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Curaçao
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - De Vereniging
voor Protestants Christelijk
Onderwijs (VPCO) organiseert
vandaag haar jaarlijkse onderwijsconferentie in het WTC. Het
thema voor de conferentie dit
jaar is eigentijds onderwijs.
Daarover zal Jelmer Evers als

Evers spreekt over eigentijds onderwijs
keynotespreker dan ook praten.
Evers is docent geschiedenis op
UniC, een vernieuwende school
in Utrecht. Daar zoekt hij de
grenzen op van wat mogelijk is
met onderwijs binnen en buiten

bestaande structuren. In 2012
werd hij genomineerd als ‘leraar
van het jaar’. In 2013 noemde
Vrij Nederland hem ‘radicale vernieuwer’ en vorig jaar was hij genomineerd voor de ‘Global Tea-

cher Prize’. Naast zijn docentschap schrijft hij boeken en columns, en geeft hij lezingen,
workshops en advies over onderwijsvernieuwing en professionele autonomie. Ook maakt Evers

zich sterk voor de herinrichting
van het onderwijs en meer collectieve autonomie van docenten. De conferentie is bestemd
voor het hele personeelsteam
van de VPCO. Meer informatie
is te verkrijgen via:
i www.jelmerevers.nl

8.000 Kinderen op ‘groene’ les
Van een onzer verslaggevers

Willemstad - Circa 8.000
kinderen van groep vijf tot
en met acht van het funderend onderwijs worden
van ‘groene’ lessen voorzien. Dat is het streven van
het meerjarig GreenKidzproject. Afgelopen jaar
won het project de Curaçao
Sustainable Innovation
Award voor de moderne
benadering van milieueducatie voor de jeugd.
Na een zeer positieve evaluatie van alle schoolbesturen wordt
het project dit jaar uitgebreid
van zes naar maximaal vijftien
scholen, afhankelijk van de
sponsoring. Lokale groene bedrijven en hotels kunnen vanaf
2016 een eigen GreenKidzschool adopteren. Hun sponsorbijdrage zorgt er dan voor dat zowel leerlingen als leerkrachten
en ouders een, volgens de organisatie ‘mooi palet aan groene
activiteiten en lessen’ krijgen,
terwijl er ook een persoonlijke
band tussen bedrijf en school
ontstaat.
Bij succes van dit zogenoemde ‘GreenKidz-concept’ wordt
het uitgebreid naar leerlingen
van het vsbo en havo/vwoonderwijs op Curaçao en andere
eilanden binnen het Caribisch
deel van het Koninkrijk.
Volgens GreenKidz groeit onder jongeren en scholen wereld-

Het GreenKidz-project wordt uitgevoerd door een team van tien
lokale professionals.
FOTO’S GREENKIDZ
wijd de belangstelling voor het
brede thema ‘groen’ en op Curacao is er behoefte aan lesmateriaal dat uitgaat van de moedertaal
en belevingswereld van lokale
kinderen. GreenKidz haakt hier
graag op in. ,,We stimuleren lokale schoolkinderen in de leeftijd van negen tot en met twaalf
jaar om zorgzaam en verantwoordelijk met hun leef- en
schoolomgeving om te gaan en
zelf actief bij te dragen aan een
groener, schoner en gezonder
Curaçao”, aldus de organisatie.
Om die doelen te bereiken worden er jaarlijkse moderne groene lespakketten ontwikkeld voor
het funderend onderwijs.
Dit jaar is het activiteitenpakket fors uitgebreid. GreenKidzleerlingen gaan op excursie naar
Malpais, naar een recyclecen-
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Advertentie

Aan onze lezers

In verband met de Teenerparade
zal het kantoor van
ABCourant NV 5 februari tot
13.00 uur geopend zijn.
Advertenties voor de editie van
zaterdag 6 februari en dinsdag
9 februari dienen 5 februari vóór
12.00 uur binnen te zijn.

Directie en medewerkers
van het Antilliaans Dagblad
wensen iedereen
een prettig carnaval.
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trum van Green Force en krijgen een rondleiding in het huis
van Yubi Kirindongo, de beroemdste recyclekunstenaar van
Curaçao. Daarna volgt een gastles in de klas over plastic en recycling en een knutselactiviteit
‘Maak je eigen recyclekunst’ op
school. Het GreenKidz-project
eindigt met een GreenKidz-feest
en de uitreiking van de GreenKidz Award. Op verzoek van de
scholen worden dit jaar ook instructieworkshops voor docenten en voorlichtingsbijeenkomsten voor ouders georganiseerd.
Zo wordt de impact van milieueducatie vergroot.
,,Met ons project streven we
ernaar om scholen niet te overbelasten maar juist te ondersteunen, waarbij alle GreenKidz-producten blijvend en gratis aan de
doelgroep worden verstrekt en
van onze website te halen is”,
legt de organisatie uit.
De ambitie is om binnen drie
jaar tijd uit te groeien tot een
structureel project dat zichzelf
bedruipt met onder meer fondsen en bedrijfssponsoring. Initiatiefnemers achter GreenKidz
zijn Maya Mathias, opleider en
schrijver, en Ivonne Zegveld,
een graphic designer met kunstacademieachtergrond. Beiden
hebben, volgens de organisatie,
veel affiniteit met kinderen, werken al tien jaar samen en hebben al vele (vak)bladen, boekjes,
brochures, tentoonstellingen en
opleidingsmateriaal samen ontwikkeld. Alle activiteiten van
GreenKidz zijn verder ondergebracht in de ‘Keep Learning
Foundation’.
Het GreenKidz-project wordt
uitgevoerd door een team van
twintig lokale professionals
onder wie leerkrachten, vertalers, milieudeskundigen, web-

Zo’n 8.000 kinderen van groep vijf tot en met acht van het funderend onderwijs krijgen ‘groene’ les.
sitebouwers, multimediaspecialisten, marketing- en sponsoring-professionals, organisatorische ondersteuners en financiële experts. Het eerste lespakket ‘Plastic en recyling’ sluit
goed aan bij de belangstelling
van de jeugd en met extra fondsen hoopt GreenKidz dit jaar
ook de financiering rond te krij-

gen voor een Papiamentstalig
GreenKidz Magazine, een lesboek en een recyclespel voor alle
vijftig scholen in het funderend
onderwijs.
Meer informatie over GreenKidz is te verkrijgen via het
e-mailadres ella@greenkidz.org
en de Facebookpagina GreenKidzCuracao.
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EXECUTORIALE VERKOOP
woensdag 24 februari 2016
ten overstaan van notaris mr. H.Th.M. Burgers van het kantoor Burgers &
Fung-A-Loi Notarissen zullen op woensdag 24 februari 2016 om 15.00 uur
in het openbaar executoriaal worden verkocht als één geheel:
vier percelen grond gelegen in het tweede district van Curaçao te
“Vredenberg”, groot 990m², 1.030m², 965m² en 26m², kadastraal bekend
als Afdeling 5, Sectie 3S nummers 192, respectievelijk 189, 186 en 188, met
het daarop gebouwde, plaatselijk bekend alsTritonstraat 17, 19 en 21.
De veilingvoorwaarden zijn verkrijgbaar bij het notariskantoor en houden
o.m. in dat iedere bieder verplicht is zich te identiﬁceren en om op één of
andere manier zekerheid te stellen voor zijn bod plus veilingkosten.
De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen en op te
houden zonder daarvoor de reden te noemen.
Voor een situatieschets, foto’s en taxatierapport kunt u de website van
Burgers & Fung-A-Loi Notarissen bezoeken.
Overige informatie:
Het minimumbod dat verlangd wordt is Naf. 450.000.
De Onroerende Zaakbelasting bedraagt Naf. 2.900.
De ontruiming is voor rekening en risico van de koper.
Burgers & Fung-A-Loi Notarissen
Neptunusweg 52, Curaçao Tel: 737-0877/ Fax: 7370677
e-mail: hburgers@burgersfungaloi.com website: www.burgersfungaloi.com

