
AJJC ON THE MOVE 

 
AJJC is verhuisd. Na 5 jaar nemen we afscheid van ons kantoor aan de 
Pater Eeuwensweg, het nieuwe adres is: St. Martinus Center Unit B-100. 
Ons nieuwe kantoor zit tussen het busstation en Molenplein in Otrobanda. 
Hierdoor zijn wij goed te bereiken met de bus en er is voldoende 
parkeerruimte voor auto’s in de buurt. Onze telefoonnummers, email en 
facebook blijven hetzelfde. Vanuit onze nieuw kantoor gaan wij door met 
onze missie: Het bieden van pedagogische interventie aan zorg- en 
risicojongeren in een strafrechtelijke omgeving om te voorkomen dat ze 
uitvallen in geboden trajecten of afglijden in de criminaliteit. Jullie zijn 
allen welkom! 
 
Volg ons op facebook om op de hoogte te blijven van wat er allemaal 
gebeurd.  

Terugblik… 
 

 2020 is begonnen met 
startgesprekken. Doelen zijn 
vastgesteld en afspraken gemaakt. 

 

 Het project ‘Musika pa 
Prevenshon’ moest vroegtijdig, 
vanwege een persoonlijke 
omstandigheid van de trainer 
stoppen. Het project zal worden 
geëvalueerd en hierna vervolgd. 

 

 De Stagiaires Veiligheidshuis: Indra 
Hooi en Nikki Droste zijn klaar met 
hun onderzoeken: Risico en 
probleemgedrag van 12- minners 
op Curaçao / Hoe kan de werkwijze 
van Veilig Thuis Nederland worden 
toegepast op Curaçao? Beide zeer 
interessante resultaten. 
 

Wat komt… 
 

 Medewerkers van AJJC zullen een 
rondleiding krijgen in de ‘cockpit’ van 
het OM. Ook zal er een kennismaking 
plaatsvinden met verschillende 
medewerkers van het OM.  
 

 De ketenmanager van het 
Veiligheidshuis zal de komende periode 
iedere week op een vaste dag en 
tijdstip, bij de ‘cockpit’ van het OM 
aanwezig zijn om lopende zaken te 
bespreken. 

 

 Na de verhuizing van AJJC zullen de 
trainingen en projecten weer vervolgd 
worden. 
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Highlights… 
 

 Presentatie ORV: AJJC heeft politieagenten in opleiding bij het 
‘Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheid’ (ORV) een 
presentatie gegeven over de werkzaamheden van AJJC. Het doel 
was om de agenten i.o. kennis te laten maken met AJJC en de 
uitvoering van de werkzaamheden met hen te delen. De agenten 
i.o. waren zeer betrokken en er waren vele reacties en mogelijk in 
de toekomst nieuwe initiatieven gericht op onze doelgroep.  

 AJJC op TV: de gedragsdeskundige van AJJC heeft, samen met 
stichting Kinderbescherming, deelgenomen aan een tv -opname 
met als onderwerp ‘De rechten van het kind in het dagelijks werk’. 
Deze opname is onderdeel van een 6 delige televisieserie over 
verschillende interessante onderwerpen geïnitieerd door de 
Ombudsman. Zodra bekend is waar en wanneer de serie en 
opname uitgezonden wordt, zullen wij u op de hoogte brengen. 

 Social media: voor updates over zaken uit deze nieuwsbrief of in 
het algemeen, facebook: https://www.facebook.com/stichtingajjc/ 

https://www.facebook.com/stichtingajjc/

