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AJJC kledingbazaar succes!

Terugblik…




Op 25 juni 2021 vond de derde AJJC kledingbazaar plaats. Volwassenen, jongeren
en kinderen konden in een gezellige sfeer gratis shoppen. Wij hadden een
geweldige opkomst van cliënten en bezoekers! Voor ons was het een genoegen
om deze bazaar te organiseren! AJJC wil iedereen bedanken die kleding en/of
huisartikelen hebben weggegeven om een ander hiermee blij te maken. Wegens
groot succes en verzoek van de bezoekers, heeft AJJC het voornemen om in de
loop van dit jaar nog een bazaar te gaan organiseren. Mocht je goede
tweedehandse kleding en/of goede huisartikelen beschikbaar hebben, schroom
niet om deze, tijdens kantooruren, naar het kantoor van AJJC te brengen.

Wat komt…

Highlights…







In het kader van de pilot thematafel
‘Relationeel Geweld’, is het Veiligheidshuis
bezig met voorbereidingen voor de training
‘Solo, Kas, Sigur’, ook wel bekend als
BORG- training. In september 2021 zal deze
training plaats vinden en zal gratis worden
aangeboden aan verschillende partners
van het Veiligheidshuis.
AJJC probeert elke schoolvakantie een
activiteit voor onze jongeren te
organiseren. De schoolvakantie staat voor
de deur en graag willen wij een ieder
vragen die geschikte educatieve/sportieve/
culturele activiteit hebben om contact met
ons op te nemen via onze mailadres of
facebook:
https://www.facebook.com/stichtingajjc/







AJJC heeft op 10 juni 2021 een
interactieve voorlichting verzorgd aan
±30 leerlingen van groep 8 van de
Prins Bernandschool. De leerlingen
hebben geleerd hoe ze ‘peer pressure’
kunnen herkennen en erkennen, en
hoe ze weerbaarder kunnen zijn tegen
groepsdruk.
AJJC heeft op 4 juni 2021 een virtuele
algemene presentatie gegeven aan
vier nieuwe personeelsleden van het
Openbaar Ministerie Curaçao.
Veiligheidshuis Curaçao was aanwezig
bij het radioprogramma ‘Hustisia,
Seguridat i Abo’. In gezelschap van
onder andere Mw. M. Everits (St.
Slachtofferhulp) en Mw. M. DennaouiSimon (Openbaar Ministerie), is er
gesproken over ‘relationeel geweld’.
Dit is een nieuw pilot thema binnen
het Veiligheidshuis Curaçao

Restorative Practices training: Een aantal AJJC- medewerkers hebben een
driedaagse training Restorative Practices gevolgd, georganiseerd door
SEDA. De medewerkers hebben de training als heel inspirerend en
leerzaam ervaren. Deelname aan deze training heeft de AJJCmedewerkers niet alleen geïnspireerd om hun ervaringen/kennis inzetten
tijdens de begeleiding van onze jongeren, maar ook om het team van AJJC
te ondersteunen.
Stageplekken bij AJJC: In het najaar 2021 zullen er studenten Social
Work, Toegepaste Psychologie en Mental Health (vanuit Nederland) stage
bij AJJC komen lopen. AJJC is blij dat we weer stageplekken kunnen
aanbieden, nadat wij wegens de COVID-19 maatregelen de meeste
buitenlandse stages moesten afzeggen.
Trainingen bij AJJC: in vrijwel elke nieuwsbrief geven wij informatie over
sociale vaardigheidstrainingen die wij aan onze jongeren bieden.
Momenteel zijn er 2 groepen jongeren bezig. Één groep volgt de
agressieregulatietraining en de andere de weerbaarheidtraining Rots &
Water. Wilt u meer informatie over de trainingen die wij geven, dan kunt
u ons mailen op pr@ajjc.org voor onze menukaart.

