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Terugblik…

Afdeling Leerplicht van het Ministerie van OWCS (Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport) in
samenwerking met AJJC (GPS/HALT), AGO Montaña en SMAT (SIGE) gaan een proefproject draaien,
met als doel het optimaliseren van het leerplichttraject. Leerlingen mogen volgens de Leerplichtwet
niet ongeoorloofd verzuimen of zomaar stoppen met naar school gaan. Diverse professionals uit de
bovengenoemde instellingen werken hard samen en komen regelmatig bijeen voor het werken aan een
adequate aanpak. AJJC, met name afdeling GPS/HALT, doet haar bijdrage in het kader van een integrale
aanpak, alsook het verlengde stukje uitvoeren van een afdoening in geval dat leerlingen zich niet aan
de Leerplicht willen houden.
Wie met de moedermelk is ingezogen, zal het voorland zijn!

Wat komt…
‘Mediation’ is de thema van de volgende
workshop dat het team van AJJC gaat volgen.
Het zal verzorgd worden door mevr. N. Louisa;


AJJC gaat binnenkort van start met een nieuwe
oudercursus training, Triple P 12-16. Deze
training is bedoeld voor ouders die kinderen
hebben tussen 12 en 16 jaar oud;



AJJC heeft dit voorjaar de trainingen ART en
TOP’S aan de cliënten aangeboden. Gedurende
10 weken hebben twee groepen jongeren deze
trainingen gevolgd bij AJJC. Beide trainingen
komen binnenkort aan hun eind;



AJJC gaat binnenkort van start met een
kledingwinkel. Hierin kunnen alle jongeren die
begeleid worden door AJJC gratis shoppen.
Jongenskleding voor 12-18 jarige jongens
gevraagd!

Twee AJJC-medewerkers versterken het
team van ADC/UO Brandweer in het
Softbal toernooi genaamd ‘Hopetoernooi’. AJJC is dankbaar dat zij met dit
toernooi mee kan doen;



#SinPrimiSinPushaSinHansha (peer
pressure) was de titel van de voorlichting
dat AJJC heeft verzorgd aan een groep (±
60) jongeren tussen12 en 16 jaar die deel
hebben genomen aan ‘Youth Conference
FMA’ tijdens de paasvakantie. Het is voor
AJJC een eer om deel te mogen nemen
aan deze conferentie en de jongeren te
leren om nee te zeggen tegen negatieve
peer pressure;



Een aantal collega’s van JJZ (Bureau
Jeugd- en Zeden Zaken) was bij AJJC op
bezoek en heeft voorlichting gekregen
over het werk van AJJC.

Highlights…










Vacature Gedragswetenschapper voor AJJC: Wij zijn op zoek naar een
enthousiaste Gedragswetenschapper (M/V) om onze team te komen
versterken. Wie weet, misschien ben jij die nieuwe teamplayer die we nodig
hebben. Voor meer informatie bel de afdeling Management Ondersteuning
van AJJC of stuur je CV, een motivatiebrief en de bijbehorende diploma’s
naar ramanina.juliana@ajjc.org ;
Ombudsman Curaçao: Ministerie van Justitie (MvJ) heeft een presentatie
georganiseerd in samenwerking met de Nationale Ombudsman Curaçao, met
als doel de dienstverlening van de gehele Ministerie te optimaliseren. Alle
uitvoeringsorganisaties van de MvJ waren aanwezig alsook Stichting AJJC.
Dhr. Concincion heeft samen met zijn collega's een presentatie gegeven over
wat de Ombudsman doet en hoe dit te vertalen in de eigen organisatie. AJJC
zal de aanbevelingen van de Ombudsman opvolgen, opdat wij de kwaliteit
van onze diensten kunnen verbeteren;
Oudercursussen: Lisselotte Smits en Willemijne v/d Dungen (stagiaires
Hogeschool Utrecht) doen een onderzoek naar de behoefte van de
ouders/opvoeders die de oudercursussen (Triple P of Bon Kriá) bij AJJC
hebben afgerond. Om uiteindelijk op hun behoefte in te spelen met als doel
om erachter te komen of dit in de vorm van een zelfhulpgroep kan worden
opgestart en tevens hoe deze er uit moet komen te zien.
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