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De uitvoering van de Leerplichtwet binnen het onderwijs gaat per aankomend 
schooljaar binnen het Ministerie van Onderwijs van start. Het uitvoeren van een 
afdoening bij het niet nakomen van de Leerplichtwet bij jongeren tussen 12 en 18 
jaar, wordt door AJJC (HALT traject) nageleefd. Voor de integrale aanpak hiervan, 
voert AJJC wekelijks overleg met het Ministerie van OWCS en het Openbaar 
Ministerie. 

Terugblik… 
 

 AJJC heeft afgelopen studiejaar 2016-
2017 in totaal tien stagiaires een 
stageplek aangeboden. Twee op WO-
niveau, zes op HBO-niveau en twee 
op SBO-niveau. Alle stagiaires hebben 
een topprestatie geleverd. 

 

 In totaal hebben negen ouders van 
onze cliënten (5 moeders en 4 vaders) 
de oudercursus ‘Bon Kria’ met succes 
afgerond. Deze cursus werd door 
SIFMA verzorgd.  
 

 AJJC heeft Minister van Justitie mr. 
Quincy Girigorie samen met zijn 
medewerkers en parlementslid Jeser 
El Ayoubi op kantoor mogen 
verwelkomen. Ondanks dat de 
Minister de organisatie al kent, waren 
hij en zijn delegatie onder de indruk 
van het werk van AJJC.  

Wat komt… 
 

 AJJC werkt samen met het OM en 
andere ketenpartners aan het 
realiseren en uitvoeren van 
herstelrecht en schadebemiddeling 
binnen het Strafrechtketen. 
 

 Drie trainingsgroepen (2 ART-groepen 
en 1 TOP’S-training) in het kader van 
leerstraffen zullen begin augustus hun 
traject met succes afronden. 
 

 Binnenkort gaat de oudercursus ‘Triple 
P’ voor minderjarigen van 0-12 jaar 
oud, bij AJJC van start. 
 

 Na het reces van het parlement zal 
AJJC een presentatie geven aan enkele 
leden van het parlement over de 
stichting en haar werkzaamheden.  
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Highlights… 
 

 Geslaagden! –AJJC mag lekker opscheppen met 9 geslaagden, 
waaronder één de beste geslaagde van zijn VSBO school is en één zijn 
studie gaat vervolgen in Nederland. Wij zijn trots. YES, WE CAN!! 
 

 Voedingsonderzoek – Het onderzoek van de WO-Master stagiaire 
Anne van de Riet van de Universiteit van Wageningen,“Relatie tussen 
voeding en crimineelgedrag bij Curaçaose jongeren”, heeft AJJC in 
contact met andere professionals gebracht, die hebben aangeboden 
een bijdrage te willen leveren aan het bewustmakingsproces van 
onze jongeren en hun ouders over het belang van gezonde voeding. 
 

 Frederic Milton Thrasher Award 2017 van Chicago USA – Deze is 
door Dr. Wendell  C. Wallace in Trinidad & Tobago gewonnen voor de 
diverse verrichte onderzoeken betreffende bendeactiviteiten. Dr. 
Wendell C. Wallace was één van de keynote sprekers van de 
conferentie van AJJC in mei jl. met de titel “E problema ta di nos niun. 
E solushon ta di nos tur!”, waar hij zijn kennis over gangs met 
Curaçao deelde.  


