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Willemstad, 21 mei 2019 
 
LEERLINGEN VAN GROEP 7 VAN SKOL CHEMA MADURO/ANGELA JESSERUN GAAN EEN 
PROBLEEMSTELLING VOOR APC ONDERZOEKEN IN HET KADER VAN RAAD VAN KINDEREN 
 
WILLEMSTAD- Onlangs heeft APC de school Chema Maduro/Angela Jesserun te Montaña 
Abou  een samenwerkingsverband aangegaan in verband met het project van Raad van 
Kinderen.  
 
De Raad van Kinderen is een initiatief van de Missing Chapter Foundation (MCF). In 2014 
werd de Raad van Kinderen officieel gelanceerd, in samenwerking met Unicef Nederland. 
Missing Chapter Foundation (MCF) is in 2010 opgericht door Laurentien van Oranje om bij te 
dragen aan toekomstbestendige oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.  
 
Op 8 april 2015 is de raad van Kinderen van start gegaan op Curaçao en verleden jaar werd 
APC benaderd om mee te doen aan dit project. Na een aantal beraadslagingen heeft APC 
gekozen voor de school Chema Maduro/Angela Jesserun te Montaña Abou. Het doel is om 
de leerlingen de mogelijkheid te bieden ter ontwikkeling van hun kennis en bewustwording 
over pensioenproblematiek.  
 
De directeur van APC mevrouw Evelyn Kruithof – Bor MBA, samen met hoofd Sectie 
Pensioenzaken drs. Stacey René en de Adviseur Bedrijf Communicatie Angelo Virginie BSc 
hebben op 18 oktober 2018 een bezoek gebracht aan de school om kennis te maken met de 
leerlingen van groep 7 en de leerkracht en om APC aan hun te presenteren.  
 
Tijdens deze ochtend hield de coördinatrice van de Raad van Kinderen Curaçao mevrouw 
Tamara Salsbach een introductie speech voor de leerlingen van groep 7 en daarna was APC 
aan de beurt. Mevrouw Evelyn Kruithof – Bor heeft een zeer inspirerende presentatie 
gegeven en kreeg daarna enthousiaste reacties terug van de leerlingen die nogal veel wisten 
over pensioen. 
 
Tijdens haar presentatie gaf zij de probleemstelling aan, die de leerlingen moeten gaan 
onderzoeken. De probleemstelling luidt als volgt: Wat kan APC doen, zodat mensen op tijd 
regelingen treffen, zodat ze wanneer ze niet meer werken een fijn leven kunnen hebben? 
Vanuit dit standpunt moeten de leerlingen met innovatieve oplossingen komen welke door 
APC kan worden geïmplementeerd.  
Aan het einde van de ochtend werd er een groepsfoto gemaakt en heeft mevrouw Evelyn 
Kruithof – Bor een samenwerkingscertificaat tussen Raad van Kinderen en APC aan de 
directie van de school uitgereikt. 
 
Op 7 di november brachten de 23 leerlingen van groep 7 samen met hun klasse juffrouw een 
bezoek ten kantore van APC, om kennis te maken met het personeel van APC en APC zelf. 
CEO van APC mevrouw Evelyn Kruithof- Bor heeft de leerlingen en hun onderwijzeres een 
warme welkomstwoord toe gediend. Hierna nam het personeel het programma over. 
  
Het personeel van APC heeft een interessant programma voorbereid en gepresenteerd aan 
de leerlingen. De leerlingen kregen een rollenspel te zien waar alle informaties over 
pensioenen naar voren kwam. Zo hebben ze kennis kunnen nemen waarom pensioen 
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belangrijk is. Na het pensioengedeelte kregen ze ook zeer interessante informatie over 
beleggingen. Aan het eind van de informatie gedeelte over beleggingen werd een quiz in de 
vorm van Kahoot met ze gespeeld. Hier konden ze antwoorden geven over vragen die te 
maken hadden over de verkregen informatie tijdens de ochtend.  
Aan het eind van de ochtend kregen de leerlingen een rondleiding door het gebouw waar ze 
kennis konden maken met de verschillende afdelingen binnen APC.  De leerlingen zelf 
hadden ook veel vragen over pensioenen, beleggingen en APC zelf, waar ze allemaal 
antwoorden op kregen.  
 
Nu de leerlingen goed geïnformeerd zijn, gaat het volgende traject beginnen waar zij in de 
maanden december en januari met de probleemstelling bezig gaan en in eind januari 
moeten ze de resultaten van hun onderzoek aan APC presenteren.  
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