
AJJC op pad met kerstpakketten 

 
AJJC is ontzettend blij om veertien jongeren te mogen verrassen met een 
lekker kerstpakket. AJJC wil haar stagiaires bedanken die met dit mooi 
initiatief zijn gekomen.  

Tevens bedankt AJJC, Vanddis N.V.   voor het sponsoren van dit 
project. De stagiaires hebben ervan genoten om de kerstpakketten zelf samen 
te stellen en om deze vervolgens uit te delen aan de jongeren die dit jaar hun 
best hebben gedaan bij AJJC alsook de jongeren die in financiële nood zijn. 
Met dit positief bericht, sluit AJJC het jaar 2020 af en bedankt u voor uw 
samenwerking en vertrouwen gedurende dit jaar. Alvast een gezegend 
Nieuwjaar toegewenst. 

                                    Bon aña 2021 

Terugblik… 
 AJJC heeft in december 2020, 

wegens bedrijfseconomische 
redenen, afscheid moeten nemen 
van onze coördinator Taakstraffen 
alsook justitiële jeugdwerker 
Maleachi Ostiana. Zij was sinds 2018 
in dienst bij AJJC en fungeerde ook 
als trainer. AJJC bedankt haar voor 
haar inzet en collegialiteit.  
 

 Centrum Familie en Jeugd, is 
officieel een sleutelpartner van het 
Veiligheidshuis geworden. Welkom! 

 

 AJJC is geselecteerd voor de 2de 
ronde van Appeltjes van Oranje 
2021 met het initiatief: Begeleiding 
psychische problemen en 
agressieproblematiek bij justitiabele 
jongeren.  

 

Wat komt… 
 

 Vanwege de ingrijpende 
Coronamaatregelen heeft AJJC de 
trainingen voor de jongeren en de 
opvoeders tijdelijk moeten stoppen. In 
de 2de week van januari 2021, indien wij 
op een veilige manier weer de trainingen 
kunnen verzorgen, beginnen we weer.  

 
 Het jaar 2021 zal zeer belangrijk zijn voor 

de aangekondigde fusie. Verandering en 
innovatie staan aan de horizon! 

 

 Voor preventie voorlichtingen en 
trainingen, kijk naar onze menukaart. 
Stuur ons een mail naar: pr@ajjc.org  
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Highlights… 
 

 Publicatie Jaarverslag AJJC 2019: Het jaarverslag van 2019 staat in het 
teken van ‘Het ontbrekende puzzelstuk’. AJJC concludeert dat er in 
het jaar 2019 steeds minder minderjarigen waren die naar de 
criminaliteit zijn afgegleden. AJJC biedt intensieve en effectieve 
begeleiding aan deze jongeren in samenwerking met andere 
instanties, maar constateert dat er nog veel ontbreekt. Bekijkt het 
jaarverslag 2019 op website: ajjc.org  

 Samen uit de Coronacrisis: Ook AJJC werd de afgelopen periode 
getroffen door coronabesmettingen. Als gevolg hiervan moest AJJC 
enkele dagen haar kantoor sluiten. De werkzaamheden werden vanuit 
huis en online gedaan. AJJC is thans dankbaar dat alle werknemers 
thans veilig en gezond zijn. De gezondheid van onze medewerkers en 
jongeren staan centraal!  

 Nieuwe ontwikkelingen Elektronisch Toezicht (E.T.): In 2021 zullen er 
belangrijke ontwikkelingen komen op het gebied van ET. Details 
hierover volgen volgend jaar. 
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