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AJJC jaarverslag 2020

Terugblik…





Het jaarverslag 2020 is eindelijk uit! Ons zevende jaarverslag, dit keer met als
thema: ‘Verandering is de enige constante’. In dit jaarverslag leggen we
verantwoording af en geven we aan wat en hoe we gewerkt hebben in het jaar
2020. Tevens geven we een kijkje achter de schermen (cijfers). Voor meer
informatie, bezoek onze website: https://ajjc.org
Veel leesplezier!

Wat komt…

Highlights…











Binnenkort zal AJJC in het kader van het
project ‘Sendé, ta konsiente!’ preventieve
voorlichtingen aan scholen geven
betreffende bewustwording omtrent
alcohol-/drugsgebruik, agressiegebruik en
seksualiteit.
Vervolg van deskundigheidsbevordering
voor de samenwerkende partners van het
Veiligheidshuis, alsook evaluatie van de
thema’s: Criminele Families, Wijkaanpak en
Relationeel Geweld.
Afscheid en eindpresentatie van zeven
stagiaires uit Nederland, die de vele
beperkingen van de COVID-19 hebben
getrotseerd en hun stage op Curaçao
hebben afgerond.
Interne audit van de werkprocessen van
AJJC.





Op 6 december 2021 hebben vijf
jeugdwerkers deelgenomen aan een
interessante masterclass ‘Mediation in
strafzaken en herstelbemiddeling’. De
werkers raakten geïnspireerd en
wensen meer verdieping in de materie.
Op 10 december 2021 heeft AJJC haar
4de (kleding)bazaar georganiseerd
voor haar cliënten. Ook deze keer kon
AJJC haar cliënten blij maken met
tweedehandse kleren, schoenen en
huishoudelijke artikelen.
Rekeninghoudend met COVID-19
maatregelen heeft AJJC een grandioos
kerstdiner op 17 december 2021 voor
de cliënten georganiseerd. Het
kerstdiner werd mogelijk gemaakt
dankzij donaties van een anonieme
donateur, die gekookt heeft, alsook
donaties van Vreugdenhil en Van der
Tweel Supermarkt. Bedankt!

Bon Biní: Per 1 december 2021 heeft AJJC een nieuwe aanwinst; de kersverse
justitieel
jeugdwerker
Jourandy
Alexander,
een
ervaren
sociale
vaardigheidstrainer die ons team komt versterken. Welkom en veel succes!
Werkconferentie ‘No Mas No More’ samen met de Interlandelijke Taskforce
Kinderrechten: Eind november 2021 hebben twee personen van AJJC de
conferentie, die op Bonaire werd georganiseerd bijgewoond. De ketenmanager
van het Veiligheidshuis, Viandrelica Narcisio heeft als spreker gefungeerd en heeft
een impactvolle en boeiende presentatie gegeven met als thema: ‘Klem zitten in
systemen’. De presentatie heeft behalve het belang van multidisciplinaire
samenwerking geaccentueerd ook de praktische knelpunten geëtaleerd.
https://www.online.nomasnomore-taskforce2021.nl/
Werkbezoeken vanuit Aruba en Nederland: In november 2021 kwam een
delegatie uit Aruba bestaande uit: de directeur van de Stichting Reclassering en
Jeugdbescherming Aruba, een beleidsmedewerker en de jeugdofficier van Justitie.
Op 21 december 2021 kwam ook een medewerker van Stichting Halt Nederland
bij AJJC op bezoek. Beide werkbezoeken stonden in het teken van samenwerken
op gebied van Halt en Jeugdreclassering.
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