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Terugblik Financiële Educatie Maand 
 
Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) kijkt terug op een zeer 

succesvolle eerste “Financiële Educatie Maand” (van 1 t/m 30 november 2019). Het doel van 

deze maand was om geldzaken zo breed mogelijk te bespreken met een speciale focus op de 

financiële weerbaarheid van de gemeenschap. Ook werd aandacht besteed aan de rol en het 

belang van CBCS voor het financiële systeem en de gemeenschap.  

In de eerste twee weken van de Financiële Educatie maand hebben CBCS-werknemers 

interactieve gastcolleges verzorgd op diverse basisscholen. Deze gastcolleges vormden deel uit 

van het bredere project “Nos Komunidat” van Fundashon Negoshi Pikiña (FNP), waarin 

verschillende ondernemers, werknemers en ouders van leerlingen ook gastcolleges hebben 

verzorgd.  

In de derde week van deze maand ondersteunde CBCS diverse activiteiten in het kader van de 

Global Entrepreneurship Week (GEW) om de ondernemingsgeest van het publiek te stimuleren. 

De GEW opende met een “Meet & Greet” ontbijt bij BijBlauw Boutique en eindigde met een 

motiverende speech door de kleindochter van de legendarische Nelson Mandela, mevrouw Swati 

Mandela.  

In de vierde week van deze maand vond een debatwedstrijd plaats tussen het Radulphus College 

en de International School of Curaçao met stellingen op het gebied van economie, 

ondernemerschap en financiële educatie. Het Radulphus College werd bekroond met de eerste 

prijs. Dit jaar was het thema van de GEW “Verandering creëren door middel van innovatie en 

investeringen”. Hierdoor heeft CBCS naast haar geldprijzen ook medailles van gerecycled plastic 

toegekend aan de debat kampioenen.  

Voorts organiseerde CBCS in samenwerking met de University of Curaçao (UoC) een webinar 

over financiële geletterdheid en ondernemerschap. Tijdens dit webinar presenteerden drie (ex-

)studenten, te weten Jordan Lourens, Oscar Galeano en Jasmira Wiersma, de resultaten van hun 

onderzoek. Jordan Lourens heeft zijn bachelorsdiploma in Bedrijfseconomie in oktober 2019 

behaald en wenst een social media influencer te worden. Tijdens zijn presentatie heeft hij gesproken 

over de rol van sociale media bij het ontwikkelen van naamsbekendheid voor (startende) 

ondernemers. Oscar Galeano is een industrieel ingenieur en heeft zijn masterdiploma in 

Bedrijfsmanagement in juli 2019 behaald. Hoewel hij een technische achtergrond heeft, is hij erg 

geïnteresseerd in o.a. macro-economische aangelegenheden en ondernemerschapsactiviteiten. 

Daarom is hij tijdens zijn presentatie ingegaan op de relatie tussen werkloosheid en 



ondernemerschapsactiviteiten. Jasmira Wiersma heeft haar masterdiploma in Financiën in juni 

2017 behaald en is vanaf september 2017 bezig met haar Ph.D. aan de Rijksuniversiteit van 

Groningen in samenwerking met SONORO (een langlopend onderzoeksproject over het leven 

op Curaçao). Zij heeft aandacht besteed aan de essentie van financiële geletterdheid voor 

ondernemers en de continuïteit van (startende) bedrijven. Na de drie presentaties vond er een 

interessante discussie plaats, waarin diverse vragen van het publiek (o.a. over de acties om de 

ondernemingsgeest verder te bevorderen) werden beantwoord.  

Een speciale dank gaat uit naar Fundashon Negoshi Pikiña (FNP), de University of Curaçao en 

SONORO voor de prettige samenwerking en CBCS kijkt uit naar de voortzetting van deze 

samenwerking.  

Voor meer informatie over de Financiële Educatie Maand of andere sessies die CBCS in het 

kader van financiële educatie organiseert, kunt u contact opnemen met CBCS via  e-mail: 

info@centralbank.cw.  

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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