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Het Jaarverslag is eindelijk uit en deze kunt u natuurlijk ook doornemen. 
Bezoek onze AJJC website of onze Facebook Pagina, zodat u alle informatie 
kunt krijgen over wat AJJC in 2017 bereikt heeft. 
 

Terugblik... 
 

 Het Veiligheidshuis heeft 
deelgenomen aan een 
brainstormsessie met als doel om 
aan een meldcode op het gebied 
van relationeel geweld en 
kindermishandeling te komen.  
 

 Stichting AJJC heeft aan de hand 
van de brainstormsessie, waaraan 
het Veiligheidshuis heeft 
meegedaan, besloten ook zelf te 
werken aan een meldcode 
betreffende gebieden die zij in de 
begeleiding tegen komen. 

 

 Het radioprogramma “Hustisia, 
Seguridat i Abo” viert haar derde 
jaar. AJJC viert mee als lid van de 
redactiegroep van Justitie.  

Wat komt… 
 
 

 Agressie Regulatie Training (ART) en 
de-escalatietraining door Stichting 
Goldstein in de maand september en 
oktober 2018 met deelname van AJJC 
en haar partners. Deze keer zal het 
project “Ami mi mes i mi logronan” ook 
hieraan participeren. 
 

 AJJC krijgt binnenkort bezoek uit 
Aruba. Parlementariër mevrouw Sue-
Ann Ras zal een bezoek bij AJJC 
afleggen om meer informatie te krijgen 
over de werkzaamheden  van AJJC .  
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Highlights… 
 

Voedselpakketten – Helaas hebben wij vernomen dat de Voedselbank 
geen maandelijkse voedselpakketten meer kan geven tbv onze cliënten 
Tot onze grote spijt, omdat deze pakketten onze minderbedeelde 
cliënten helpen. Zo’n pakket kan een risicofactor bij een cliënt 
verlagen. Dus als jij iets kan bijdragen, laat ons weten! 
 
Het is tijd voor Stagiaires – AJJC heeft wederom aankomende 
professionals een kans geboden om ervaring op te doen. Er zijn vijf 
nieuwe stagiaires in huis, waarvan één stagiaire die zich volkomen gaat 
richten op Herstelgericht werken met jongeren.  
 
Onderzoek door UoC – Heel bijzonder is dat AJJC het UoC mag helpen 
met het realiseren van hun onderzoek. AJJC heeft haar cliënten 
benaderd en bemoedigd mee te doen aan het onderzoek met de titel: 
“Lasonan Familiar: lanta sin tata biológiko”. Dit is een belangrijk 

onderzoek voor de verdere ontwikkelingen binnen het werkveld. 

https://ajjc.org/ajjc/jaarverslagen/
https://www.facebook.com/stichtingajjc/?ref=bookmarks

