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Afgelopen september heeft de aftrap voor een toekomstige fusie tussen 
organisaties belast met ambulante, justitiële en hulp aan slachtoffers plaats 
gevonden. Er is een visiedocument over de fusie opgesteld en langzamerhand 
krijgt alles meer vorm. De fusie zal plaatsvinden tussen AJJC, Slachtofferhulp, GVI 
en Voogdijraad. Doel van de fusie is kostenbesparing enerzijds en duurzaamheid 
anderzijds. Ministerie van Justitie wenst een betere, snellere en effectievere 
dienstverlening voor gezinnen en minderjarigen. Dit zowel binnen het vrijwillig 
kader, maar ook bij een dwang of drangkader. AJJC zal zich voor 100% blijven 
inzetten voor de doelgroep en heeft de alle medewerking hieraan gegeven.  

Terugblik… 

 Op 23 september 2020 is wederom 
een overeenkomst tussen AJJC en de 
Curaçao Zoo ondertekend. De Zoo is al 
jaren een projectplaats voor de 
cliënten van AJJC die werkstraf moeten 
uitvoeren of werkervaring moeten op 
doen. Bedankt voor de samenwerking! 
 

 De Justitieel Jeugdwerker, Turley 
Betorina heeft afscheid genomen van 
AJJC, na werkzaam te zijn geweest 
sedert 1 december 2016. Wij wensen 
hem succes met zijn nieuwe baan. 
 

 Per 1 oktober 2020 is de justitieel 
jeugdwerker/coördinator E.T. 
Jeugdreclassering, Jan de Jonker 
benoemd tot coördinator E.T. voor 
Land Curaçao. Wij wensen hem succes 
met deze uitdaging. 

Wat komt… 
 Veiligheidshuis organiseert op woensdag 

18 november 2020 de workshop Signs of 
Safety met als thema relationeel geweld. 
Iedereen wordt uitgenodigd om hieraan 
deel te nemen. Aanmelden kan via: 
ayrenise.quandus@ajjc.org en voor meer 
informatie: zie onze Facebookpagina! 
 

 Aanstaande november zullen de 
gedragsdeskundige en twee jeugdwerkers 
van AJJC getraind worden om de cursus ‘No 
Mas’ te geven. ‘No Mas’ is een 
behandelmodule, ontwikkeld door 
Kinderoorden Brakkeput, voor kwetsbare 
jongeren die seksueel grensoverschrijdend 
gedrag vertonen. In de toekomst zal deze 
module toegevoegd worden aan het 
trainingsaanbod van AJJC.  
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Highlights… 

 Jongerenactiviteit: Gedurende de tussenvakantie hebben de stagiaires 
van AJJC twee, geslaagde, jongerenactiviteiten georganiseerd. Op 21 
oktober heeft er een bootcamp bij Supreme Boxing plaatsgevonden. Op 
de 22 oktober hebben de jongeren de Christoffelberg beklommen en 
hebben gezwommen en gebarbecued bij Kleine Knip. AJJC wil de 
sponsors: Lovers Global en Maduro & Curiel’s Bank bedanken.  
 

 Tv-programma: Op 27 oktober 2020 was de gedragsdeskundige van AJJC, 
Michelle Oldenboom, te gast in een uitzending van de Ombudsman op de 
televisiezender TeleCuraçao. Zij heeft gesproken over de Kinderrechten. 
U kunt de aflevering terugkijken via de Facebookpagina van AJJC. 

 

 Voorlichting/workshops aan derden: AJJC geeft regelmatig trainingen, 
workshops en presentaties aan derden. Zo heeft AJJC afgelopen periode 
een introductie weerbaarheidtraining aan het personeel van JJIC en 
Kolegio Hóben Positivo gegeven en een presentatie aan het Hof van 
Justitie. Bent u geïnteresseerd in de menukaart van AJJC? Stuur gerust 
een mail naar pr@ajjc.org 
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