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SUMMARY IN ENGLISH 🇧 

 

Erasmus + youth exchange “Green choice” is held in magical island Curacao, Willemstad. 

Participants were from three different countries: Curacao, Croatia, and Georgia. Project dates were 

from 11th to 19th of October. In the project, we learned about the importance of active citizenship, 

independence, critical thinking, innovative based actions in order to increase the welfare of our 

communities through green initiatives and green business ideas.  

 

Consequently, the undertaking plans to advance Green Initiatives and Green Entrepreneurship's 

essential techniques to move to our friends and networks. We worked together for 8 days, to 

develop and advance green initiatives and green business ideas, with the goal to advocate the 

importance of environmentally friendly business practices.  

Primarily we figured out how to start a green business, additionally how to furnish ourselves with 

apparatuses and techniques to attempt green initiatives and green innovative exercises. All through 

the meetings, we utilize non-formal and casual schooling strategies, for example: recreation games, 

theatre execution, gathering theatre, various energisers and conversation starters.  

We also have to mention the city game which was an extraordinary chance to reach out to one 

another and local people. Throughout this game we were exploring the city and communicated 

with locals in order to solve some quests, which were exciting. All the members were so imaginative 

and had high new idea generation capabilities.  

Host association furnished us with all stock and hardware for holding the project in agreeable 

conditions. Toward the finish of the project participants from each country have real Green Projects 

which hopefully will change a lot in our communities. 

 

 

 

SUMMARY IN PAPIAMENTU 🇨🇼 

Erasmus + su interkambio pa hoben ku tema "Grrrn Choice"  ta tumando lugá na e dushi isla di 

Kòrsou. 

Partisipantenan di e interkambio aki tabata hobennan di Kòrsou, Croatia i Georgia. E fecha di e 

proyekto aki tabata di 11 di òktober te ku 19 di òktober 2021. Den e proyekto aki , nos a siña tokante 

e importansia di suidadania, independensia, pensamentu kritiko,  trese ideanan inovativo pa por 

aktua riba konsientisashon di nos komunidatnan riba e topiko di inisiativanan "bèrdè" (Green 

initiatives and green business). 

 

Konsekuentemente nos mes ta bai plama inisiativanan ku nos tin tokante e topiko di Go Green, pa 

nos grupo di amigu i konosínan. 
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Nos a traha huntu pa 8dia, pa asina nos por desaroyá i traha riba plannan di negoshinan bèrdè, ku e 

meta pa vosivera e importansia di tin un negoshi ku ta drai riba uso di aparato i materialnan ku ta 

bon pa nos medio ambiente. 

 

Primeramente nos a deskubrí maneranan pa por kuminsa ku un negoshi bèrdè, despues di ey nos a 

pasa pa wak i siña kon pa yena e negoshi ku e aparatonan ku ta nesesario i tambe kon pa hasi uso di 

nan di un forma Green! 

 

Durante henter e seshonnan nos a hasi uso di un manera di siña no formal. Por ehèmpel: weganan 

rekreativo, teatro, dramatisashon, "energisers" i maneranan pa.start un kombersashon. 

 

Tambe mester menshoná ku  e loke nos ta yama "City Game" tabata un chèns ekstraordinario pa 

por aserka otro pero tambe hendenan lokal. 

Durante e wega aki nos tabata eksplorá sebtro di suidat, komuniká ku hendenan lokal pa asina nos 

por kontesta algun pregunta o charada kual tabata eksitante! 

 

Tur e miembronan a usa nan imaginashon i a haña ideanan ku ta inspirativo! E organisashon ku a 

"host" e prpyekto a sòu tambe pa tin tur loke ta nesesario pa por hasi e proyekto aki realidat.  

Na final di e proyekto, tur grupo tin un proyekto Bèrdè (Green Project) ku nos ta spera ta bai kambia 

hopi kos den nos komunidat. 

 

 

 

SUMMARY IN DUTCH 🇱 
 

De jongeren uitwisseling programma is speciaal om jongeren tussen 16 en 26 uit verschillende 

culturen bij elkaar te brengen. 

De thema dat we dit keer behandelt hebben was “Green choice” 

 

De landen die meededen aan de “green choice” project waren Georgia, Croatië en Curaçao. Tijdens 

deze thema hebben we geleerd over groen ondernemerswerk, ecologische voetafdruk en milieu- en 

economische kwesties door wijze van informele leer technieken. 

 

We hebben de kans gekregen om elkaars culturen te leren kennen tijdens de interculturele avonden 

en de “city game” 

 

Dit was de eerste keer dat ik meedeed aan de jongeren uitwisseling programma en ik kan zeggen 

dat ik niet kan wachten voor de volgende thema. Tijdens dit project heb ik zo veel geleerd over 

waarom groen handelen echt belangrijk is. Ik heb ook de kans gekregen om internationale vrienden 

te maken die allemaal gezorgd hebben voor een onvergetelijke ervaring. 

 

SUMMARY IN GEORGIAN 🇬🇪  
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კარიბის ზღვაში მდებარე კუნძული კურასაო სწორედ ისეთი ადგილი აღმოჩნდა, 

რომელსაც თავისუფლად შეგვიძლია ვუწოდოთ სამოთხე. მას შემდეგ, რაც ამსტერდამიდან 

10-საათიანი ფრენის შედეგად გადავუფრინეთ ატლანტის ოკეანეს და თავი ამოვყეთ 

სამყაროს სრულიად სხვა მხარეს, ამ ჯადოსნურად მზიან და ზღვის სურნელიან 

კუნძულზე, ჩვენთვის კიდევ უფრო ნათელი გახდა, თუ რაოდენ საოცარი, შთამბეჭდავი და 

თვალწარმტაცია ბუნება, რამდენად აუცილებელია მასთან ჰარმონიაში ყოფნა და 

რამდენად მნიშვნელოვანია მასზე ზრუნვა ჩვენივე კეთილდღეობისთვის. შესაბამისად, 

გარემოსდაცვითი პროექტის ამგვარ ადგილას განხორციელება შესანიშნავი და ძალიან 

სწორი გადაწყვწტილება აღმოჩნდა.  

 

პროექტი "Green Choice", რომელშიც ქართველ მონაწილეებათან ერთად ხორვატიელი და 

კურასოაელი ახალგაზრდები მონაწილეობდნენ, მიზნად ისახავდა მწვანე, ეკო-

მეგობრული ბიზნესისა და ცირკულარული ეკონომიკის შესახებ მონაწილეთა 

ცნობიერების ამაღლებას. პროექტის ფარგლებში მონაწილეთა მიერვე დაგეგმილი 

სხვადასხვა აქტივობის ფარგლებში შესახლებლობა გვქონდა, გავცნობოდით ერთმანეთის 

კულტურას, ერთმანეთისთვის გაგვეზიარებინა ჩვენი გამოცდილება გარემოსდაცვითი 

კუთხით, გვესაუბრა ჩვენს ქვეყნებში არსებული გარემოადაცვითი პრობლემების შესახებ, 

მოგვეძებნა მათი გადაჭრის შესაძლო გზები, ერთად მოგვეფიქრებინა მწვანე ბიზნეს 

იდეები, გაგვევითარებინა ისინი, გვესწავლა, თუ როგორ უნდა მოვიძიოთ ჩვენი ბიზნეს 

იდეებისთვის დაფინანსება, როგორ უნდა დავაინტერესოთ შესაძლო პარტნიორები და 

რაოდენ დიდი მნიშვნელობა აქვს დღესდღეობით გაეროს მდგრადი განვითარების 

პრონციპების გათვალისწინებით შექმნილ მწვანე ინიციატივებს, ბიზნეს "სტარტაპებსა" და 

ცირკულარულ ეკონომიკას ბუნების დაცვისა და, შესაბამისად, ჩვენი და მომავალი 

თაობების კეთილდღეობისთვის.  

 

პროექტის ფარგლებში ქართველმა, ხორვატიელმა და კურასაოელმა ახალგაზრდებმა 

შევიმუშავეთ კონკრეტული ინიციატივები, რომლებსაც ჩვენს ქვეყნებში პროექტის 

დასრულების შემდეგ განვახორციელებთ და შევძლებთ ჩვენ მიერ აქ მიღებული ცოდნა და 

უნარები გავუზიაროთ სხვა ახალგაზრდებს, ხელი შევუწყოთ მწვანე ბიზნესის 

პოპულარიზაციას და გარემოადაცვითი ცნობიერების ამაღლებას. 

 

შემეცნებითი აქტივობების გარდა პროექტმა საშუალება მოგვცა გაგვეცნო ძალიან ბევრი 

ადამიანი, შევხვედროდით ბევრ თანამოაზრეს და შეგვეძინა მეგობრები.  

 

ამასთან, შესაძლებლობა გვქონდა, გავცნობოდით კურასოსა და ხორვატიის კულტურას, 

მათ ისტორიას, ტრადიციებს და გვეპოვა მათთან ძალიან ბევრი საერთო. კურასაოელი 

მონაწილეებს მიერ ქალაქ ვილემშტადში დაგეგმილი თამაშის ფარგლებში შევძელით, 

დაგვეთვალიერებინა კუნძული, გვენახა მისი ღირსშესანიშნაობები, გავცნობოდით 

ადგილობრივ მოსახლეობას, სრულად შეგვეგრძნო ამ ფერადი კუნძულის სული, 

დავმტკბარიყავით კარიბის ზღვის სანაპიროებით და აღფრთოვანებულებს გვეყურებინა, 

როგორ თავისუფლად დადიან ქალაქში ადამიანების გვერდით იგუანები, დაფრენენ 



ჰაერში კაკადუები, თავს იწონებენ ფლამინგოები და ჩვენთან ერთად დაცურავენ ზღვაში 

ზღვის კუები.  

 

კულტურული საღამოს ფარგლებში კურასაოსა და ხორვატოასთან ერთად ერთად ჩვენც 

გვქონდა შესაძლებლობა მათთვის უკეთ გაგვეცნო საქართველო, მისი ისტორია, კულტურა, 

ტრადიციები, სამზარეულო და შეგვეყვარებინა მათთვის ჩვენი ქვეყანა. 

 

კუნძულზე გატარებულო ათი დღე, ვფიქრობ, ძალიან ნაყოფიერი აღმოჩნდა თითოეული 

მონაწილისთვის და დარწმუნებული ვარ საოცარ მოგონებასთან ერთად აქ მიღებული 

ცოდნა და გამოცდილება თითოეულ ჩვენგანს მნიშვნელოვნად დაეხმარება ცხოვრებაში, 

რომ ყველამ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ გარემოს დაცვისა და მასზე ზრუნვის საქმეში. 

 

 

SUMMARY IN CROATIAN 🇭🇷  
 

Erasmus+ is expanding ′′ Green choice ′′ in which young people roughly learned the importance of 

energetic citizenship, flexibility, essential thinking, inventive exercises to build state aid to their 

systems through green development and considering green trade. In this way, progress has been 

made in thinking about green moves and green stores among the younger individuals from Georgia, 

Curaca and Croatia, and the actions of the member s' center were shown to forward their followers 

and systems from which they come. We worked together for 8 days in creating and launching green 

initiatives and thinking about green trade to highlight the importance of safe vital environmental 

approaches. 
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