PERSBERICHT
Event Week van het geld 2015: “ Alles is mogelijk”.

Rapper Keizer en poëet Gershwin Bonevacia houden jongeren
rappend uit de schulden.
Amsterdam, 9 maart 2015
e

Op maandag 9 maart 2015 gaat de 5 editie van de Week van het geld van start. In de Week van
het geld worden activiteiten georganiseerd om kinderen en jongeren om te leren gaan met geld.
In dit kader organiseert CMB het financiële info-event “Alles is mogelijk..”. Dit event zal in het teken
staan van de mogelijkheden, valkuilen en voordelen van geld en is speciaal voor middelbaar
onderwijs jongeren van 13-17 jaar in Amsterdam. Het wordt een interactieve, gezellige maar vooral
leerzame middag.
Speciaal voor CMB heeft rapper Keizer, bekend van de televisie programma’s Fort Boyard en
Jouw Vrouw, Mijn Vrouw, in samenwerking met Gershwin Bonevacia (poëet), een geweldige
rapsong geschreven. Deze zal tijdens het event voor het eerst live opgevoerd worden.
Quote Keizer: “’stack’ eerst je ‘money’ want geld lenen brengt schuld!”
Datum:
Inloop:
Start programma:
Afloop:
Locatie:

woensdag 11 maart 2015
15.00-16.00 uur
16.00 uur
19.00 uur
MaDi, Karspeldreef 1009, 1104 SE Amsterdam

Cash Money Budget (CMB) is een onderdeel van Stichting Maatschappelijke Dienstverlening
Amsterdam Zuidoost en Diemen (MaDi)en wordt ondersteund door Delta Lloyd Foundation. CMB
is opgericht om jongeren tussen de 14 en 27 jaar oud voor te lichten en te informeren over het
belang van goed omgaan met geld en de gevolgen van het hebben van schulden. Dit wordt
gedaan door middel van voorlichtinglessen op middelbare scholen en actief bezig te zijn via social
media en de website van CMB. Het doel is de participatie onder jongeren te verbeteren in de
maatschappij door enerzijds jongeren voor te lichten om problematische schulden in de toekomst
te voorkomen. Anderzijds biedt CMB informatie en advies en maakt jongeren wegwijs die al in de
schulden zitten.
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