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AJJC in Valentijnsfeer

Terugblik…

Normaalgesproken zouden we ons in deze periode voorbereiden op
carnaval. Maar door COVID-19 maatregelen gaat dat dit jaar niet door.
Toch willen wij ons focussen op iets positief, want positieve dingen zijn
hard nodig in deze lastige tijden. Daarom heeft het kantoor van AJJC de
komende tijd het thema ‘Valentijn’. Valentijn is de dag van de geliefden.
Wij zijn niet allemaal elkaars geliefden, maar wel elkaars naasten. Liefde
betekent niet altijd houden van, maar ook geven om. Voor ons bij AJJC
draait het altijd, om het geven om onze naasten. Dus alvast:

HAPPY VALENTINE!
Wat komt…

Highlights…



In 2021 is het Veiligheidshuis weer
gestart met casusoverleg JCO en RJO.
Daarnaast zijn er andere interessante
ontwikkelingen. Gelieve hiervoor onze
facebook in de gaten te houden.





De financiële situatie van AJJC is uiterst
precair, daarom gaan wij ook dit jaar
een aantal artikelen verkopen. Zie onze
Facebook voor meer informatie.







AJJC zal regelmatig te gast zijn in het
radioprogramma ‘Hustisia, Seguridat i
Abo’. Op facebook zullen we de
onderwerpen en data publiceren.



Medewerker Martina-Augusta is na
een lange afwezigheid weer aan
het werk. AJJC is zeer dankbaar
hiervoor en wens haar veel
werkplezier!



Stagiaire Su-Quina Pieternella heeft
haar stage bij AJJC succesvol
afgerond. AJJC wil haar bedanken
voor haar inzet en enthousiasme.



AJJC heeft de periode van
beoordeling bijna voltooid en
maakt productieplannen voor het
jaar 2021.



AJJC past zich aan! Van fysieke
presentaties naar meer virtuele
presentaties.

In november 2020 is AJJC genomineerd voor het Appeltje van
Oranje. Op 28 januari 2021 heeft het communicatieteam
Margeline en Matthijs AJJC vertegenwoordigd tijdens de
semifinale. AJJC is er niet in geslaagd de finale te bereiken, maar
heeft wel meer naamsbekendheid gekregen en actief kunnen
netwerken binnen het Koninkrijk. Gefeliciteerd aan alle finalisten!
De trainingen TOPS! en weerbaarheidtraining Rots & Water aan
onze jongeren zijn weer opgestart en zullen binnenkort succesvol
worden afgerond.
AJJC heeft deelgenomen aan verschillende workshops van het
project ‘Trese bo tas’. Het is een project van Unesco Curaçao
gericht op bewustwording over klimaatverandering en het gebruik
van plastic. Op 11 januari 2021 heeft een medewerker van AJJC,
Margeline samen met een jongere van AJJC in dit kader
deelgenomen aan de overhandiging van speciale waterflessen
door de ministers van OWCS en Justitie.
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