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AJJC heeft ook deelgenomen aan de driedaagse training signaleringsfunctie arbeids- en seksuele 
uitbuiting, die georganiseerd werd door SOAW. Hierbij waren ook professionals uit Justitie, Openbare 
Ministerie, KPC, University of Curacao (UoC) en SOAW aanwezig. De trainingen zijn verzorgd door twee 
experts uit Nederland, mw. J. Keller-Macaya (Case Officer) en dhr. J. Marten (Expert Mensenhandel) 
beide van CoMensha (Coördinatie centrum Mensenhandel). Tevens heeft de Nationaal Coördinator 
Mensenhandel, dhr. N. Marchena een presentatie gegeven. Tijdens de brainstormsessie werden de 
Curaçaose ‘loverboy’ en ‘sugar daddy/mommy’ gedefinieerd, alsook werden de thema’s: ‘trago-
meisjes’, profiel van het slachtoffer, signaleringsfuncties, mensenhandel en –smokkel en het barrière 
model van Curaçao besproken. De stof was herkenbaar en de training was zeer interessant en 
informatief. Men is van plan om deze thema’s op Curaçao te gaan onderzoeken. Tevens is het de 
bedoeling om een signaleringskaart voor Curaçao te gaan ontwikkelen, welke voor AJJC zeer nuttig zal 
zijn.  

 

Terugblik… 
 

 In het radioprogramma “Hustisia, Seguridat i 

Abo “ heeft AJJC, KPC en OM de Curaçaose 

maatschappij ingelicht over verantwoord 

gedrag vertonen tijdens de carnavalsperiode. 

Het O.M. kondigde aan dat hun 

carnavalscampagne ‘Aktua robes, sintié un bes’  

tijdens deze periode wederom geactiveerd 

werd, maar nog strenger toegepast! 

 AJJC heeft een training ‘Omgaan met leerlingen 

met gedragsproblemen’ gegeven aan de 

docenten van Scholengemeenschap Otrobanda 

(SGO) met als doel het vergroten van de 

vaardigheden van de docenten. De training 

werd zowel voor AJJC als voor SGO als leerzaam 

ervaren; 

 Bij AJJC is afgelopen maand vijf nieuwe 

stagiaires bij AJJC van start gegaan. Ze zullen 

allemaal een onderzoek doen die de aanpak en 

professionaliteit van AJJC verscherpen en in ruil 

daarvoor kunnen zij ervaring opdoen binnen 

AJJC.  Vanaf heden zullen we de stagiaires en 

hun onderzoek één voor één  presenteren 

alsook de resultaten in onze ‘Highlights…’ 

presenteren.   

 

Wat komt… 
 Internationaal vieren we op 20-3-2018 ‘Social 

Work Day’ 

 Twee jeugdwerkers van AJJC zullen deelnemen 
aan de eerste Caribische ‘Spring School Frontiers 
of Children’s Rights in the Caribbean Region’, 
georganiseerd door UoC, de Universiteit van 
Leiden en UNICEF. Ze zullen worden 
bijgeschoold over o.a. sociaal, economisch en 
cultureel Kinderrechten; 

 Jongeren die door AJJC begeleidt worden, zullen 
dit voorjaar een gouden kans aangeboden 
krijgen om deel te nemen aan het project Hóben 
On! Het betreft vier fasen project dat door 
mevrouw B. Neman is opgezet. Doel is om 
jongeren te inspireren om hun kwaliteiten en 
waarden te ontdekken, die ze nodig hebben om 
hun dromen en doelen i.h.k.v. van hun talenten 
te behalen. Tevens het begeleiden en 
beïnvloeden van het gedrag van jongeren, opdat 
zij succesvol, talentvol zijn en dat zij goede 
leiderschapsvaardigheden aanleren; 

 AJJC zal komende maart ook deelnemen aan één 
van de projecten van CuraDoet.  
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Highlights… 
 Congres ‘Armoede als multidimensioneel fenomeen op Curaçao’: De 

coördinator van het Veiligheidshuis heeft tijdens het congres een presentatie 
gegeven over de relatie tussen armoede en criminaliteit. De conclusie luidde: 
Criminaliteit kan dalen als we er in slagen het aantal gezinnen, waar de 
kinderen worden verwaarloosd of mishandeld te verminderen. Aangezien 
verwaarlozing en mishandeling in sterke mate in verband staan met armoede 
zou armoedebestrijding voorrang moeten krijgen, indien men criminaliteit 
wil voorkomen.   

 Nationaal Dialoog Onderwijs: is door het Ministerie van Onderwijs, 
Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) georganiseerd met als thema 
“Veiligheid op Scholen”. AJJC werd hierbij uitgenodigd en heeft haar steentje 
bijgedragen om te kunnen komen tot actiepunten voor het bereiken van 
meer veiligheid op en rondom scholen. AJJC blijft bereid Onderwijs te 
ondersteunen hierin; 

 Veiligheidhuis AJJC: Demi Buitenhuis (stagiaire) zal een onderzoek doen naar 
de toepasbaarheid van de ZSM-werkwijze (daadkrachtig, snel, passend en 
efficiënte aanpak) binnen het Veiligheidshuis. Daarbij zal zij gaan inzoomen 
op de handvatten en inzichten om tot nieuw werkafspraken te komen, 
teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van elkaars expertise binnen 
het Veiligheidshuis. 


