
Wat komt… 
 

• Het jaarverslag 2020 is kortgeleden 
uitgebracht en er is een start gemaakt met 
jaarverslag 2021! 
 

• AJJC en University of Curaçao (UoC) hebben. 
In het kader van een pilot leergemeenschap 
afspraken gemaakt over opdrachten voor 
eerste- en tweedejaars studenten Social 
Work. Per maart 2022 zullen vijf a zes 
studenten een activiteit  organiseren en 
uitvoeren voor en met de jongeren van 
AJJC. 

 

• In het kader van HALT vinden er momenteel  
gesprekken plaats met OM en KPC. De 
kennis over HALT wordt opgefrist en 
afspraken worden herzien, zodat HALT goed 
uitgevoerd kan blijven worden. 
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AJJC viert 8 jarig bestaan!! 
 

 
 

Op dinsdag 1 februari 2022 vierde AJJC haar 8 jarig bestaan. Tijdens een 
bijeenkomst heeft directeur Mildred Francisca, samen met de werknemers 
van AJJC, teruggeblikt op de afgelopen 8 jaar. Mildred heeft iedereen 
bedankt voor het geleverde werd en geïnspireerd om door te gaan. We 
kijken terug op een bewogen 8 jaar waarin wij echter veel bereikt hebben. 
Wij als AJJC kunnen zeggen dat we sterk staan en de organisatie naar een 
hoger niveau blijven tillen. Wij willen onze partners bedanken voor hun inzet 
en voortzetting van onze vruchtbare samenwerking. Wij gaan een extra mijl 
voor de jongeren van onze toekomst! 
 
 
 

Terugblik… 
 

• In december 2021 vond een 
werkconferentie plaatst in het 
kader van relationeel geweld 
georganiseerd door UNHCR en 
Stichting Aliansa. Veiligheidshuis 
Curaçao werd uitgenodigd om een 
lezing te geven over de laatste 
ontwikkelingen rondom de thema 
tafel relationeel geweld en de 
gedragsinterventies Solo Kas Sigur.  
 

• In de afgelopen periode hebben wij 
afscheid genomen van de volgende 
stagiaires: Thijs van Walderveen, 
Merel Terdorsthorst, Lisa Bouw, 
Matthijs Visser, Megan Nagtegaal, 
Sharon Oppenhuizen, Tanith van 
Campen. Bedankt allemaal voor 
jullie bijdragen aan AJJC! 
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Highlights… 
 

• Sendé… ta konsiente!: 20 januari heeft AJJC de eerste presentatie van de 
campagne ‘Sendé… ta konsiente’ gegeven bij de M.C. Piar school. Dit was 
de start van een nieuwe reeks presentaties die gegeven zullen worden op 
verschillende scholen. Achter schermen wordt er hard gewerkt aan het 
bijstellen van presentaties, creëren van content voor social media en 
uitbreiding van de groep presentatoren. Nos ta: Sendé Sendé! 

 

• Stagiaires time!: Wij hebben een nieuwe groep met stagiaires mogen 
verwelkomen. Carmen Pieters volgt de studie social work te Hogeschool 
Windesheim, Rishantely Elodia volgt de studie administratief juridisch 
medewerker te Frater Aurelio S.B.O. Vanuit Fontys Hogeschool komen 
Celine Penders met als studie toegepaste psychologie, Janne Biemans en 
Rachel Deckers volgen de studie pedagogiek. De stagiaires gaan 
verschillende opdrachten uitvoeren over onder andere samenwerking 
tussen reclasseringsorganisaties en de verschillende trainingen. 
 

• Trainingen weer gestart!: In week 7 zijn de trainingen Rots & water en ART 
weer gestart. De eerste lessen hebben plaatsgevonden en een aantal 
jongeren hebben actief deelgenomen. De trainers zijn er klaar voor! 
 

 


