeg	de	GreenKidz	Foundation	in	totaal	ANG	87.291	aan	inkomsten.	Deze	inkomsten	
waren	afkomstig	uit	verschillende	bronnen,	die	in	deze	paragraaf	worden	toegelicht.	

	 Inkomstenbronnen	2019	 ANG	 %	van	totaal	 ANG	 %	van	totaal	

	 	 	 	 	 	

1	 Inkomsten	van	fondsen,	sponsors	en	donateurs		 68.652	 79%	 	 	

2	 • Bijdragen	van	Fondsen	 	 	 45.330	 52%	

3	 • Donaties	van	particulieren	en	bedrijven	 	 	 20.811	 24%	

4	 • Cashdonaties	via	collectebussen	 	 	 2.511	 		3%	

	 	 	 	 	 	

5	 Inkomsten	uit	verkoop	van	producten	en	diensten		 18.639	 21%	 	 	

6	 • Workshops	voor	scholen	 	 	 900	 1%	

7	 • Kleurboekenverkoop	2018*	 	 	 3.221	 4%	

8	 • Kleurboekenverkoop	2019*	 	 	 14.518	 17%	

	 	 	 	 	 	

9	 Totale	Inkomsten	GreenKidz	2019	 87.291	 100%	 87.291	 100%	
	

*	In	het	eerste	kwartaal	van	2019	is	een	bedrag	van	ANG	3.221,-	ontvangen	voor	kleurboeken,	die	verkocht	zijn	in	het	
najaar	van	2018	

*	In	2019	is	een	totaalbedrag	van	ANG	18.511	gefactureerd	voor	de	verkoop	van	GreenKidz	Kerst	kleurboeken.	Hiervan	in	
ANG	14.518	al	in	2019	ontvangen.	Het	resterende	bedrag	is	pas	in	het	voorjaar	van	2020	ontvangen.	

	

	

GreenKidz inkomsten 2019 uit financiering door fondsen 

 

	 Inkomsten	ontvangen	uit	fondsen	in	2019	 ANG	 %	van	het	totaal	

	 	 	 	
1	 TUI	Care	Foundation		 34.330	 76%	
2	 Fundashon	Sinquentario	 11.000	 24%	
	 	 	 	
	 Totale	Inkomsten	uit	fondsen	in	2019	 45.330	 100%	
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GreenKidz inkomsten 2019 uit donaties van particulieren en bedrijven  

 

	 Inkomsten	ontvangen	uit	fondsen	in	2019	 ANG	 %	van	het	totaal	

	 	 	 	

1	 Scuba	Lodge	*	 8.266	 40%	

2	 Blue	Note	 660	 3%	

3	 Curaçaose	Wegenbouw	 300	 1%	

4	 CAP	Corporation	 5.785	 28%	

5	 Anoniem*	 2.500	 12%	

6	 Celery*	 300	 1%	

7	 Algemeen	Pensioenfonds	Curaçao	 3.000	 15%	

	 	 	 	

	 Totale	inkomsten	ontvangen	uit	donaties	 20.811	 100%	

	

*Sinds	2018	ontvangt	GreenKidz	elk	kwartaal	een	donatie	van	boetiekhotel	Scuba	Lodge	via	hun	one-dollar-a-night	
campagne,	waarbij	elke	hotelgast	per	overnachting	een	dollar	doneert	aan	de	GreenKidz	Foundation	of	aan	Stichting	CARF.	
Het	bedrag	van	ANG	8.266	in	de	som	van	4	kwartaaldonaties.	

*	in	december	2019	ontving	GreenKidz	van	een	bekende	organisatie	een	donatiebedrag	van	ANG	2.500	voor	haar	
bomenproject	onder	de	voorwaarde	dat	de	naam	van	dit	bedrijf	niet	bekend	werd	gemaakt.	

	

	

GreenKidz inkomsten 2019 cash-donaties in GreenKidz collectebussen  

 

	 Inkomsten	ontvangen	uit	cashdonaties	in	2019	 ANG	 %	van	het	totaal	

	 	 	 	

1	 Collectebus	Morena	Resort,	hele	jaar	van	2019	 1.983	 79%	

2	 Collectebus	Chambers	Golf	Event,	14	september	2019	 183	 7%	

3	 Collectebus	Celery	Fundraising,	25	juni	2019	 345	 14%	

	 	 	 	

	 Totale	inkomsten	ontvangen	uit	cash	donaties	 2.511	 100%	
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GreenKidz inkomsten 2019 uit workshops voor scholen  

 

	 Inkomsten	ontvangen	uit	workshops	voor	scholen	 ANG	 %	van	het	totaal	

	 	 	 	

1	 GreenKidz	Workshop	Naschoolse	opvang	Chema	Maduro	Angela	
Jessurun	school	

50	 6%	

2	 GreenKidz	Workshop	voor	6	kleuterklassen	van	de	ASFO	 200	 22%	

3	 GreenKidz	Workshop	voor	scoutingleidsters	van	AGPNA	 200	 22%	

4	 GreenKidz	Workshop	voor	68	AGPNA	meisjes-padvinders	 450	 59%	

	 	 	 	

	 Totale	inkomsten	ontvangen	uit	cash	donaties	 900	 100%	

	

	

GreenKidz inkomsten in 2019 uit Kleurboekenverkoop 

 

In	november	2019	startte	GreenKidz	voor	de	derde	keer	een	kleurboekenactie.	Met	deze	actie	wilde	
GreenKidz	vlak	voor	kerst	gratis	1.000	educatieve	GreenKidz	kerstkleurboeken	uitdelen	aan	
leerlingen	het	speciale	onderwijs.		

Bedrijven	konden	deze	kleurboeken	van	ANG	12,50	per	stuk,	doneren	aan	scholen	in	het	speciale	
onderwijs	vanaf	een	donatiebedrag	van	minstens	ANG	125,-.	Deze	boeken	werden	vervolgens	nog	
voor	de	school-kerstviering	persoonlijk	door	het	Greenkidz	team	afgeleverd	bij	elke	school	

Deze	actie	werd	een	groot	succes,	waarbij	in	totaal	1.416	kleurboeken	werden	verkocht.	Een	deel	
van	de	facturen	werd	pas	in	het	voorjaar	van	2020	voldaan	en	is	daardoor	niet	in	onderstaand	
overzicht	als	geldbedrag	opgenomen		

	

GreenKidz inkomsten 2019 ontvangen uit verkoop  

Kerstkleurboeken  

 

	 Inkomsten	uit	verkoop	GreenKidz	Kerst	Kleurboeken	*	 ANG	 ANG	

	 	 	 	

1	 Verkoop	GreenKidz	kleurboeken	in	2018	en	betaling	ontvangen	in	2019*	 		3.221	 	

2	 Verkoop	GreenKidz	kleurboeken	in	2019	en	betaling	ontvangen	in	2019	 14.518	 	

3	 Verkoop	GreenKidz	kleurboeken	in	2019	en	betaling	ontvangen	in	2020*	 	 3.993	

	 	 	 	

	 Totale	inkomsten	uit	verkoop	GreenKidz	kleurboeken	 17.739	 (3.993)	
	

	 	



	

	

	

5.3 GreenKidz uitgaven

In 2019 heeft de GreenKidz Foundation bijna een ton ( ANG 99.792) besteed aan het uitvoeren van 
educatieve activiteiten voor scholen  en awareness activiteiten voor de gemeenschap. Verreweg 
het grootste deel van het beschikbare budget (89%) is aan deze activiteiten besteed. De educatieve 
activiteiten van GreenKidz ( 81% van het totale budget) werden daarbij grotendeels betaald uit 
projectmatige (geoormerkte) sponsoring van GreenKidz, GreenTeens en GreenTeachers projecten.

Ee klein deel van de uitgaven (9% van het budget) betrof kosten die gemaakt zijn om GreenKidz 
producten, zoals het ontwerpen en drukken van  het educatieve GreenKidz Kerstkleurboek 
(oplage ruim 1400 stuks) en kosten die gemaakt zijn om GreenKidz diensten in de vorm van  
betaalde maatwerk workshops te ontwikkelen en uit te voeren voor commerciële organisaties en 
maatschappelijke stichtingen. Tot slot werd 2% van het buget  besteed aan overhead.

5.4 Schematisch overzicht GreenKidz uitgaven 

Totale GreenKidz Uitgaven in 2019 99,792

I Educatieve Activiteiten voor Scholen 80,299 81%

Projecten en activiteiten voor GreenKidz   27.799  28%

• Voorbereiding, uitvoering en evaluatie GreenKidz projecten op 
 7 basisscholen. 
•  Voorbereiding uitvoering en evaluatie van het GreenKidz recycle- 

kunstproject in samenwerking met de Chaya Willems School en 
Beach Club 88.

•  Voorbereiding en organisatie van de feestelijke opening van de 
GreenKidz recycle wall of art met radio, televisie en pers.

• Productie van de GreenKidz video over dit kunstproject.
•  Ondersteuning bij de filmproductie ‘Kidz for en cleaner Curaçao’ 

en de organisatie van extra gastlessen en clean-ups met GreenKidz 
scholen voor deze film.

Ontwikkeling nieuwe lesprogramma’s en lesmaterialen  

•  Ontwikkeling GreenKidz-lesprogramma ‘Bomen zijn belangrijk en 
bijzonder’ in samenwerking met padvinderij-organisatie AGPNA.

•  Voorbereiding, uitvoering en zorgvuldige evaluatie van het pilotproject 
‘Bomen zijn belangrijk en bijzonder’ voor een groep van 68 jonge 
padvinders van AGPNA.

Projecten en activiteiten voor GreenTeens   30.000 30%  

•  Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het ‘World without 
Waste’ programma voor 3.000 tieners (100 klassen) op alle 
middelbare scholen van Curaçao.

•  Voorbereiding, ontwikkeling en evaluatie van de 10 GreenTeens role 
model filmpjes voor ons eigen GreenKidz YouTube kanaal.
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Projecten en activiteiten voor GreenTeachers   22.500 23%   

•  Voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de GreenTeachers Caribbean 
module voor 30 leerkrachten-in-opleiding aan de Universiteit van 
Curaçao (UoC).

•  Inclusief 8 hoorcolleges, GreenKidz lessen op stagescholen, 2 
individuele en 2 groepsopdrachten, 1 buitenactiviteit met de rangers van 
Uniek Curaçao en 1 speeddate met 15 lokale groene organisaties.

•  Voorbereiding van het GreenTeachers Caribbean Award feest met 
uitreiking van het GreenTeachers Award voor de beste recycle 
instructie-film.

II Awareness Activiteiten voor de Gemeenschap 7,942 8%

2a  GreenKidz events voor de gemeenschap

 • GreenKidz informatie-stands bij open dagen en groene weken lokale scholen. 
 • GreenKidz ondersteuning van leerlingen bij werkstukken en spreekbeurten. 
 • GreenKidz presentaties en informatie-stands tijdens het Chambers Golf event.
 • GreenKidz aanwezigheid op de Curaçao Challenge van Rotary Club Curaçao.
 • GreenKidz optreden bij televisieprogramma Moru bon dia. 
 • GreenKidz radio-optredens bij radio Paradise FM in the kader van  World Clean Up Day. 
 • GreenKidz aanwezigheid bij fundraisers van de bedrijven ‘Celery en APC’.
 • GreenKidz borrel voor leden en netwerk.
 • GreenKidz werkbezoeken naar Carmabi, Limpi en het Curaçaos Kindermuseum.

2b  GreenKidz informatievoorziening via de pers, internet en sociale media 

 • GreenKidz persconferenties en interviews voor lokale en buitenlandse media. 
  (Curaçaose, Nederlands en Duitse kranten en tijdschriften).
 • GreenKidz activiteiten en informatiematerialen voor sponsors en fondsen.
 • GreenKidz informatievoorziening via eigen Facebook en youtube kanalen.

III Kosten verkoop GreenKidz producten en diensten  9,235  9%

3a GreenKidz Kerst Kleurboeken voor het speciale onderwijs van Curaçao
 • Voorbereiding, uitvoering, evaluatie en nazorg GreenKidz Kerst Kleurboek Campagne 

3b  GreenKidz workshops voor scholen en scoutingsorganisaties 
 • Workshops voor kleuterklassen in het kader van hun groene week.
 • Workshops voor naschoolse opvang organisaties.
 • Workshops voor scouting organisaties. 

IV Overhead 2,316 2%

 • Kantoor- en archiveringskosten. 
 • Administratie- en representatiekosten. 
 • Bankkosten en KvK kosten. 
 • Aanschaf en beheer van ICT-middelen en inhuur van ICT support.
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Alle GreenKidz produkten worden 
gratis en blijvend aan alle 

FO scholen en de gemeenschap van 
Curaçao beschikbaar gesteld.

GreenKidz is een educatief project dat lokale schoolkinderen in de leeftijd van 6-14 stimuleert om 
actief bij te dragen aan een groener, schoner en gezonder Curaçao. GreenKidz richt haar pijlen op 
scholen in het funderend- en voortgezet onderwijs en organiseert daarnaast een groeiend aantal 
bewustwordingsevenementen voor de lokale gemeenschap van Curaçao.

Om onze doelen te bereiken, ontwikkelen wij moderne, ‘groene’ lespakketten, die bestaan uit excursies, 
gastlessen, buitenactiviteiten, knutselworkshops en kleurrijke moderne lesmaterialen. Deze pakketten 
worden verzorgd door GreenKidz gastdocenten en vrijwilligers en ondersteund door de tweetalige 
website (Papiaments/Nederlands) www.greenkidz.org, waar al het GreenKidz-materiaal gratis te 
downloaden is.

Sinds 2016 richt GreenKidz zich met haar awareness-activiteiten en voorlichtingsmaterialen ook op 
ouders, volwassenen, vaste leerkrachten en andere professionals die met kinderen werken. Hierdoor 
willen wij de impact van ons project steeds verder vergroten. Daarnaast werken wij nauw samen met alle 
lokale schoolbesturen en een groot aantal ‘groene’ experts, rolmodellen en organisaties op Curaçao.

GreenKidz acticviteiten worden uitgevoerd door een idealistisch team van meer dan 30 lokale 
professionals, waaronder leerkrachten, schrijvers, vertalers, milieuspecialisten, grafisch ontwerpers, 
websitebouwers en multimediaspecialisten. Ons doel is om uit te groeien tot een duurzaam 
project dat zichzelf financiert via publieke en private partnerships, sponsoring, innovatieve 
commerciële producten en projecten en reclame-inkomsten.

Changing the mindset 
of generations

Bijlage 1  GreenKidz Missie
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Bijlage 2  GreenKidz lesmateriaal

2.1	 Leidende	principes	GreenKidz	educatief	materiaal

De vier slogans van GreenKidz geven heel goed weer waar GreenKidz voor staat en vormen ook 
een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling van educatief materiaal. Uit de slogans spreekt 
een duidelijke dynamiek en empowermentgedachte waarin jongeren de kennis en handvatten 
krijgen om zelf bij te dragen aan een groene, leefbare en duurzame wereld, die gezond en veilig 
is voor iedereen.

2.2	 GreenKidz	slogans

 1. Turn your world around
 2. Changing de mindset of generations
 3. Moving towards a greener, cleaner, healthier and safer Curaçao
 4. Modern en gratis milieuonderwijs voor elk kind van Curaçao 

2.3	 Educatieve	focus	op	Green,	Clean	&	Healthy	programma’s

Met de medewerking van alle schoolbesturen ontwikkelde wij in 2015 ons eerste lesprogramma 
Plastic	en	recyclen	van het thema	Clean. In dit programma stonden de onderwerpen zwerfvuil, 
afvalverwerking en plastic en recycling op Curaçao centraal. Omdat Curaçao een toeristisch 
eiland is, is er ook veel aandacht besteed aan het thema Plastic in de oceaan. 

In 2017 ontwikkelden wij vanuit het thema	Healthy een nieuw lespakket Iedereen	een	handen-
was-kampioen. Dit gebeurde in het kader van Global Hand Washing Day. Vanuit dit thema 
produceerden wij moderne, kleurrijke en tweetalige lesmaterialen over hoe en wanneer je 
handen te wassen met behulp van leskaarten, kleurplaten, posters, spelletjes, liedjes en een en 
kleurwedstrijd.

In 2018 ontwikkelden wij met steun van Coca Cola, vanuit het thema	Clean het World without 
Waste programma voor tieners op alle middelbare scholen van Curacao. In dit programma 
stonden de principes van Reduce, Reuse, Recycle en Refuse centraal en werden tieners door 
middel van stellingen, discussies, filmpjes, recycleopdrachten en mind maps gestimuleerd tot 
een duurzame levensstijl.

In 2019 ontwikkelden wij vanuit het thema	 Green in nauwe samenwerking met padvinderij-
organisatie AGPNA het lesprogramma Bomen zijn bijzonder en belangrijk. Dit programma in 
de buitenlucht leert kinderen van 6 tot 14 jaar waarom inheemse bomen belangrijk zijn voor de 
leefbaarheid van ons eiland en hoe zij klimaatverandering tegengaan. 
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2.4			 	Lesmaterialen	aangepast	aan	lokale	
context	van	Curaçao

De GreenKidz lesmaterialen sluiten naadloos aan bij de belevingswereld 
van leerlingen uit het Funderend en Voortgezet Onderwijs op Curaçao en 

zijn in 2 talen (Nederlands en Papiaments) uitgewerkt. Hierbij zijn bewust veel 
afbeeldingen van Curaçao en foto’s van de GreenKidz scholen gebruikt, die voor 

alle leerlingen herkenbaar zijn. De kleurrijk vormgegeven lesmaterialen zijn op de 1e 
GreenKidz persconferentie overhandigd aan de minister van Onderwijs en aan de sponsors 

en de media gepresenteerd. 

2.5	 	Lesmaterialen	gratis	en	digitaal	beschikbaar	
	 	 voor	iedereen

Het GreenKidz lesmateriaal voor het funderend en voortgezet onderwijs bestaat uit samenhan-
gende onderdelen, die ook uitstekend los van elkaar kunnen worden gebruikt. Deze materialen zijn 
geschikt voor leerlingen in het funderend onderwijs (4 tot 12-jarigen).

De GreenKidz lesmaterialen zijn allemaal gratis te downloaden vanaf de GreenKidz website 
www.greenkidz.org en worden altijd digitaal naar elke GreenKidz school verstuurd. 

GreenKidz Recycle-brochure 
voor gezinnen

‘Iedereen een 
handen-was-kampioen’

GreenKidz mini-recycle center

GreenKidz Kleurboek
thema Kerst

E material di lès akí di GreenKidz®, ta wòrdu produsí i ofresé kompletamente grátis na tur skol di fundeshi na Kòrsou

 www.greenkidz.org • (+5999) 524-8068 • greenkidzcuracao

Masha danki Maduro & Curiel’s Bank

Ariadne Faries

MODERN EN GRATIS MILIEU-ONDERWIJS VOOR ELK KIND VAN CURAÇAO

GreenKidz Educatief Kleurboek

Buki edukativo pa 
klùr di GreenKidz
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Tweetalig GreenKidz lesplan 
Plastic en Recyclen

LOFO project Module LOFO evaluatieposter

LOFO Certificaat
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GreenTeachers 
Caribbean Module

Eerstejaars LOFO studenten
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STUDENTENWIJZER 2020

E material di lès akí di GreenKidz®, ta wòrdu produsí i ofresé kompletamente grátis na tur skol di fundeshi na Kòrsou • www.greenkidz.org • (+5999) 524-8068                           greenkidzcuracaoMasha danki Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied

Ariadne Faries

Met dank aan Selikor Dit lesmateriaal is door GreenKidz® ontwikkeld en wordt gratis aan alle FO scholen en de gemeenschap van Curaçao beschikbaar gesteld  • www.greenkidz.org • (+5999) 524-8068                           greenkidzcuracao

Ariadne Faries

Enkele GreenKidz 
kleurplaten
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In	de	afgelopen	vijf	jaren	zijn	de	volgende	zeven	lesprogramma’s	door	
de	GreenKidz	Foundation	ontwikkeld	
en	uitgevoerd.

GreenKidz	Educatieve	Programma’s		 Doelgroep

	 Programma’s	voor	GreenToddlers	

1 Vullen maar, die recycle-emmers Voor 2 tot 4 jarigen
	
	 Programma	voor	GreenKidz

2 Iedereen een handen-was-kampioen Voor 4 tot 8 jarigen
3 Plastic en Recyclen Voor 9 tot 12 jarigen
4 Bomen zijn belangrijk en bijzonder Voor 6 tot 14 jarigen

	 Programma’s	voor	GreenTeens	

5 Plastic in de zee Voor 12 tot 14 jarigen
6 World without Waste Voor 12 tot 14 jarigen

	 Programma’s	voor	GreenTeachers	

7  GreenTeachers Caribbean module Voor eerstejaars 
leerkrachten-in-opleiding

Actieve deelname aan de 10-weekse 
LOFO GreenKidz Projectmodule ‘Mens, Natuur en Techniek’ 

gegeven aan de Algemene Faculteit van de Universiteit 
van Curaçao Dr. Moises Da Costa Gomez. 

Wij hopen dat jullie als studenten van de Lerarenopleiding Funderend Onderwijs 
geïnspireerd bij gaan dragen aan modern en interactief milieuonderwijs.

Handtekening Decaan Algemene Faculteit
Dr. Elisabeth Echteld

Handtekening GreenKidz Creator
Drs Maya K. Mathias

Handtekening LOFO GreenKidz gastdocent
C.J. da Silva Correa

Plaats en datum

Curaçao, 7 maart 2020

2020 • Curaçaowww.greenkidz.org 

Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez  
Lerarenopleiding Funderend Onderwijs 

Powered by:Think Green, Teach Green
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GreenKidz	Website	
www.greenkidz.org

In 2015 werd de GreenKidz website www.greenkidz.org 
met behulp van websitebouwer David Dovale speels en 
kleurrijk opgezet. Deze website bevat beeld-, audio-, en 
filmmateriaal voor leerlingen en biedt geïnteresseerden 
en potentiele sponsors ook actuele informatie over het 
GreenKidz project. Een zeer belangrijk kenmerk van de 
website is het feit dat al het GreenKidz lesmateriaal 
eenvoudig en gratis in twee talen te downloaden is, zodat 
het blijvend beschikbaar is voor de hele gemeenschap 
van Curaçao.

In 2020 wordt de website ingrijpend vernieuwd en uit-
gebreid, omdat websitebouwer David Dovale vanwege 
privé omstandig heden niet meer beschikbaar is. Green
Kidz is dankbaar dat het bedrijf Kuki & Ko de nieuwe 
website gratis wil bouwen en tegen betaalbare tarieven 
wil hosten in de toekomst. Deze website zal in 2020 wor-
den gelanceerd met alle oorspronkelijke en nieuwe en 
les materialen die tot dusver ontwikkeld zijn voor Green-
Kidz, GreenTeens en GreenTeachers. 

11.2	 GreenKidz	facebookpagina	GreenkidzCuraçao

In 2015 is de GreenKidz Facebookpagina Greenkidz Curaçao gelanceerd, die anno 2019 dui-
zenden vrienden telt. Op de pagina worden wekelijks allerlei nieuwsjes gedeeld over groene 
onderwerpen en ontwikkelingen in het algemeen en GreenKidz educatieve activiteiten en 
evene menten in het bijzonder. Steeds meer personen en bedrijven weten GreenKidz hierdoor 
te vinden, waardoor het bereik en de bekendheid van de stichting groeit.

De GreenKidz Facebookpagina wordt sinds eind 
september 2016 door social mediaspecialist Ni-
cole van Beusekom beheerd. Door haar actuele 
kennis en ervaring wordt de pagina veel meer 
dan voorheen op systematische en professio-
nele wijze van een toenemend aantal filmpjes, 
presentaties en fotoalbums voorzien. Binnen 
een week wordt van elke nieuwe 
GreenKidz activiteit tegenwoordig 
informatieve en kleurrijke posts 
gemaakt, die door sponsors en 
fans zeer worden gewaardeerd. 

Bijlage 3

GreenKidz website en 
facebookpagina
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After the unveiling of the wall, Sieperda handed 

over a cheque worth $1,757 to GreenKidz. 

This donation is part of the so-called Dollar-

a-Night program introduced by Scuba Lodge 

in January 2017. Since then, the hotel makes 

a quarterly donation to GreenKidz and the 

Curacao Animal Rights Foundation (CARF). For 

every night that a hotel room or apartment is 

occupied, the hotel donates one dollar to the 

charity. The hotel guests are asked if they want 

to support GreenKidz or CARF with their stay.

“We are immensely happy with the support 

we receive from both Scuba Lodge and City 

Beach 88,” says Mathias. “Thanks to their 

donations and involvement we can teach 

young people about plastic waste and the 

important principles of reduce, reuse, recycle 

and refuse and work towards a future of nature 

conservation. It is important that we realize 

that young people are not only the future, but 

also the present”.

www.greenkidz.org

City Beach 88 reveals 
GreenKidz Wall
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On Thursday June 6th  City Beach 88 in Pietermaai unveiled their GreenKidz ‘Wall Of Art’ 
wall in the presence of friends, partners, tourists and the press. The wall that separates 
the city beach from boutique hotel Scuba Lodge has been given a great makeover. 
Accompanied by GreenKidz teachers and recycling artist Roberto Tjon a Meeuw, students 
of Kolegio Chaya Willems decorated the wall with various works of art made of washed 
up plastic from the north side of the island.

“The goal of the GreenKidz wall at City Beach 

88 is not only to let people enjoy the beautiful 

creations, but also to create awareness among 

young and old. It is important that everyone 

contributes to the preservation of our planet. 

Awareness of the environment and the world 

around us deserves an important place in our 

educational curriculum and that is why we 

have been proud supporters of GreenKidz 

for a long time.” says Christina Sieperda of 

2B Holidays BV, which includes both Scuba 

Lodge and City Beach 88.

Maya Mathias, director of the GreenKidz 

Foundation complements: “It is important that 

children learn about the environment from an 

early age. All GreenKidz schools pay attention 

to the environment, but for children to really 

learn to live a sustainable life, it should 

become a habit. Thanks to our GreenKidz 

lessons this doesn’t have to be boring at 

all. In fact, there are plenty of fun ways for 

children to learn how to recycle. The students 

enjoyed their visit to City Beach 88 and their 

collaboration with Roberto Tjon a Meeuw.”

PRESS RELEASE   CURAÇAO, JUNE 7TH, 2019

Opening Ceremony of the GreenKidz Wall-of-Art
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Zo werden er bomen geteld en stammen ge-
meten en werd ook de temperatuur onder bo-
men en op open plekken in beeld gebracht. Met 
een vergrootglas gingen kinderen op zoek naar 
beestjes die in en onder bomen leven om te 
leren over biodiversiteit en schepten zij grond 
onder bomen en op open plekken in potjes om 
te vergelijken waar het vochtiger was.

Het programma werd afgesloten met een mooi 
padvindstersritueel, waarbij zorg voor elkaar en 
voor de natuur nog eens benadrukt werd. Daar-
na mochten de ruim tachtig jonge padvindsters 
met de heer Doran, zelf een grote boom plan-
ten op het AVB-terrein om zo hun steentje bij 
te dragen aan het milieu. Het AGPNA, dat haar 
leidsters al eerder een GreenKidz instructie-
programma aanbood over plastic en recycling, 
is zeer tevreden met de try out van dit nieuwe 
bomenprogramma. Samen met GreenKidz 
onder  zoekt de organisatie hoe dit programma 
in de toekomst vaker kan worden verzorgd. 
Christina: ’ Als AGPNA willen wij jonge meisjes 
bewust maken van alles rond om hen heen en 
hen laten zien hoe je daar een positieve invloed 
op kunt uitoefenen. Met dit bomenprogramma 
hebben wij dat zeker bereikt.’ 

Bezoek onze Facebookpagina Greenkidzcuracao 
en website www.greenkidz.org of neem contact 
op met GreenKidz Creator Maya Mathias 
(T: 528-0445, mathias@greenkidz.org).

AGPNA en GreenKidz 
lanceren bomenprogramma 
voor de jeugd
Bomen zijn belangrijk en bijzonder! Dat was de strekking van een nieuw 
GreenKidz lesprogramma dat afgelopen zaterdag zeer succesvol voor de AGPNA-
padvinderij werd uitgevoerd. Gabriel Murray, Sectordirecteur van Landbouw, Milieu 
en Natuur stelde hiervoor een prachtige locatie beschikbaar bij de  afdeling Agrarisch 
en Visserij Beheer (AVB), waar het voormalige LVV onder leiding van Gerritson Doran 
projectleider “Kunukito Hidroponiko” een groot aantal inheemse bomen plant. 

Met het bomenprogramma wilden AGPNA en 
GreenKidz kinderen in de leeftijd van 8 tot 14 jaar 
op een interactieve en onderzoekende wijze le-
ren hoe belangrijk inheemse bomen zijn voor de 
leefbaarheid, biodiversiteit, water- en luchthuis-
houding en bescherming van ons eiland en hoe 
het planten van bomen climate change tegen-
gaat. Gera Christina, bestuurslid AGPNA, belast 
met training en camping: ‘Met ons programma 
‘Huntu ku nos Naturalesa’ hebben we op een 
creatieve manier onze padvindsters aangespro-
ken. We wilden hen laten zien wat de natuur en 
de bomen voor ons betekenen en ook hoe je 
zelf bomen plant. Samen met GreenKidz staan 
we voor hetzelfde doel en het bundelen van 
krachten leidde tot dit prachtige resultaat. 

In het 1e deel van het bomenprogramma werk-
ten de GreenKidz gastdocenten met film pjes, 
verhalen, voorbeelden en opdrachten om 
het bomen  thema tot leven te brengen. Ver-
volgens konden de kinderen hun opgedane 
kennis demon streren tijdens een bomenquiz. 
In het 2e deel van het programma waren er 5 
onder zoeks  stations. Op het AVB-terrein konden 
kinde ren onder en rond de inheemse bomen al-
lerlei proefjes doen. 

PERSBERICHT

ZATERDAG 23 NOVEMBER 2019
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Meer informatie GreenKidz



GreenKidz werkbezoek aan het  Curaçaos Kindermuseum • 7 december 2019
Thank you for 

inspiring us!



GreenKidz Werkbezoek aan Limpi Recycling • 7 december 2019
Thank you for 

inspiring us!





Leerlingen, leerkrachten, teamleden en sponsors, 
‘Masha Danki’ voor jullie enthousiaste 

betrokkenheid bij ons GreenKidz Kunst- en 
Educatie Project over plastic en recyclen!

Kolegio Chaya Willems • mei 2019
Thank you 

for helping 
GreenKidz 

grow!
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Bijlage 5   GreenKidz in de media
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TUI Magazine

Krant: Amigoe

4 5

W enn ich heute daran denke, 
wie ich als Kind leere Plas-
tikflaschen in den Graben 

geworfen habe, fasse ich mir an den 
Kopf. Wie konnte ich nur! Alle haben 
das gemacht. Niemandem war bewusst, 
was er damit anrichtet. Dabei muss man 
nur die Augen aufmachen. Gerade hier 
auf Curaçao: diese Farben, die weißen 
Strände, all die Korallen, Wale und 
Mantarochen! 160.000 Menschen leben 
hier, und 400.000 Urlauber kommen 
jedes Jahr. Kein Wunder. Die Insel ist ein 
Paradies – aber sie ist auch in Gefahr. An 
jeder Ecke liegt Müll, er gerät ins Meer 
und richtet dort riesigen Schaden an. 
Ich bin Grundschullehrer, 31 Jahre alt, 
hier geboren und aufgewachsen. An den 
Wochenenden jobbe ich als Kinder-Guide 
im Aquazoo und mache bei Strandrei-
nigungen mit. Ich ging noch zur Uni, als 
Maya Mathias mich 2018 fragte, ob ich 
neben dem Studium eine Ausbildung 
zum Green Teacher (deutsch: Ökolehrer) 
machen will. Maya hat die von der TUI 
Care Foundation geförderte GreenKidz-

Programm auf Curaçao gegründet und 
suchte unter den Lehramtsstudierenden 
an der Universität von Curaçao nach 
Freiwilligen. 

Lehrplan mit Theorie und Praxis

Ich habe sofort Ja gesagt und war einer 
der ersten Teilnehmer des Umwelttrai-
nings. Ein Semester lang lernten wir alles 
Notwendige, um nach dem GreenKidz-
Lehrplan unterrichten zu können: Welche 
Pflanzen und Tiere leben hier in der Ka-
ribik, woher stammt der ganze Müll, und 
was bewirkt er? Unser größtes Pro blem 
ist das Plastik. Erst jetzt weiß ich, wie 
langsam es zerfällt und das Wasser ver-
giftet. Wie viele Tiere daran sterben. Wie 
es über die Nahrungskette am Ende im 
Menschen landet. Natürlich mussten wir 
auch lernen, dieses Wissen zu vermitteln. 

Den Unterricht starten wir meist mit 
Fotos, Filmen oder Fragebögen, die zum 
Nachdenken anregen. Was macht die 
Erde so schützenswert? Welche Rolle 

G R E E N K I D Z  C U R A Ç A O

G E N E R AT I O N 
G R Ü N

Als Kind hatte er keine Ahnung, was sein Müll im Meer anrichtet. Heute 

unterrichtet Remyson Caldera seine Schüler in Naturschutz. Er ist einer  

der ersten Green Teacher auf der Karibikinsel Curacao. Hier erzählt er, was 

ihn zu der Ausbildung bewegt hat und wie er im Unterricht vorgeht

spielen wir Menschen darin? Dann wird 
es praktisch. Wir kippen die Mülleimer aus 
und sortieren den Inhalt: Glas, Aluminium, 
organische Abfälle, Papier. Der Haufen aus 
Plastik ist immer der größte, das beein-
druckt alle. Im nächsten Schritt lernen die 
Kinder mithilfe farbiger Boxen, in welchen 
Recyclingcontainer welcher Abfall gehört. 
Sie lieben diese Aufgabe.

Am liebsten arbeite ich mit den jüngeren 
Schülerinnen und Schülern, den Vier- bis 
Zwölfjährigen. Sie sind leicht zu begeistern 
und reagieren oft sehr emotional. Viele 
werden traurig, wenn ich ihnen Fotos von 
Fischen zeige, die sich an Plastik verletzt 
haben. Aber das ist gut. Nur wenn wir sie 
wirklich berühren, können wir viel errei-
chen. Denn die Kinder geben ihr Wissen 
gern weiter. Ich denke da an die Tochter 
einer Studienfreundin. Jedes Mal, wenn 
ich in ihrer Klasse unterrichte, erzählt mir 
meine Freundin, was sie von ihrer Tochter 
gelernt hat. PET, PVC, PBT … all die 
Abkürzungen für Kunststoffe zum Beispiel 
und wie man sie ordentlich entsorgt.

2.000 Kinder sollen profitieren

Bald sind wir 120 Green Teacher hier auf 
der Insel. Unser Training wird von der TUI 
Care Foundation ermöglicht, sie arbeitet 
schon seit 2015 mit GreenKidz zusam-
men. Früher war Umweltschutz hier 
kein Thema im Unterricht, das hat sich 
geändert. Mit fünf Schulen ging es los, 
2020 soll es die Umweltkurse an allen 
50 Grundschulen der Insel geben. Das 
wäre großartig. Wir würden insgesamt 
2.000 Kinder und 63 Lehrkräfte errei-
chen, die uns als Referendare betreuen. 
Viele Kolleginnen und Kollegen kennen 
den GreenKidz-Lehrplan noch nicht. Sie 
sind überrascht, dass es so etwas gibt, 
und von seinem Nutzen aber schnell 
überzeugt, wenn sie uns in der Praxis 
zuschauen.

Das Gute ist: Die Kinder sind begeistert! 
Klar, manchmal sind sie mit ihrem Eifer et-
was anstrengend. Aber das macht nichts.  
Es geht um unseren Planeten, unsere  
Heimat – und ihre Zukunft. 

Der Grundschullehrer  
Remyson Caldera 
 absolvierte seine 

Ausbildung zum Green 
Teacher noch während 

des Studiums. Mit seinem 
Wissen überzeugt er 

Ältere aus dem Kollegium, 
Umweltkurse in den 

Unterricht zu integrieren.

Remyson Caldera, 31 Jahre:

Nur wenn wir  
die Kinder 
wirklich berühren, 
können wir  
viel erreichen

D A S  P R O G R A M M :  T U I  J U N I O R  A C A D E M Y 

Ausführliche Infos zu dem Projekt  
TUI JUNIOR ACADEMY  
gibt es in der Infobox auf Seite 8.

Curaçao
GreenKidz
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