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AJJC draagt ook bij proces herstelrecht 

 

 

Op 27 november 2017 heeft de conferentie ‘Inspiring Innovation, naar een herstelgerichte 

samenleving’ plaatsgevonden. Deze conferentie werd door de kerncommissie Restorative Justice 

georganiseerd. Larissa Croes, medewerker van AJJC maakt deel uit van de kerncommissie en 

heeft namens AJJC de conferentie bijgewoond. Het doel van herstelrecht is om het veroorzaakte 

leed en de aangerichte schade zoveel mogelijk te herstellen, mits slachtoffer en dader beide 

bereidwillig zijn hieraan te werken. AJJC werkt ter voorkoming van recidive bij de jongeren en 

dus zorgt er direct voor vermindering van de kans dat er meer slachtoffers komen. AJJC zal in 

het komende jaar tijdens de begeleiding van de jongeren zich gaan inzetten voor een grotere 

slachtoffergerichtheid.  

Terugblik… 

 AJJC heeft twee nieuwe aanwinsten! Sinds november 2017 versterken Ayrenise Quandus 

en Margeline Vrutaal ons team. 

 De eerste workshop aan de groep vrijwilligers van AJJC heeft plaatsgevonden. Het betrof 

de introductie AJJC workshop. In het komende jaar zullen onder meer de volgende 

workshops plaatsvinden: Samenwerken; Normen en Waarden; Counseling; Methodiek en 

Justitie. 

 Het Veiligheidshuis heeft het eerste overleg van wijk integrale aanpak, in de buurt 

Otrobanda met succes gehouden. Het Veiligheidshuis zal zich gaan inzetten om deze 

werkwijze ook in andere wijken te introduceren. 

 AJJC heeft een nieuwe gecertificeerde weerbaarheidtraining Rots & Water trainer; de 

jeugdwerker Turley Betorina. Turley Betorina werd meteen ingezet voor het trainen van 

de nieuwe groep die deze maand van start is gegaan.  

 

 

 



Wat komt… 

 AJJC is thans samen met Bos di Hubentut in bespreking voor het tot stand komen van een 

samenwerkingsovereenkomst aangaande het project “Kibrando e Gritunan Silensioso”. 

 In januari 2018 gaat AJJC meer vrijwilligers zoeken voor de vele innovatieve projecten 

die AJJC gaat uitvoeren. Zet de eerste stap, meld je aan als Vrijwilliger bij AJJC! 

 ‘Tèr ta hasi dolor, ta basta awor!’ is een workshop die AJJC aan de leerlingen van 

Gouverneur J. R. Lauffer VSBO gaat verzorgen. 

 

Highlights… 

 Bespreking in de Staten van het rapport van de Raad voor de Rechtshandhaving: 

Review onderzoek Jeugdreclassering. Op verzoek van Minister van Justitie heeft de 

directeur van AJJC de Statenvergadering van 27 november jl. bijgewoond. Het betrof een 

bespreking van de implementatie van de aanbevelingen van het rapport van de Raad voor 

de Rechtshandhaving. AJJC kreeg diverse vragen over het functioneren van de 

Jeugdreclassering, die later schriftelijk werden beantwoord.  

 Dr. W. C. Wallace van The University of the West Indies, St. Augustine was  een van 

de sprekers van de laatste conferentie van AJJC en is bezig met het schrijven van een 

nieuw boek met als titel: ‘Caribbean perspectives on criminology and criminal justice’. 

Hij zou graag meer auteurs willen toevoegen aan zijn boek en nodigt daarom uit om 

proposals voor hoofdstukken van het boek naar hem te sturen. Aanbevolen onderwerpen 

zijn onder meer: ‘Bullying, Caribbean Legal System, Crimes by and against children’ 

etc.. Hebt u interesse dan kunt u tot uiterlijk 15 januari 2018 reageren op 

Wendell.Wallace@sta.uwi.edu.  

 Zalige feestdagen: AJJC wil iedereen een zalige Kerst en gelukkig Nieuwjaar wensen!  
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