
AJJC 
Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

Glansrijke toekomst voor Halt- afdoening op Curaçao 
                          

 
 

De toekomst van de Halt- afdoening op Curaçao begint vandaag! Met deze 
gemeenschappelijke gedachte zijn AJJC- medewerkers de Halt- training op 11 
maart 2019 ingestapt. Specialisten vanuit Stichting Halt Nederland hebben de 
training verzorgd aan diverse justitiële ketenpartners: AJJC, O.M., KPC, Ministerie 
van OWCS, en Voogdijraad Bonaire. AJJC kijkt terug naar een succesvolle training, 
waarbij justitiële- en onderwijspartners samen hebben gewerkt ter realisering van 
de implementatie van Halt op Curaçao. De week werd afgesloten met de 
ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst tussen Halt Nederland en 
AJJC.  
              Samen creëren wij een succesvolle toekomst voor onze jongeren! 

 
 
 

 
 
 

Terugblik… 
 In het kader van ‘Governance & 

Integrity’ heeft AJJC een leerzame 
sessie bijgewoond aangaande 
gedragscode binnen het Ministerie 
van Justitie. Dhr. J. Elizabeth van 
het Ministerie van Justitie heeft de 
sessie samen met een collega 
geleid.  
 

 In samenwerking met KPC heeft 
AJJC een preventieve 
informatiebijeenkomst gehouden 
op SGO Goslinga. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft AJJC stil gestaan 
op de thema’s: 
samenscholingsverbod en 
risicogedrag van jongeren tijdens 
carnavalsperiode.  

 

 
Wat komt… 
 

 AJJC zal op 22 maart 2019 een 2de 
editie kleding bazaar houden. Vanaf 
10:00 tot 14:00 zijn de deuren van onze 
winkel open om cliënten te 
verwelkomen.  
 

 Justitie start binnenkort met een pilot-
project Halt.  

 Beëdiging van de AJJC medewerkers zal 
binnenkort plaatsvinden. 
 

 De eerste meidengroep van AJJC die de 
training Rots & Water gaat afronden, 
zal eind van deze maand examen 
afleggen.  
 
 
 
 

 

EDITIE No. 22 Maart  2019 

Stichting AJJC Nieuwsbrief is een productie van de Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao 

Highlights… 
 

 HBO- stagiaire van Juridische Hogeschool Avans- Fontys: Marlissa 
de Kok is bezig met haar praktijkgerichte onderzoek. Haar 
onderzoek zal uiteindelijk leiden tot de formulering van een 
nauwkeurig en overzichtelijk stappenplan om Halt op Curaçao te 
implementeren.  

 

 AJJC heeft een nieuwe aanwinst: Sinds 1 maart 2019 mocht AJJC 
welkom heten aan Mw. Michelle Oldenboom- Adoptie die de 
functie van gedragsdeskundige binnen AJJC zal vervullen. Zij zal 
binnenkort een kennismakingsgesprek ronde doen bij de 
samenwerkende instanties. AJJC heet haar welkom! 

 

 AJJC en Ministerie van OWCS zoeken elkaar vaker op! AJJC en het 
Ministerie van OWCS spreken af elkaar periodiek te ontmoeten om 
informatie met elkaar te delen en de knelpunten te bespreken. 

 

 
 

 
 
  


