AJJC

Nieuwsbrief
EDITIE No. 16 Augustus 2018

Kledingbazaar AJJC

Terugblik…

Op 3 augustus nam de eerste kledingbazaar van AJJC plaats. Deze bazaar
was speciaal georganiseerd voor cliënten van AJJC. Cliënten en hun
broertjes, zusjes en ouders kregen de gelegenheid gratis bij AJJC te
shoppen! AJJC heeft de voornemens om een dergelijk bazaar periodiek te
houden en hebben hierdoor altijd weggeefartikelen nodig. Mocht je goede
tweedehandse kleding en/of goede huisartikelen beschikbaar hebben,
schroom niet om deze tijdens kantooruren bij AJJC te brengen.



In het kader van
werkveldverkenning op Curaçao
voor studenten die Criminologie
studeren in het buitenland, gaf
AJJC een presentatie aan Stichting
Studie Financiering Curaçao;



Nieuwe cliëntengroep
weerbaarheidtraining ‘Rots en
Water’ is op 30 juli 2018 bij AJJC
van start gegaan;



AJJC kreeg vanuit Nederland
bezoek van Dhr. Mitch Neef,
medewerker van PIT-methode
(Preventief Interventie Team). AJJC
kreeg een presentatie hoe deze
wetenschappelijke methode
toegepast wordt in Nederland.

Wat komt…

Highlights…



Het nieuwe schooljaar is inmiddels
begonnen! AJJC is volop bezig met
voorbereidingen voor preventieve
voorlichtingsdagen op diverse scholen.
Indien uw school hier ook interesse in
heeft, neem zo snel mogelijk contact
met pr@ajjc.org ;





In het kader van een breder aanpak
met betrekking tot preventie en een
betere aansluiting bij onze jongeren, is
AJJC bezig met het ontwikkelen van
diverse nieuwe
voorlichtingsmaterialen;

Werkplekken gezocht!: AJJC heeft behoefte aan meer werkplekken
voor veroordeelde jongeren die een werkstraf moeten uitvoeren.
De criteria voor een ‘passende’ werkplek zijn:
- De werkplaats moet een non-profit organisatie zijn;
- De werkplaats beschikt over een begeleider die affiniteit heeft
met jongeren;
We hebben ook werkplaatsen nodig voor in het weekend.
Indien uw organisatie aan vermelde criteria voldoet en u wenst
onze cliënten een kans te geven om ze te helpen resocialiseren,
dan kunt u een mailtje sturen naar esteline.hellemun@ajjc.org.



Nieuw e-mailadres Communicatie: Communicatie Team AJJC heeft
een nieuw e-mailadres: pr@ajjc.org. Indien U vragen hebt
betreffende AJJC of U wilt een verzoek doen voor voorlichtingen,
trainingen en/of workshops, stuur gerust een mailtje naar
bovengenoemd e-mailadres.



Certificaatuitreiking van Triple P
oudercursus.
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