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Schoolmaatschappelijke werkers van DOS op bezoek
bij AJJC

Terugblik…





AJJC mocht op 5 augustus 2020 bezoek ontvangen van zes energievolle SMW’ers
van Dienst Openbare Scholen. Gedurende deze gelegenheid heeft AJJC een
presentatie gegeven over haar werkzaamheden en zijn er knelpunten besproken
met betrekking tot onderwijs en jongeren die in contact met Justitie zijn gekomen.
AJJC stelt samenwerking met scholen als hoge prioriteit en vindt het essentieel dat
jongeren van een positieve schoolervaring moeten kunnen genieten ondanks hun
justitiële achtergrond. AJJC wenst dit team SMW’ers veel succes in hun werk!

Wat komt…

AJJC is blij met de nieuwe projectplaatsen
voor
werkstraffen:
Stichting
Slachtofferhulp Curaçao, Tio Daou
Ballpark en Buurtcentrum Montaña.
Bedankt voor de samenwerking!
De 1ste trainingen van het jaar 2020
weerbaarheidtraining Rots & Water en
Agressieregulatie training (ART) zijn
afgerond. Wij zijn er trots op dat de
jongeren in hun schoolvakantie tijd
hebben besteed aan het volgen van deze
trainingen. Pabien!
Dhr. Burnet, werkzaam bij KPC,
presenteerde bij AJJC een innovatief
preventie projectplan dat geïnitieerd is
door een groep politieagenten. Het doel
is om de communicatie tussen politie en
jongeren te verbeteren en te komen tot
een positieve gedragsverandering. AJJC
applaudisseert dit initiatief en kijkt uit
naar deze samenwerking!

Highlights…



AJJC zet spullen te koop wegens
 Onderwijstrend: AJJC signaleert dat dit nieuwe schooljaar het aantal
bezuinigingen. Per september 2020 zal AJJC
jongeren, dat in aanraking gekomen is met politie en/of justitie in
verschillende artikelen te koop aanbieden
vergelijking met daarvoor gestegen is. AJJC wil dit nader gaan onderzoeken
om zo26geld
genereren.
paginavan AJJC, Mildred Francisca, bij
Dinsdag
junite 2020
stondVolg
de onze
directrice
en zal t.z.t. de bevindingen met de samenwerkende partners delen.
op Facebook voor de artikelen en meer
aankomst
op kantoor een grote verassing te wachten.
Het hele
team vanNiet al onze cliënten en hun ouders hadden de
 Werving
schoolspullen:
informatie.
financiële haar
middelen
AJJC, een aantal bestuursleden en TeleCuraçao wachtten
op om om schoolspullen aan te schaffen. De
gedragsdeskundige
van AJJC, drs. Michelle Oldenboom, is met het initiatief
Mildred
de button
bonnieuwe
yu di Kòrsou’
 In oktober
2020van
zal‘éeen
groep op te spelden. Mildred doet,
gekomen
om
via
Facebook
een oproep te doen. Het is haar gelukt om
vanaf
het moment
dat zijtraining
de functie
als directeur
bij AJJC heeft, haar werk
cliënten
met de TOP’s
beginnen
bij
diverse
jongeren
te
helpen,
dankzij
goedwillende mensen. Een grote pluim
metAJJC.
veel liefde, toewijding en professionaliteit. Wat Mildred bijzonder
voor onze gedragsdeskundige en alle donateurs.
maakt, is dat zij aandacht heeft voor alle werknemers, stagiaires, cliënten
 Expertmeeting ‘Kindermishandeling en Huiselijk geweld’: Op 29 juli 2020
en
AJJC. Daarom
is zij ‘É BONenYU DI KÒRSOU’!
 families
In hetvankader
van preventie
vond de tweede virtuele expertmeeting van het Veiligheidshuis plaats.
bewustwording van Jeugdcriminaliteit zal
Gastspreker Mw. A. Opsteeg, teammanager van Veilig Thuis Brabant
AJJC scholen op Curaçao benaderen voor
Noordoost, heeft aan 60 deelnemers haar expertise gedeeld rondom de
het geven van voorlichtingen en/of
aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
trainingen op maat. Bent u geïnteresseerd
 Elektronisch Toezicht is weer op gang gekomen: Minderjarige cliënten van
in de menukaart van AJJC? Stuur gerust
AJJC kunnen na een lange wachtperiode weer onder Elektronisch Toezicht
een mail naar pr@ajjc.org
gesteld worden. Jammer genoeg is nog steeds een tekort aan apparatuur.
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