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 Honkbal clinic tijdens de tussenvakantie   

 
Op 7 oktober 2021 hebben vijf stagiaires van AJJC een honkbal clinic georganiseerd 
voor jongeren van AJJC. De clinic werd verzorgd door meneer Pereira, voormalig 
leraar, die bijles geeft en een honkbaltrainer is. Tijdens de honkbal clinic zijn de 
jongeren opgedeeld in groepen van twee en is er een wedstrijd gespeeld. De sfeer 
was erg goed en de jongeren hebben genoten. Mede door meneer Pereira hebben 
onze jongeren een fantastische ochtend gehad. De opkomst was goed, in totaal 
waren er 16 jongeren. Alle jongeren hebben tijdens de clinic genoten van sapjes, 
lunch, fruit of een koekje die aangeboden werd door onze sponsoren: Van Den 
Tweel & Lovers. Bedankt iedereen!!  

 

Terugblik… 
 

• Op 15 oktober 2021 heeft ‘Fundashon  
Famia Planiá’ een  presentatie over 
seksualiteit gegeven aan een groep 
jongeren bij AJJC. Na een onwennige 
start, ontstonden er goede gesprekken 
waarbij de jongeren veel geleerd 
hebben over seksualiteit. 

•  

Op 4 november 2021 hebben vier AJJC-
jongeren de training van Rots & Water 
succesvol afgerond. Goed gedaan! 

 

• In oktober en november 2021 hebben 
de jeugdwerkers bij Skol Avansá 
Amador Nita en de Juan Pablo Duarte 
AGO presentaties over pesten 
gegeven. Het waren interactieve 
presentaties waarbij contact tussen 
jeugdwerkers en leerlingen belangrijk 
was. AJJC kijkt terug op succesvolle 
presentaties. 
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Highlights… 
• Workshop communicatie: jeugdwerkers, M. Doornbos en M. Vrutaal 

hebben op 11 november 2021 de workshop Communicatie en Social 
Media gevolgd. De workshop werd georganiseerd door Ministerie van 
Justitie en was voor medewerkers die belast zijn met de communicatie 
binnen verschillende onderdelen van het Ministerie. 

• Project voor bewustwording: Het communicatieteam is de afgelopen 
periode bezig geweest in samenwerking met andere partners met de 
projecten ‘’Sendé, ta kosiente” en ‘Legumai beef, por otro’. Beide 
projecten zijn er op gericht op leerlingen op scholen bewuster te maken 
van risico’s die er in het dagelijks leven zijn. 

• Sociaal VormingsTraject: In oktober 2021 heeft een groep AJJC-jongeren 
de selectiedagen van het Sociaal VormingsTraject (SVT) met succes 
doorlopen. SVT richt zich op kansarme jongeren tussen de 18 en 24 jaar 
die een risico zouden kunnen vormen voor de maatschappij wegens 
gebrek aan een startkwalificatie en / of  mogelijkheden voor plaatsing op 
de arbeidsmarkt. De managementteams van het Ministerie van Justitie, 
SOAW, OWCS  en de Commandant MKSUF, zijn volop bezig met de 
voorbereidingen voor de start van de eerste SVT-groep in maart 2022. 

 

Wat komt… 
 

• Op maandag 6 december 2021 zullen vijf 
jeugdwerkers deelnemen aan een 
masterclass ‘Mediation in strafzaken en 
herstelbemiddeling’. Mediation en 
herstelbemiddeling neemt een steeds 
grote rol in de strafrechtelijke keten en 
daarom is het belangrijk om goed op de 
hoogte te blijven.  
 

• Vrijdag, 10 december 2021 van 10:00 tot 
14:00 vindt er bij AJJC een kledingbazaar 
plaats. Deze kledingbazaar wordt 
georganiseerd voor de cliënten van AJJC. 

 

• De stagiaires van AJJC zijn aan het 
brainstormen voor activiteiten voor onze 
jongeren tijdens de kerstvakantie. 

 


