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AJJC gaat weer naar kantoor in het ‘nieuwe normaal’

AJJC kijkt terug naar de hectische periode van de Coronacrisis op Curaçao. Deze
periode heeft ook veranderingen meegebracht in de werkzaamheden van AJJC,
waar thuiswerken zijn entree heeft gemaakt. Ondanks de moeizame periode heeft
AJJC de positieve kanten ervan kunnen ervaren. Dankzij creativiteit, technologie
en samenwerking kon AJJC haar werkzaamheden met haar medewerkers en
ketenpartners voortzetten. AJJC gaat terug naar kantoor met aangepaste hygiëne
maatregelen om de gezondheid van haar medewerkers en cliënten te kunnen
garanderen. AJJC kan binnenkort cliënten en ketenpartners wederom op het
kantoor verwachten. Blijf op de hoogte!

Terugblik…


Ondanks de genomen maatregelen
rondom de aanpak van het
Coronavirus op Curaçao, was AJJC,
in samenwerking met voedselbank
Curaçao, in staat voedselpakketten
aan haar cliënten blijven uit te
delen.



Gedurende de ‘lockdown’ heeft
AJJC haar werkzaamheden kunnen
blijven
uitvoeren.
Voor
de
Jeugdreclassering en HALT heeft dit
betekend het werken aan nieuwe
aangemelde
zaken
en
het
continueren van begeleiding. Het
Veiligheidshuis heeft ook nieuwe
aanmeldingen gekregen en kon in
samenwerking met ketenpartners
dezen met succes afhandelen.

Wat komt…

Highlights…





AJJC lid Aliansa: AJJC is sinds april 2020 een nieuw lid van Aliansa
Curaçao. Aliansa is een stichting die zich inzet tegen ‘domestic
violence’ en ‘child abuse’. AJJC kijkt uit naar de samenwerking met
de andere partners binnen Aliansa.



Stagiaire The College of the Dutch Caribbean, Guisaira de Lima: Zij
neemt afscheid van AJJC, nadat zij een stageperiode van vijf
maanden bij het Veiligheidshuis heeft gelopen. Zij heeft onder
meer aandacht besteed aan het registratiesysteem van het
Veiligheidshuis. AJJC wil haar bedanken en wenst haar succes met
haar studie.



Taakstraffen tijdelijk stopgezet: Alle taakstraffen zijn sinds de
aanvang van de’ lockdown’ tijdelijk stopgezet. Zodra het mogelijk
is, zullen deze met inachtneming van de ‘social distancing’ regels
weer hervat worden.

In samenwerking met drs. Peter
Bleumer van ‘Working with Goldstein’
zullen AJJC- medewerkers aan een
vernieuwing van het audiovisueel
materiaal van de ART-training gaan
werken.



De bewustwordingscampagne van het
Veiligheidshuis Curaçao, gaat door met
de sociaal media ronde. Blijf ‘up to
date’ door de Facebook en Instagram
pagina ‘Korigimi no Kibrami’ te volgen.



De trainingen en preventieprojecten
van AJJC gaan in een nieuwe vorm
weer van start.
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