
Neem deel aan 
Global Money Week

#GMW2017
#LearnSaveEarn

#GlobalMoneyWeek

Volg #GMW2017
              www.globalmoneyweek.org
                Bezoek de GMW-website voor meer informatie over
                activiteiten, deelenemende landen, media en 
                voorafgaande GMW’s.

              @GlobalMoneyWeek
                Volg ons op Twitter @GlobalMoneyWeek. Gebruik de
                hashtags #GMW2017 #GlobalMoneyWeek 
                #LearnSaveEarn

                GlobalMoneyWeek
                Like de Global Money Week pagina op Facebook om
                op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen en 
                om updates te delen met je vrienden. Gebruik de 
                hashtags #GMW2017 #GlobalMoneyWeek 
                #LearnSaveEarn

              GlobalMoneyWeek 
                Kijk, deel en reageer op video’s op ons Youtube-
                kanaal om meer te weten te komen over GMW en
                CYFI en laat je inspireren!

              GlobalMoneyWeek
                Volg ons op Instagram @GlobalMoneyWeek. Deel
                jouw GMW-foto’s en video’s door gebruik te 
                maken van de hashtags #GMW2017 #LearnSaveEarn     
                #GlobalMoneyWeek 

     In samenwerking met

              Initiatief van











Deelnemen  
Er zijn geen deelnamekosten of registratie nodig. Neem 
simpelweg contact op met ons CYFI-team. Wij verzorgen 
ondersteuning en hulpmiddelen of kunnen je in verbinding 
brengen met evenementen in je eigen land!

Vul het Global Money Week contactformulier hier in:
 www.globalmoneyweek.org/about/contact.html

Of, mocht je vragen hebben, neem dan contact met ons op:

Child & Youth Finance International (CYFI)
PO Box 16524, 1001 RA Amsterdam, Nederland
E info@childfinance.org  |  T + 31 (0)20 5203900
 www.childfinanceinternational.org

Liina Liblik, Senior Communications Programme Manager 
at CYFI | E Liina@childfinance.org 

Frances Hague, Communications Programme Manager
at CYFI | E Frances@childfinance.org 



                                          7 miljoen kinderen en jongeren 
                                          13,950 organisaties 
                                          33,278+ activiteiten 
                                          132 landen

                                          5.6 miljoen kinderen en jongeren 
                                          962 organisaties
                                          3000+ activiteiten
                                          124 landen

                                          3 miljoen kinderen en jongeren 
                                          490 organisaties 
                                          2000+ activiteiten
                                          118 landen 

                                         1 miljoen kinderen en jongeren
                                          400 organisaties
                                          80 landen

                                          33 000 kinderen en jongeren
                                          21 landen (Child Finance Dag/Week)

Doe mee aan Global Money Week!
Theme: ‘Learn.Save.Earn.’  
‘Thema: Leer.Spaar.Verdien.’
27 maart – 2 april 2017
Global Money Week (GMW) is een jaarlijkse wereldwijde 
viering, geïnitieerd door CYFI, met lokale en regionale 
evenementen. Het is gericht op het inspireren van kinderen 
en jeugd om hen te leren over geld, sparen, het creëren van 
levensonderhoud, het vinden van een baan en het worden van 
ondernemer.  

                        Het vergroten van bewustwording over 
                       financiële educatie, kinderen en jeugd leren over 
                       geldzaken door middel van leuke en interactieve
                       activiteiten.
                    
                                Overal. GMW is een internationale week – met
                        veel evenementen, activiteiten, projecten, 
                        lanceringen en competities die plaats vinden in
                        meer dan 130 landen.

                                Iedereen! Wanneer en waar dan ook – kan 
                        meedoen met GMW. Het maakt niet uit of je een
                        student, werknemer, ouder of verzorger bent. 
                        Of je nu van een onderwijsinstelling,financiële
                        autoriteit, NGO, overheidsinstitutie, bedrijf of 
                        gemeenschapsorganisatie bent, iedereen is 
                        welkom!

                        

GMW
Goal  

 Waar?

Wie? 

2013

2014

2015

 2016

Child & Youth Finance International (CYFI) 

CYFI is een mondiale systeemveranderingsorganisatie die 
samenwerkt met 132 landen. We gaan de uitdaging aan om 
ervoor te zorgen dat iedereen samenwerkt om financiële 
systemen op zo’n manier te hervormen dat de economische 
en sociale positie van kinderen en jongeren wereldwijd 
versterkt kan worden.

                                         ❶ Global Money Week (GMW) 
                                         ❷ Ye! for Young Entrepreneurs                                        
                                         ❸ SchoolBank 

                                 www.childfinanceinternational.org
                                 @ChildFinance

3 voornaamste 
CYFI-initiatieven

Volg CYFI

GMW2017’s theme: ‘Learn.Save.Earn.’
GMW2017’s thema: ‘Leer.Spaar.Verdien.’
 
Leer 
Het onderwijzen van kinderen en jongeren over hun sociale en 
economische rechten en verantwoordelijkheden is essentieel 
voor het creëren van een generatie capabele volwassenen die 
verstandige beslissingen kunnen nemen voor hun toekomst.

Spaar 
Het is belangrijk voor kinderen en jongeren om al op jonge 
leeftijd te leren hoe ze het beste met geld om kunnen gaan en ze 
kost-besparende gewoonten aan te leren, zodat ze niet snel met 
financiële problemen geconfronteerd zullen worden. Daarnaast 
leren ze vaardigheden met betrekking tot het beheren van geld, 
wat goed van pas kan komen voor later in de toekomst.

Verdien
Het ontwikkelen van vaardigheden rondom levensonderhoud of 
het volgen van ondernemerstrainingen ondersteunt kinderen en 
jongeren in het vinden van een baan of het opbouwen van hun 
eigen bedrijf en het ontwikkelen van hun loopbaan.

 Bekijk de extra materialen! 
GMW Toolkits zijn handige gidsen die je kunnen helpen bij 
het plannen van jouw GMW-activiteiten. Deze gidsen zijn 
samengesteld voor • Ouders & verzorgers • Ondernemingen 
• Midden-en kleinbedrijven en ondernemers • Onderwijzers 
& scholen • Professoren, universiteitsstudenten en alumni 
• Financiële instellingen • Overheden • Maatschappelijke 
organisaties.

Het Printpakket hoort bij de Toolkit en vult deze aan. Het 
Printpakket bestaat uit printbaar promotiemateriaal. 

Leer meer over de voorgaande GMWs! CYFI heeft de GMW 
Reports in 2016, 2015, 2014 en 2013 gepubliceerd!

De Toolkit en het Printpakket kunnen worden gedownload via 
de link:  www.globalmoneyweek.org onder het kopje
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