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Bon Aña! Gelukkig Nieuw Jaar!

Januari 2016

Terugblik...

Het bestuur, werkers en stagiaires van Stichting AJJC wensen een ieder een
gelukkige en productieve 2016.



Ministerie van Justitie en Veiligheid
Nederland heeft in december 2015
vijf GPS banden gefinancierd voor
minderjarige cliënten van Stichting
AJJC, welke per 1 januari 2016 van
start gaat.



Stichting AJJC heeft het jaar 2015
afgesloten met een totaal van 180
cliënten die een begeleiding
krijgen, waarvan 64 risicojongeren
betreft. Daarnaast heeft het
Veiligheidshuis een totaal van 65
risicojongeren aangemeld gekregen
en 47 jongeren binnen het justitieel
casusoverleg.



Stichting AJJC vierde haar tweejarig
bestaan op 3 december 2015.

Wat komt…

Highlights…



Conferentie & Workshops
georganiseerd door Stichting AJJC in
het voorjaar van 2016



GPS (Guia Prevenshon i Supervishon)
wordt officieel in 2016 als het
alternatief voor Bureau HALT uit
Nederland

Ayó i Bonbiní – Per 4 januari heeft Stichting AJJC een nieuwe aanwinst,
met name dr. Mirte Eekhof, wie de functie als gedragsdeskundige
binnen het organisatie zal bekleden. Welkom! Tevens heeft Stichting
AJJC op dezelfde dag afscheid moeten nemen van de jeugdwerker
Haidelin Lovert, wie een nieuw uitdaging heeft aangenomen bij Casa
Manita. Wij wensen haar heel veel succes in haar nieuwe functie!



Stichting AJJC met Computerhoek als
innovatie, waar cliënten per februari
2016 leren werken met PCs en
huiswerkbegeleiding krijgen



Jaarverslag 2015 van de Stichting AJJC
zal per maart 2016 beschikbaar zijn
voor al haar ketenpartners

Kerstdiner voor Jongeren – In december organiseerde AJJC voor het
eerst een succesvol kerstdiner voor de cliënten die dat jaar een
positieve ontwikkeling hebben laten zien. Tijdens de evaluatie aan het
eind van het kerstdiner, gaven de jongeren aan meer van dit soort
activiteiten te willen.
Triagetafel – Het Veiligheidshuis is gestart met de traigetafel overleg
waarin diverse organisaties aan deelnemen zoals Skuchami,
Schoolbestuur, Centrum Familie en Jeugd, en meer.
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