
AJJC viert zijn eerste lustrum 
                          

 
 

Een vijfjarig kind is een kleuter. Een goede graadmeter van een vijfjarig kind is dat 
dit kind zonder zijwieltjes kan fietsen. AJJC heeft echter in zijn vijfjarige bestaan, 
zijn bestaansrecht weten te bewijzen! Van een project naar een stichting. Wie 
weet wat voor verdere groeimogelijkheden AJJC te wachten staat in de 
toekomst!? Een team dat ‘out-of-the-box’ en ‘outreachend’ werkt. Professionele 
werkers met een breed menu aan deskundigheid, die werken met hart en ziel.  
Een groep vrijwilligers die hun tijd gratis aan onze jongeren geven. En ‘last but not 
least’, het succes van AJJC is in belangrijke mate ook te danken aan de 
betrokkenheid van het bestuur.  

Hoeraaaa…. Lang zal AJJC leven, in de eeuwen lang! 
 

 
 
 

 
 
 

Terugblik… 

 AJJC was bij de inschrijving van het 
tumbafestival om tips te geven aan 
de jongeren hoe deze zich dienen 
te gedragen tijdens de 
carnavalsperiode; 

 AJJC heeft ook een steentje 
bijgedragen door het aandragen 
van respondenten voor het 
kwalitatief onderzoek over het 
familiebandenproject. Dit project 
wordt gecoördineerd door mevr. O 
van Brummen-Girigori 
(wetenschapmedewerkster UOC); 

 AJJC heeft diverse voorlichtingen 
verzorgd aan o.a. Kolegio Iris 
Bruyning, en Fr. Evonius School 
over de werkzaamheden van AJJC 
en preventie van jeugdcriminaliteit.  
 

Wat komt… 
 
 Voor het eerst organiseert AJJC een 

weerbaarheidtraining (Rots & Water) 
alleen voor meisjes.  

 AJJC blijft leren! Volgende maand gaat 
het personeel samen met andere 
partners uit de justitiële- en 
onderwijsketen de HALT-training 
volgen. 

 AJJC gaat weer van start met een 
nieuwe ART-training voor de jongeren. 

 Chendeline Martis is bezig met haar 
afstudeerstage. Aan het eind zal ze 
haar resultaten van haar onderzoek: 
“Wat zijn de werkzame factoren van 
een praatgroep voor ouders” 
presenteren.  
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Highlights… 
 

 Integraal Team Carnavalscampagne: Gezien de carnavalsperiode is 
aangebroken, heeft het Ministerie van Justitie een carnaval 
preventiecampagne opgezet die 3 schakels heeft. 1) Een Multi 
disciplinair team (AJJC-UO Reclassering-KPC-YAVE-GGD-
Voogdijraad en OM) die voorlichtingen verzorgt voor scholen. 2) 
Reclamespotten via sociale media. 3) Commando Team, dat direct 
lik op stuk maatregelen neemt bij overtredingen; 

 Vacature muziektherapeut: In het kader van het project “Musika 
pa Prevenshon” is AJJC op zoek naar een ervarend gediplomeerde 
muziektherapeut. AJJC wil met twee therapiethema’s van start 
gaan emotieregulatie en impulscontrole. Ben je geïnteresseerd? 
Delegatie bezoek uit NL: Dhr. Ch. Heiberg, projectleider directie 
veiligheid, dhr. M. Huiskens, coördinator internationale zaken, dhr. 
D. de Boer, senior beleidsmedewerker Minister Buitenlandse zaken 
en mevr. A. Victoria, beleidsmedewerker waren langs geweest bij 
AJJC om kennis te nemen van de werkzaamheden van het 
Veiligheidshuis.  

 
  


