
Veiligheidshuis Curaçao maakt de Curaçaose 
samenleving bewuster over de corrigerende tik

                          
‘Bo ke pa mi komprondé òf bo ke mi sinti’é?’ is de bewustwordingscampagne die 
Stichting AJJC organiseert, getrokken door de afdeling Veiligheidshuis Curaçao. Op 
23 september 2019 nam de kick-off van de campagne plaats in gezelschap van 
hulpverlenende, justitiële en onderwijsorganisaties. Deze campagne heeft als doel 
bewustwording te creëren bij inwoners op Curaçao, professionals en de 
samenleving breed met betrekking tot de mogelijke schadelijke effecten en 
gevolgen van geweld binnen de opvoeding. De middag werd afgesloten met het 
ondertekenen van een samenwerkingscontract tussen Zorg- en Veiligheidshuis 
Rotterdam Rijnmond en AJJC, afdeling Veiligheidshuis. Vervolgens gaat de 
mediacampagne van dit mooi project nu zijn ronde doen. 

 

 
 
 

Terugblik… 
 

 Veiligheidshuis Curaçao verzorgde op 
10 september 2019 de eerste training 
betreffende het registratiesysteem aan 
haar ketenpartners. 
 

 AJJC is sinds september intern bezig 
met het vaststellen van het begrip 
agressie met als doel om te komen aan 
een ‘agressiewijzer’. Dit zal als leidraad 
fungeren bij het aanpakken van uit de 
hand lopende situaties. 
 

 Op 8 oktober 2019 heeft AJJC een 
culinaire jongerenactiviteit voor haar 
cliënten georganiseerd. De jongeren 
moesten in teamverband een 
kookwedstrijd doen. AJJC geeft haar 
dank aan Stichting Accretio voor het 
faciliteren van hun keuken voor deze 
activiteit. 

 
 

Wat komt… 
 

 Op 31 oktober en op 1 november 2019 zal 
AJJC workshops verzorgen over  
Agressieregulatie training (ART) en 
Weerbaarheidtraining (Rots & Water) 
training gedurende de conferentie van 
SIGE. 
 

 In het kader van viering van ‘Dia di 
Bandariba’, doet AJJC mee met de ‘Marshe 
di Prevenshon i Seguridat, i Abo’ op 2 en 3 
november 2019. 
 

 Het innovatief project van AJJC, ‘Músika pa 
Prevenshon’ gaat op 15 november 2019 
van start. Mw. Imke Jansen zal de jongeren 
muziektherapie geven samen met justitieel 
jeugdwerker F. Hortencia. Het project zal 
een duur van 10 weken hebben. 
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Highlights… 
 

 Training Handboek Jeugdreclassering in Bonaire: Medewerkers van AJJC, 
Mw. M. Oldenboom, M. Ostiana en M. Vrutaal hebben van 10 t/m 13 
september 2019 een training gevolgd in Bonaire aangaande de 
methodiek handboek van de Jeugdreclassering. Tevens hebben ze gebruik 
gemaakt van de gelegenheid om kennis te maken met collega’s in de 
hulpverlening van de BES- eilanden. Ook werd inzichten en informatie 
met elkaar gewisseld ten behoeve van de uitvoering van 
Jeugdreclassering op de BES -eilanden. 
 

 Introductie van de twee Kimberly’s (stagiaires): Kimberly van Uytrecht 
volgt de studie ‘Sociaal Juridisch Dienstverlening ‘ bij University of the 
Dutch Caribbean. Gedurende haar stage zal zij zich voornamelijk bezig 
houden met het verrichten van taakstraf werkzaamheden. Een andere 
stagiaire, Kimberly Voges volgt de opleiding Forensische 
Gezinspedagogiek bij Universiteit Leiden. Zij zal de gedragsdeskundige 
binnen AJJC ondersteunen. Daarnaast zal zij AJJC ondersteunen met het 
opstellen van een protocol aangaande het houden van gezinsgesprekken 
bij AJJC. 

 

 

 
 

 


