
2019: Verandering is de enige constante 
                          

 
AJJC heeft het jaar 2018 in een prettige sfeer afgesloten en wil hierbij alle 
samenwerkende partners bedanken voor hun inzet om de jongeren consequent 
centraal te stellen. Wij kijken vooruit naar meer effectieve samenwerking met 
partners en naar meer innovatieve ideeën en creatieve oplossingen voor de 
uitdagingen die inherent zijn aan het werkveld. AJJC is ervan overtuigd dat wij 
samen in 2019 een extra ordinaire bijdrage zullen leveren aan 
criminaliteitsbestrijding en het veiligheidsgevoel in onze samenleving.  
 
               Sea e kambio ku bo ke mira den 2019! Gelukkig Nieuw Jaar! 

 
 
 

 
 
 

Terugblik… 
 AJJC heeft twee docenten 

vaktherapie van Hogeschool 
Arnhem en Nijmegen mogen 
verwelkomen i.h.k.v. het opstarten 
van een innovatief project van AJJC 
betreffende muziektherapie: 
‘Músika pa Prevenshon’.  

 In het jaar 2018 heeft AJJC 
wederom dankzij bijdrage van de 
stagiaires en een donateur de 
jongeren een leuke kerstactiviteit 
kunnen aanbieden. Het accent lag 
op het vergroten van de 
vertrouwensrelatie. 

 AJJC heeft eind 2018 een 
dynamische preventievoorlichting 
gegeven aan leerlingen van Marnix 
College met als thema: ‘Tèr ta hasi 
dolor, ta BASTA awor!’ 

Wat komt… 
 
 AJJC gaat dit jaar voor het eerst een 

groep bestaande uit alleen meisjes de 
weerbaarheidtraining Rots en Water 
geven. 
 

 In 2019 zal het registratiesysteem van 
Veiligheidshuis gereed zijn. Dit zal de 
efficiency van de samenwerking tussen 
de partners verhogen. 
 

 In 2019 zullen er belangrijke stappen 
worden gedaan voor implementatie 
van GPS/HALT werkwijze op Curaçao.  
 

 Meerjaren perspectief AJJC. 
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Highlights… 
 

 Menukaart preventievoorlichtingen: Er is een menukaart 
ontwikkeld, inhoudende een divers aanbod criminaliteitspreventie 
voorlichtingen voor groepen jongeren, docenten en verzorgers. 
Een klein greep uit ons aanbod: Pesten, Verantwoordelijk Carnaval 
vieren, Preventie Jeugdcriminaliteit, Seksualiteit en criminaliteit. 

 AJJC ontvangt kerstpakketten: In december 2018 kon AJJC 
kerstpakketten ronddelen voor cliënten en hun gezinnen, dankzij 
donaties van:Penshonadonan di  Refeneria Isla, kerkgemeente  
Resurekshon i Bida,  Avus Tech en Cinnaroll.  

 Stagiaire Hogeschool Rotterdam Social Work,  Danceney 
Francinet:  Zij neemt afscheid van AJJC, nadat zij een stageperiode 
van 18 weken heeft doorgebracht. Zij heeft onder meer aandacht 
besteedt aan de begeleiding van risicojongeren en heeft haar 
stageverslag hierop gebaseerd. AJJC wenst haar succes met haar 
studie. 
 

 
  


