
Jongerenactiviteiten AJJC 
 

 
AJJC heeft weer boeiende jongerenactiviteiten voor haar cliënten 
georganiseerd in de vakantieperiode van oktober. De jongeren hebben de 
gelegenheid gekregen zich te ontspannen en tegelijkertijd zich sportief 
bezig te houden tijdens een bootcamp bij Marine Kazerne en 
basketballactiviteit bij ‘Sentro Deportivo Kòrsou’. AJJC geeft haar dank aan 
het team van de Marine Kazerne en ‘Federatie Basketball Curaçao’ voor 
hun uitstekende medewerking.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Terugblik… 
 

 In het kader van een onderzoek 
over jeugdprostitutie op Curaçao, 
in opdracht van de Ministerie van 
SOAW, heeft AJJC deelgenomen 
aan een focusgroep aan de 
University of Curaçao. Binnenkort 
zullen jeugdwerkers van AJJC 
geïnterviewd worden. 
 

 Tijdens de “Ban sera Konosí” sessie 
van afgelopen maand, 
georganiseerd door het Openbaar 
Minister, heeft AJJC een 
presentatie gegeven over haar 
veelzijdige taken aan instanties 
gericht op begeleiding, onderwijs 
en aan de buurtagenten van de 
KPC.  

Wat komt… 
 

 Stichting HALT Nederland en AJJC zijn 
druk bezig met het organiseren van 
trainingen gericht op het methodisch 
handelen binnen het traject HALT. De 
bedoeling is dat de partners die met 
HALT belast zijn, hieraan zullen moeten 
kunnen deelnemen. 
 

 In het kader van werkveldverkenning 
zal AJJC een presentatie verzorgen aan 
Social Work studenten van University 
of Curaçao (UoC). 
 

 Aantal leden van het Jeugdparlement 
Curaçao zullen op bezoek zijn bij AJJC 
om informatie en rondleiding te krijgen 
bij AJJC. 
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Highlights… 
 

 Veiligheidshuis heet welkom aan nieuwe samenwerkende 
partner!: Stichting Funditut is officieel samenwerkende partner 
geworden van Veiligheidshuis. Dit is mogelijk gemaakt door het 
tekenen van een samenwerkingscontract. Veiligheidshuis ziet 
tegemoet met Funditut samen te werken.  
 

 Nieuwe stagiaires binnen Veiligheidshuis: AJJC heeft vijf HBO 
onderzoekstagiaires vanuit Nederland, die zich de komende 
maanden bezig zullen houden met het doen van onderzoeken. De 
resultaten van deze onderzoeken zullen dienen voor optimalisering 
van de werkzaamheden binnen Veiligheidshuis.  
 

 Op weg naar Herstelgericht werken: Twee jeugdwerkers van AJJC 
hebben de ‘train the trainer’ cursus van Restorative Practices, die 
door SEDA is georganiseerd, gevolgd en afgerond. Zij hebben de 
voornemens om het geleerde in de praktijk te brengen en de rest 
van het team hierin te trainen.  
 

 
  


