
 AJJC gaat door met preventie en bestrijding van 
jeugdcriminaliteit 

 

 
 

Op 10 februari 2021 heeft het bestuur van AJJC wederom samen met de 

medewerkers gezeten om de financiële situatie van AJJC anno 2021 door te 

nemen. Belangrijkste wat naar voren is gekomen, is dat AJJC ondanks de 

bezuinigingen ook in het jaar 2021 aan de doelgroep de nodige begeleiding op 

hoog kwalitatief niveau zal trachten te bieden. Tevens zal AJJC dit jaar een aantal 

projecten voortzetten, die mede dankzij de financiële ondersteuning van het 

Ministerie van Justitie en Veiligheid Nederland uitgevoerd kunnen worden.  

 

 

Terugblik… 
 

 AJJC heeft in februari 2021 samen 
met twaalf jongeren gevierd dat zij 
de trainingen weerbaarheid Rots & 
Water en TOP’s positief hebben 
afgerond. Deze konden in deze 
Coronatijd toch veilig plaatsvinden.  
 

 In het kader van preventie heeft 
AJJC op 5 februari haar eerste 
fysieke voorlichting voor het jaar 
2021 verzorgd aan studenten 
pedagogiek van Eligia Martier SBO. 

 

 In het kader van 
deskundigheidsbevordering kregen 
de werkers van AJJC op 25 februari 
2021 een workshop verzorgd door 
Officier van Justitie G. Schoop. 
Bedankt Mr. Schoop! 

Wat komt… 
 

 AJJC gaat begin maart 2021 door met 
de oudercursus, ‘Triple P’. Wij en de 
ouders van onze jongeren zien er naar 
uit! 
 

 In maart 2021 zal AJJC met een nieuwe 
ART- training voor onze jongeren 
starten. 

 

 AJJC zal op 8 april haar eerste 
kledingbazaar van 2021 organiseren. 
Mocht jij je kledingkast willen legen en 
een ander blij maken? Dan zijn wij op 
zoek naar jou! AJJC is op zoek naar 
kleding, schoenen en huisartikelen 
(baby/vrouw/man) in goede staat.  
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Highlights… 
 

 Nieuwe Taakstraf Coördinator: Jolissa Martina- Augusta is sedert 
januari 2021 de Taakstraf Coördinator van AJJC.  Alle 
projectplaatsen zullen worden bezocht voor een 
kennismakingsgesprek.  
 

 Projectplaatsen: AJJC heeft een nieuwe overeenkomst gesloten 
met Voedselbank Curaçao en met Biblioteka Nashonal Kòrsou 
deze hernieuwd. Beide organisaties gaan fungeren als 
projectplaatsen voor cliënten van AJJC die een werkstraf moeten 
uitvoeren. AJJC is dankbaar voor deze nieuwe aanwisten.  
 

  Stageplek bij AJJC: AJJC fungeert als stage- of afstudeerplek voor 
zowel studenten uit Nederland als uit Curaçao. Jammer genoeg 
moesten enkele stagiaires uit Nederland dit jaar hun stage bij AJJC 
afzeggen wegens de Coronamaatregelen. AJJC blijft openstaan 
voor alle stagiaires. Heb je interesse, neem contact op! 


