The EYoung Talent Fund was established in 2018 by EY to support the
development of talent in the area of arts, culture, sciences and sports, with
Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied operating as the
administrator of this fund.
Since then EYoung Talent Fund has awarded a total amount of Naﬂ. 70,000 to
various promising young talents of Curaçao.
With this support, EY actively contributes to individual talent development that
hopefully leads to professional careers of these young talents.
.
The various youngsters which EY had the opportunity to help until now:
Applicant -> Sarah V.M. Nita
Startup program Tennis PRO, LLC, in Tampa Florida
Applicant -> Timothy Lucasius
Complete Occupationa Associate of Arts in Drum Performance
Program at the Musicians Institute in Hollywood, California
Applicant -> Dylan Jonkind
Purchase new golfclubs and participation 1 golf tournament
Applicant -> Mahanaïm Espinosa Garcia
Financial support senior year at IBB and purchase laptop and camera

Applicant -> Rivaldo Oscar Da Camara
Addition on Athletic scholarship at an Universiteit in de USA, for
playing 'college soccer'
Applicant -> Roangeraud J.E. Fraai
Part of the tuition fees to complete the last year of high school in the USA, in
combination with developing his baseball talent at Combine Academy High
School, Baseball Program 2020-2021 season
If you have a subsidy request for EYoung Talent Fund...
Please apply no later than Monday November 9th 2020!

Cultuur verbindt, juist nu!

CULTURISMO wordt eind 2018 opgericht als FON in beheer van het PBCCG en
heeft als premaire doelstelling om nieuwe belevingen te creëren voor de toerist,
waarbij eilandbewoners actief participeren als ambassadeurs van cultuur en
natuur. In het kader hiervan hoopt CULTURISMO een impuls/steun te kunnen
geven aan initiatieven die uitgaan van een ervaring en een beleving die
voornamelijk gebaseerd zijn op de eigen cultuur! Deze initiatieven worden
aangeboden aan de (buitenlandse) bezoeker en worden uitgebracht door de
lokale bewoner(s).

Het afgelopen jaar zijn onderstaande projecten gesteund:
Aanvrager -> Natusha Croes
Carisia - Aruba
Aanvrager -> Nicole van Beusekom
"Greetings from Curacao" art box - Curaçao
Aanvrager -> Nedwin Permit
Souvenir puzzel en spel met boodschap Aanvrager -> Marian Abath
Sculpture Garden- Aruba
Aanvrager -> Gogorobi Foundation
Konta Kuenta - Curaçao
Indien u nog een aanvraag wilt indienen voor CULTURISMO...
Graag deze uiterlijk 6 november 2020 inzenden!

Meer informatie over deze en andere fondsen op naam vindt u op onze website.

PBCCG wil zoveel mogelijk culturele initiatieven steunen,
help ons en....

Doneer nu
De volgende nieuwsbrief kunt u in november weer verwachten.
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