Persbericht nr. 2019-045
Opening CBCS Financiële Educatie Maand
Willemstad – Deze maand is de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) voor het
eerst van start gegaan met een “Financiële Educatie Maand”. In dit kader werkt de CBCS samen
met Fundashon Negoshi Pikiña (FNP), vanwege haar kennis, ervaring en succes op het gebied
van financiële educatie en ondernemerschap. Het doel van deze maand is om geldzaken zo breed
mogelijk te bespreken met een speciale focus op de financiële weerbaarheid van de gemeenschap.
Ook wordt aandacht besteed aan de rol en het belang van de CBCS voor het financiële systeem
en de gemeenschap.
In de Financiële Educatie Maand, die loopt van 1 - 30 november 2019, worden evenementen
georganiseerd voor basisscholieren, middelbare scholieren, studenten, ondernemers en het
algemeen publiek. In de eerste twee weken van deze maand worden op diverse basisscholen
interactieve gastcolleges verzorgd door werknemers van de CBCS. De onderwerpen die de revue
passeren zijn: (1) het ontstaan van geld (o.a. ruilhandel en het belang van geld), (2) de functies
van geld (i.c. ruilmiddel, spaarmiddel en rekenmiddel), (3) de rol van de CBCS (o.a. het verschil
tussen een centrale bank en een commerciële bank) en (4) maakt geld je gelukkig? Deze
gastcolleges vormen deel uit van het bredere project “Nos Komunidat” van FNP, waarin
verschillende ondernemers, werknemers en ouders van leerlingen ook gastcolleges verzorgen.
In de derde week van deze maand ondersteunt de CBCS diverse activiteiten in het kader van de
Global Entrepreneurship Week (GEW), aangezien educatie op het gebied van ondernemerschap
ook deel uitmaakt van financiële educatie. In deze week ontvangen de basisscholieren die aan het
project “Nos Komunidat” hebben meegedaan een certificaat van deelname. Daarnaast verzorgt
de kleindochter van de legende Nelson Mandela, mevrouw Swati Mandela, een motiverende
speech.
In de vierde week van deze maand vindt een debatavond plaats onder middelbare scholieren en
universitaire studenten. De stellingen waarover de studenten zullen debatteren hebben
betrekking op de onderwerpen: (1) economie, (2) ondernemerschap en (3) financiële educatie.
Tevens organiseert de CBCS in samenwerking met de University of Curacao (UoC) een Webinar
over financiële geletterdheid en ondernemerschap. In dit Webinar presenteren drie universitaire
studenten de resultaten van hun onderzoek, waarna zij de gelegenheid hebben om deze
resultaten met studenten in het Caribisch gebied, Latijns-Amerika en Europa te bespreken.
De CBCS wenst met dit project een positieve bijdrage te leveren aan de financiële
zelfredzaamheid en daarmee het verantwoord financieel gedrag van de gemeenschap van
Curaçao en Sint Maarten.

Voor meer informatie over deze Financiële Educatie Maand of andere sessies die de CBCS in het
kader van financiële educatie organiseert, kunt u contact opnemen met de CBCS via e-mail:
info@centralbank.cw.
De CBCS moedigt u ook aan om haar website, https://www.centralbank.cw/education, en haar
officiële Facebookpagina te bezoeken om op de hoogte te blijven van alle evenementen die zij
organiseert.
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