TUI Care Foundation

TUI Care Foundation steunt afvalprojecten op Curaçao

In beweging voor een schoon eiland
Green Force
Jaarlijks bezoeken
450.000 toeristen Curaçao.
Op het eiland zelf wonen ruim
145.000 mensen. Samen zorgen
zij voor een enorme berg afval.
Het merendeel daarvan belandt
op de stortplaats. Wil het eiland
aantrekkelijk blijven, dan is afvalmanagement hard nodig. TUI
Care Foundation steunt daarom
Green Force bij het plaatsen van
recyclingbakken bij hotels, zodat
zij afval gescheiden kunnen
inzamelen. TUI Care Foundation
heeft er honderd gedoneerd
en stimuleert hotelpartners van
TUI zo’n bak te plaatsen. De
recyclingbakken zijn goed herkenbaar en elke kleur is gekoppeld
aan een bepaalde afvalstroom.
Zo makkelijk kan het zijn.
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Bij Curaçao denk je aan tropische stranden, een azuurblauwe zee en wuivende palmen. Klopt helemaal,
maar wanneer je over het eiland reist, zie je ook zwerfafval. TUI Care Foundation zet zich in voor een
schoon Curaçao. En steunt lokale projecten zoals het lespakket van GreenKidz en de recyclingbakken van
Green Force. Aan het woord zijn Maya Mathias en Ivonne Zegveld van GreenKidz.

de gastles Plastic en Recyclen krijgen de kinderen een
GreenKidz-contract, waarin staat dat ze hun uiterste
best doen om goed voor het milieu te zorgen. We zien
dan alleen maar trotse en blije gezichten.’

Zwerfvuil, dat is toch bijna niet te voorkomen?
‘Zuinig zijn op je omgeving is op Curaçao nog niet
zo doorgedrongen, want veel bewoners gooien nog
steeds vuil in zee of op straat. Statiegeld kennen we
hier niet en boetes voor milieuvervuiling en illegale stort
beginnen nu, met de nieuwe wetgeving, eindelijk te
komen. Net als het opruimen van de rommel van een
ander. Hotels en resorts houden de stranden wel goed
schoon en recyclen op Curaçao kan, al is het beperkt.
Toch begint een echte verandering bij de basis, bij
kinderen. Als zij de gevaren van afval voor mens, dier
en natuur inzien, kan er in de toekomst iets veranderen. Op scholen sporen we leerlingen met onze gratis
lespakketten aan dit probleem vooral zelf aan te
pakken.’

met eigen ogen wat de invloed is van zwerfvuil op het
eiland. En bij de vuilstort leren ze over afvalverwerking
en recycling. Ontwapenend is het als leerlingen het
vuilnis van thuis op de schooltafel omkiepen en het
sorteren naar biologisch, karton, blik en plastic. Dan
knijpen ze hun neus dicht en roepen: ‘Bah, wat vies’.
Meestal groeit de berg plastic het explosiefst.
Frisdrankflessen vergaan minder snel dan een appel
en dan begint het besef te dagen. Stel dat elke
leerling een broodtrommel en drinkbeker mee naar
school neemt, dan slinkt deze berg aanzienlijk.’

En? Werkt het?
‘De lespakketten zijn zowel in het Papiaments als in
het Nederlands en gratis te downloaden voor elke
school die belangstelling heeft. Thema’s die onder meer
aan bod komen zijn: plastic en recycling, Curaçao Clean
Up Day, de vuilstortplaats en recyclecentra. Dat werkt
zeker. We bereiken daarmee achtduizend leerlingen
en zien het besef van een schoon Curaçao met de dag
toenemen. Nu verzorgen gastdocenten de lessen, maar
straks gaan de leerkrachten dat zelf doen. Zo krijgen
milieu en duurzaamheid continu aandacht op school.’

Pikken de leerlingen de boodschap op?
‘De leerlingen zijn actief en stellen veel vragen.
Het raakt ze zeker als ze horen dat dieren doodgaan
door vuil dat in de natuur en oceaan terechtkomt.
We vertellen bijvoorbeeld dat vissen stukjes plastic
eten van ónze plastic flessen. Als we vervolgens
vragen wie die vissen opeten, beseffen ze dat zij dit
dus ook binnen kunnen krijgen. Na het volgen van

Wat zou je de vakantieganger willen adviseren?
‘Begin bij jezelf. Ga zorgzaam om met de omgeving
en maak het eiland niet vuil, simpelweg door jouw
afval in de afvalbak te gooien. Waar mogelijk natuurlijk
gescheiden.’

Wat leren de kinderen dan?
‘Spelenderwijs maken we leerlingen met filmpjes,
liedjes en actieve opdrachten enthousiast. Dat werkt.
Door zelf een schildpaddenbaai op te ruimen, zien ze

Over TUI Care Foundation
Vakanties hebben gevolgen voor uw reisbestemming: positief en negatief. Om te
zorgen dat reizen in de toekomst aantrekkelijk blijft, steunt de onafhankelijke stichting
TUI Care Foundation duurzame projecten op vakantiebestemmingen. De stichting doet
dat samen met vakantiegangers. Een van die bestemmingen is Curaçao. Dit tropische
eiland is geliefd vanwege de parelwitte stranden, kleurrijke cultuur en prachtige natuur.
Het is belangrijk dat dat zo blijft. Daarom steunt TUI Care Foundation de lespakketten
van GreenKidz en de recyclingbakken van Green Force. Deze projecten zijn een inspiratie
voor de bevolking, hotels en vakantiegangers om ook in beweging te komen voor een
schoon en gezond Curaçao.

Meer lezen of zien?
Passagiers van de Boeing 787 Dreamliner kunnen een video bekijken over drie andere
projecten die TUI Care Foundation steunt. Ook aan boord van onze andere toestellen
vind je informatie over deze projecten én over TUI Care Foundation in het algemeen.
Kijk daarvoor in het entertainmentsystem.

Geef een glimlach, doe een donatie
Wil je ook bijdragen aan een schoon Curaçao?
Iedere euro die je schenkt, komt bij het project
terecht. Maak vandaag nog een gift over op
IBAN: NL38 INGB 0652 2815 59, ten name van
TUI Care Foundation. Doneren kan ook via de website.
Namens de bevolking, dieren en natuur van Curaçao:
Masha danki!
Kijk voor meer informatie op www.tuicarefoundation.nl
en volg ons op Facebook.
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