
Veiligheidshuis met muziekproject tegen 
kindermishandeling 

 
De rapper Ruchendell Windster, beter bekend als ‘Boechi’ heeft zijn 
muziek ingezet voor het goede doel: De bewustwordingscampagne ‘Bo ke 
pa mi komprondé òf sinti’é? Koregími NO kibra mi’ De 
bewustwordingscampagne is door het Veiligheidshuis Curaçao opgezet en 
beoogt sedert september 2019 de effecten en de gevolgen van 
kindermishandeling bespreekbaar te maken en de nadelige effecten van de 
‘correctietik’ ter discussie te stellen. Het Veiligheidshuis wil iedereen 
uitnodigen om naar het nummer: ‘Mi Foutnan’ dat binnenkort zal worden 
gedropt te luisteren. De artiest wenst kinderen en ouders er van bewust te 
maken dat schreeuwen en slaan niet hoeft. Houd onze social media in de 
gaten! 

 

Terugblik… 
 

 AJJC was op 12 augustus 2021 te gast 
bij het radioprogramma ‘Hustisia, 
Seguridat i Abo’. Het programma had 
als thema: ‘Ban skol bèk, un aña ku 
oportunidatnan nobo’. Tijdens dit 
programma heeft AJJC nogmaals 
benadrukt dat onderwijs een 
belangrijke beschermende factor is.  

 In augustus 2021 heeft AJJC een 
workshop over ‘Agressie en 
Vandalisme’ aan leerlingen van 
‘Kolegio Hóben Postivo’ gegeven. Het 
was een geslaagde interactieve 
workshop!  Ook interesse? Neem 
gerust contact met ons op! 

 In juli 2021 heeft AJJC wederom een 
groep jongeren weerbaar kunnen 
maken en vaardigheden kunnen 
aanleren middels een training Rots & 
Water en ART (agressieregulatie).  

Wat komt… 
 

 AJJC en de University of Curaçao (UoC) 
wensen hun samenwerkingsovereenkomst 
in uitvoering te brengen en hebben 
gesprekken gevoerd over een duurzamere 
samenwerking voor stages & onderzoeken. 
Verdere invulling hiervan zal in dit 
schooljaar worden gedaan.  
 

 De voorbereidingen voor de komende 
samenvoeging van de organisaties, zijnde 
AJJC, GVI, Stichting Slachtofferhulp en 
Voogdijraadfusie zijn volop bezig. Het 
projectteam is in gesprek met alle 
belanghebbenden. 
 

 Binnenkort starten de laatste trainingen 
van dit jaar. Tevens zal het Veiligheidshuis 
een training verzorgen voor de partners.   
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Highlights… 
 

 HALT Curaçao: Na langere tijd ‘on hold’ te hebben gestaan, vanwege 
financiën, dwong de behoefte voor een alternatief voor jongeren die een 
licht delict hebben gepleegd, AJJC om deze taak weer op te pakken. Er zijn 
dan ook afgelopen maanden mondjesmaat wederom HALT zaken 
uitgevoerd door AJJC.  
 

 Werkstraffen: In de afgelopen periode heeft de taakstrafcoördinator van 
AJJC medegedeeld dat er een aantal jongeren hun werkstraf succesvol 
hebben afgerond. Onze dank aan de projectplaatsen voor hun tijd en 
inzet. Wij hopen op jullie steun te blijven rekenen.  
 

 Registratiesysteem REACT: Vele ontwikkelingen op het gebied van ons 
registratiesysteem. Een aantal medewerkers van AJJC hebben een 
training gevolgd, gegeven door ACTS Curaçao om beter om te leren gaan 
met het registratiesysteem dat door AJJC wordt gebruikt; het is thans 
mogelijk om ‘remote’ in REACT te werken; er wordt gewerkt aan de 
koppeling tussen REACT en K-18 het registratiesysteem dat wordt 
gebruikt door de Voogdijraad.  


