
’’Zo waarlijk helpe mij God almachtig” (Dat beloof ik) 
 

 
Het team van AJJC heeft op 5 april 2019 gezworen dat zij haar taak 
overeenkomstig de gestelde voorschriften naar geweten zal vervullen en 
de zaken, waarvan zij door de uitoefening van haar functie kennis draagt 
en waarvan zij het vertrouwelijk karakter moet begrijpen, niet zal 
openbaren aan anderen dan aan hen, aan wie zij krachtens wettelijke 
voorschrift of uit hoofde van haar functie tot mededeling verplicht is. 
Gefeliciteerd AJJC! 

 
“To take an Oath is like taking a Road to One’s Growth” 

Ranjit Jha  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sea e kambio kubo ke mira den 2019! Gelukkig Nieuw Jaar ! 
 

Terugblik… 
 

 De Kledingbazaar AJJC was weer 

een succes met het bezoek van 

ouders en cliënten.  

 Zeven jongeren van AJJC hebben 

de ART-training met succes 

afgerond en hebben hun certificaat 

behaald.  

 De eerste meidengroep 

weerbaarheidtraining ‘Rots en 

Water’ van AJJC heeft deze met 

succes afgerond.  

 AJJC biedt in het kader van HALT 

ondersteuning en begeleiding aan 

de leerlingenraad van een VSBO 

school ter verbetering van 

communicatie tussen directie en 

leerling.  

 

 

 

Wat komt… 
 
 Op 16 mei 2019 gaat de oudercursus 

‘Triple P’ voor ouders en verzorgers 
met minderjarige kinderen tussen 12-
16 jaar oud, die door GVI en AJJC 
begeleid worden, van start. 

 Top C ‘tur wowo riba bo’ gaat aan de 
slag! Het project Top C ‘tur wowo riba 
bo’ beschikt nu over vijf full-time 
projectmedewerkers, te weten een 
procescoördinator, een gezinscoach en 
drie casemanagers. 

 De leden van het communicatieteam 
van AJJC volgen de training aangaande 
‘Pers en journalistiek’, welke 
georganiseerd wordt door het 
Ministerie van Justitie.   
 

 De pilot programma van HALT Curaçao 
gaat van start met een aantal zaken 
van cliënten die reeds aangemeld zijn.   
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Highlights… 
 ‘The Curaçao longitudinal Study of Resilience and Delinquency’:  

Forensisch GZ Psycholoog/orthopedagoog drs. A.B De Lima-Heijns 
heeft een presentatie gehouden bij AJJC over haar longitudinaal 
promotieonderzoek, waarbij naar factoren wordt gezocht die de 
jongeren beschermen tegen ontwikkelingspaden naar agressief en 
delinquent gedrag. De presentatie van Mw. de Lima-Heijns heeft 
AJJC meer inzicht gegeven over deze factoren, maar ook hoe op 
een simpele wijze deze factoren te versterken binnen AJJC.  
 

 Veiligheid op scholen blijft een prioriteit: De concept-
Veiligheidswet op school en de Memorie van toelichting van het 
ministerie OWCS werd overheidsbreed besproken met de 
ministeries Justitie, GMN, VVRP en SOAW, alsook het OM en AJJC. 
Er is een opzet gemaakt voor een Schoolveiligheidsplan. Alle 
ketenpartners hebben de gelegenheid gekregen een bijdrage te 
leveren aan het veiligheidsbeleid. AJJC heeft zorg gedragen voor de 
verwerking van HALT en aanpak risicojongeren hierin.  
 

 

 
 


