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Minister van Justitie Hato op bezoek bij AJJC

Terugblik…





Op 4 april 2022 bracht de nieuwe minister van Justitie, mr. S. Hato en zijn
delegatie een werkbezoek aan Stichting AJJC. Dhr. Hato heeft kennis gemaakt met
de afdelingen binnen AJJC. Tevens heeft hij informatie gekregen aangaande de
uitdagingen, waarmee AJJC te kampen heeft binnen de uitvoering van haar
werkzaamheden. Voor AJJC was het een genoegen de minister te mogen
verwelkomen en ziet uit naar een vruchtbare werkrelatie.

Wat komt…





Oudertraining ‘Triple P’ gaat binnenkort
wederom van start bij AJJC.
In mei 2022 zullen een aantal eerste - en
tweedejaars studenten Social Work van
UoC een educatieve jongerenactiviteit
voor de AJJC- jongeren organiseren.
In
het
kader
van
het
bewustwordingsproject ‘Koregimi, no
Kibrami’ dat reeds een aantal jaren wordt
gevoerd, is het Veiligheidshuis Curaçao
volop bezig met een pilot om peer-topeer voorlichting over kindermishandeling
aan een aantal scholen te gaan verzorgen.
In deze pilot wordt samengewerkt met
leerlingen van Frater Aurelio SBO. Meer
informatie over de uitvoering hiervan,
volgt nog.

Op 23 maart 2022 heeft het
communicatieteam, een werkbezoek
gedaan bij SDKK. Dit in het kader van
de
reguliere
bijeenkomsten/
workshops die georganiseerd worden
voor de communicatiemedewerkers.
In maart 2022 heeft AJJC afscheid
genomen van de stagiaires: Rishantely
Elodia en Audessa Römer. AJJC
bedankt hen voor hun inzet.
Op 17 april 2022 hebben twee
jeugdwerkers van AJJC aan de
masterclass ‘Mediation in strafzaken
en herstelbemiddeling’ deelgenomen.
Nagenoeg alle jeugdwerkers hebben
hieraan deelgenomen. Er zal worden
gekeken hoe het geleerde binnen AJJC
te implementeren.

Highlights…







Sendé… ta konsiente! Een samenwerking van AJJC met KPC, O.M., FMA,
Slachtofferhulp en SOAW. In maart en april hebben de presentaties op de
Broeder Rigobertus school, de St. Paulus AGO en VSBO plaatsgevonden.
Ook in mei staan er al weer presentaties ingepland.
Voetbalwedstrijd KPC en de jongeren van de wijk Montaña: In het kader
van verbinding tussen KPC en de wijk, heeft KPC op 9 april 2022 een
voetbalwedstrijd georganiseerd, waarbij KPC tegen een aantal jongeren
van Montaña heeft gespeeld. AJJC heeft een workshop weerbaarheid
verzorgd aan alle deelnemers.
Trainingen/ Leerstraffen: De eerste trainingen van ART en Weerbaarheid
Rots & Water van het jaar 2022 zijn positief afgerond.
Bon Biní stagiaires! AJJC heeft twee onderzoeksstagiaires Nieke
Lugtigheid en Odile Brakel verwelkomd. Beiden, studenten Social Work
van Hogeschool Utrecht, die gaan onderzoeken hoe de vrijwilligers
effectief in te zetten binnen AJJC.
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