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Het eerste project van het WRFC Fonds,
waarbij enkele jongeren werden
gefaciliteerd met een drumstel, zodat ze
ook thuis kunnen oefenen.

Muziek is goed voor mijn ontwikkeling
Kaya Fraternan di Skèrpenè # 1
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Curaçao
Tel.: (599-9) 767-1584
Fax: (599-9) 747-2922
E-mail: winthrop.curielfonds@pbccaribbean.com

Muziek, waarom zo
belangrijk?

Inleiding

Ter gelegenheid van het aftreden van de
heer Winthrop Curiel op 1 januari 2011
uit het bestuur van het Prins Bernhard
Cultuurfonds Caribisch Gebied (PBCCG),
is ter ere van de heer Curiel een eerste
Cultuurfonds op Naam, onder beheer van
het
Prins
Bernhard
Cultuurfonds
Caribisch
Gebied
in
het
leven
geroepen:
Het Winthrop
(WRFC Fonds).

R.F.

Curiel

Fonds

De heer Curiel, die op 19 mei 1986
aantrad bij het PBCCG, is 25 jaar lid
geweest van het PBCCG-bestuur, waarvan
18 jaar als voorzitter. Muziek heeft altijd
een rol van betekenis gespeeld in het leven
van de heer Curiel.
Het Winthrop R.F. Curiel Fonds (WRFC
Fonds) heeft zich daarom o.a. tot taak gesteld jeugdig talent muziek op een inspirerende manier met liefhebbers daarvan te
delen.
Hiermee komen twee passies van de heer
Curiel bij elkaar: muziek én zijn aandacht
voor jonge (talentvolle) mensen.

Muziek is een essentieel en fundamenteel
onderdeel van onze cultuur en kan een
grote rol spelen in de opvoeding en
ontwikkeling van een kind. Door muziek
leren jonge kinderen op een unieke manier
hun emoties op natuurlijke en evenwichtige
wijze uit te drukken en te communiceren
met hun omgeving. Bovendien helpt muziek
het kind motorische, sociale en zintuiglijke
vaardigheden te ontwikkelen.
Ieder kind heeft het vermogen en de aanleg
om muziek te leren. Uit diverse onderzoeken
is gebleken dat dit vermogen het krachtigst
kan worden ontwikkeld vanaf de geboorte
tot de leeftijd van negen jaar.

doelstelling WRFC
Fonds
Het WRFC Fonds heeft als hoofddoelstelling
jong muzikaal talent te ondersteunen in
hun muzikale en/of artistieke ontwikkeling.
Dit geschiedt door het verlenen van
financiële
ondersteuning
voor
o.a.
opleidingen, het volgen van muziek,
drama en danslessen voor degenen die het
zelf niet kunnen betalen, de aanschaf van
een
passend
muziekinstrument,
etc.
Met deze steun kunnen jonge musici hun
passie verwezenlijken.

Wie kunnen een
aanvraag indienen?


Een meerderjarige ouder of voogd kan
ten behoeve van een minderjarige een
aanvraag indienen.



Voorts kunnen ook rechtspersonen
zonder winstoogmerk (stichtingen of
verenigingen), die blijkens hun
statutaire doelstelling werkzaam zijn op
het werkterrein van het Fonds, een
aanvraag indienen.

Het
aanvraagformulier
Projectvoorstellen
kunnen
worden
ingediend door het invullen van een
aanvraagformulier, dat beschikbaar is
via de website: www.pbccaribbean.com of
door dit formulier zelf op te halen bij ons
kantoor,
p/a
Kaya
Fraternan
di
Skèrpenè 1. Voor eventuele vragen kunt
u tijdens kantooruren ook contact opnemen via telefoonnummer:

767-1584.
N.B.: Het WRFC Fonds staat open voor
initiatieven tot maximaal ANG. 5.000,-per aanvraag.

