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Directeur van AJJC ‘É BON YU DI KÒRSOU’ !

Dinsdag 26 juni 2020 stond de directrice van AJJC, Mildred Francisca, bij
aankomst op kantoor een grote verassing te wachten. Het hele team van
AJJC, een aantal bestuursleden en TeleCuraçao wachtten haar op om
Mildred de button van ‘é bon yu di Kòrsou’ op te spelden. Mildred doet,
vanaf het moment dat zij de functie als directeur bij AJJC heeft, haar werk
met veel liefde, toewijding en professionaliteit. Wat Mildred bijzonder
maakt, is dat zij aandacht heeft voor alle werknemers, stagiaires, cliënten
en families van AJJC. Daarom is zij ‘É BON YU DI KÒRSOU’!

Terugblik…


Kimberley, Charlotte en Suheily
hebben hun stage bij AJJC afgerond.
Ons dank voor hun bijdragen is groot
en wij wensen hun succes in de
toekomst! Bij het Veiligheidshuis is
Taisha met haar stage gestart. Ook
haar wensen wij veel succes!



Mede door de onrusten, heeft AJJC
veel nieuwe aanmeldingen van
cliënten gekregen. Het gaat om
zowel Risico- als
Reclasseringsjongeren. Dit bewijst de
plek en het nut van AJJC in de
justitiële keten en de hulpverlening.



Het Veiligheidshuis is gestart met het
gebruik van registratiesysteem
Visnet2. Dit voor een duidelijke en
overzichtelijke registratie.

Wat komt…

Highlights…



Op 29 juli 2020 vindt er
een Expertmeeting plaats met als
thema “Kindermishandeling en
huiselijk geweld”. Zie Facebook voor
meer info!





Binnen AJJC wordt er, met personeel
en bestuur, veel gesproken over
bezuinigingen en kortingen. Één ding is
en blijft duidelijk: AJJC gaat door met
preventie en bestrijding van
jeugdcriminaliteit.

AJJC in de media: In de afgelopen periode is AJJC een aantal keren
in de media geweest. Op deze manier hebben wij lezers en
luisteraars geïnformeerd over ons werk, doelgroep en
drugsgebruik onder onze doelgroep. Het viel ons op dat er
interesse is in de thema jeugdcriminaliteit en drugsgebruik en de
aanpak door AJJC in deze.



Schooljaar 2019/2020: Wij kunnen melden dat meerdere van onze
cliënten geslaagd of over gegaan zijn, gefeliciteerd! Verder zijn een
aantal leerlingen van school veranderd of op een nieuwe school
ingeschreven. Iedereen succes in het volgende jaar!



Overleg Caribische Veiligheidshuizen: Er heeft een overleg tussen
de veiligheidshuizen van Curaçao, Bonaire en Aruba plaats
gevonden. Er zal samengewerkt worden aan de toekomst en de
knelpunten hierin.



In september 2020 zullen er 2
studenten van de University of Curaçao
stage komen lopen bij AJJC in de
afdeling Jeugdreclassering.
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