AJJC

Nieuwsbrief
EDITIE No. 5

Stichting AJJC geeft presentatie aan ORV

Stichting AJJC heeft een presentatie gegeven bij ‘Opleidingsinstituut
Rechtshandhaving en Veiligheid’ (ORV, politieschool) over de afdeling Guia,
Prevenshon i Supervishon (GPS) en de uitvoering van de Halt-Straf. AJJC heeft
uitgebreid informatie gegeven over de interventies van deze afdeling, de huidige
knelpunten en de noodzaak voor samenwerking met KPC, Onderwijs en Openbare
Ministerie om de uitvoering van de Halt-Straf mogelijk te maken.

Wat komt…


Groepsactiviteit voor de cliënten van
Stichting AJJC tijdens de grote vakantie van
juli / augustus 2016.



Over vijf weken krijgen cliënten van
Stichting AJJC, die een computercursus
hebben gevolgd een certificaat van de
lespakketten (Mediawijsheid, Youtube
(video maken) en Fotografie). Deze
cursussen zijn mogelijk gemaakt door een
bijdrage van Ondersteuningsfonds.



Medewerkers van Stichting AJJC zullen
binnenkort een EHBO-cursus volgen.

Mei 2016

Terugblik…


Op 4 mei 2016 is het Computerhoek,
een project voor de cliënten van
Stichting AJJC voor huiswerk
begeleiding en computercursussen van
start gegaan.



Stichting AJJC heeft bezoek gehad van
mw. Coraline Kooistra van Stichting
Meldpunt Kindermishandeling.



Dr. Hendrien Kaal( Lector LVB en
criminaliteit aan Hogeschool Leiden )
en Mw. Petra Sienstra van expertise
Centrum ‘William Schrikker’ groep zijn
ook bij AJJC op bezoek geweest. Wij
hebben gesproken over de samenhang
tussen LVB en criminaliteit & mogelijke
samenwerking met AJJC.

Highlights…






Bon biní! - Op 18 april mocht Stichting AJJC welkom heten aan mevrouw
Margareth Bregieta, die de functie van jeugdwerker zal vervullen. Wij zijn
blij met haar komst en wensen haar veel succes. Tevens kwam Dulvanca
Hansen, eerstejaars rechtenstudent bij UoC, oriëntatie stage lopen bij
AJJC. Dit gebeurt in het kader van haar verdere studie ‘Criminologie’, die
zij per september zal beginnen.
Gelukt!! - Op 29 april j.l. gingen cliënten en jeugdwerkers van Stichting
AJJC het Christoffelberg beklimmen. Na deze zware en mooie uitdaging
mochten de cliënten een leuke tijd samen doorbrengen bij Groot Knip.
Stichting AJJC is zeer tevreden met de inzet van de jongeren en natuurlijk
ook zeer trots op hun prestatie.
Samenwerking - Aan de hand van een gesprek met Dhr. Frank van de
Schans (Hogeschool Fontys, Forensische Orthopedagogiek) zal er gewerkt
worden aan de mogelijkheid dat studenten van deze instelling stage
kunnen lopen bij AJJC. Tevens zal AJJC en Fontys aan kennisuitwisseling
doen.
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