
 2018: jaar van de vrede 

                                                
Op 1 januari 2018 hebben wij de 51ste World Day of Peace gevierd. De Paus heeft 
in het kader hiervan gesproken over de migranten en vluchtelingen die op zoek 
gaan naar vrede. Hij citeerde de woorden van Saint John Paul II: “If the ‘dream’ of 
a peaceful world is shared by all, if the refugees’ and migrants’ contribution is 
properly evaluated, then humanity can become more and more a universal family 
and our earth a true ‘common home’. 
 
AJJC wil in dit nieuwe jaar stil staan bij het belang van vrede. Vrede met jezelf, op 
de werkvloer en met anderen. De vluchtelingen en migranten moeten 
noodgedwongen op zoek gaan naar de vrede die wij, soms niet genoeg 
waarderen. Laat vrede bij ieder van ons beginnen, door conflicten op een 
vreedzame wijze aan te pakken. 
 Sea e instrumento di Pas den e aña 2018!  Gelukkig Nieuw Jaar!  
 

Terugblik… 
 

 AJJC heeft in 2017 weer een bijzondere 
kerstactiviteit voor haar cliënten 
verzorgd. Deze werd in het gebouw van 
AJJC gehouden en het accent werd gelegd 
op het vergroten van de motivatie van 
onze jongeren. De jongeren waren zeer 
onder de indruk van de sprekers: Eldrion 
Regina, Alton Paas en Quillan Henson, die 
ieder hun levenservaringen openhartig 
deelden. Heren, jullie worden bedankt 
voor jullie bijdrage!  
 

 AJJC werkt al bijna 4 jaar aan het opzetten 
van HALT-afdoening op Curaçao. Het 
afgelopen jaar werd de noodzaak van 
HALT ook in de Strategische Beleidsplan 
van het Ministerie van Justitie 
geaccentueerd.  Het concept Landsbesluit 
inhoudende Algemene Maatregelen ligt 
bij de Raad van Advies en de betrokken 
instanties werken aan de nodige 
processen.   

Wat komt… 
 

In het jaar 2018 gaat het werk door:  

 Het jaarverslag 2017 is in de maak;  

 Het Veiligheidshuis zal dit jaar nieuwe 
thema’s gaan ontwikkelen;  

 HALT gaat gestaag verder; 

 De Jeugdreclassering blijft investeren in 
de kwaliteit van het werk.  
 

Het doel is en blijft het bestrijden en 
voorkomen van delictgedrag bij onze 
jongeren. Daarbij hebben wij evenals de 
vorige jaren elkaar nodig. AJJC zal meer 
samenwerkende partners gaan zoeken, 
teneinde de doelgroep effectief te 
begeleiden.  
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Highlights… 
 

 Vrijwilligers gezocht! – AJJC is nog steeds op zoek naar vrijwilligers en 
zal in januari 2018 starten met de intakegesprekken. Ben je 
geïnteresseerd, stuur een mailtje naar info@ajjc.org. Niet vergeten de 
contactgegevens bij toe te voegen.  

 

 Voorlichting? Opgelet! – AJJC zal per januari 2018 als gevolg van de een 
aanzienbare verlaging van onze subsidie, noodgedwongen 
voorlichtingen, trainingen en workshops aan onze partners in rekening 
moeten brengen.  Aangezien wij ons bewust zijn dat onze partners in 
een soortgelijke financiële situatie bevinden, zal de bijdrage minimaal 
zijn.  
Het aanbod is zowel voor professionals als voor jongeren en bestaat 
uit:  

 Preventie Jeugdcriminaliteit 

 Gedragsproblemen, onder meer pesten, negatieve beïnvloeding en 
peer pressure.  

Voor meer informatie stuur een mailtje naar info@ajjc.org 
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