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Op 24 mei 2022 heeft AJJC deelgenomen aan de Meet & Greet met 
Staatssecretaris van Koninkrijksrelaties mw. A. van Huffelen. De directeur en de 
gedragsdeskundige van AJJC kregen de kans om kennis te maken met haar en 
hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om haar te vertellen over de 
werkzaamheden van AJJC, de ervaren knelpunten en de zorgen om de doelgroep 
van AJJC. Hopelijk kan mw. van Huffelen bij haar volgend bezoek op Curaçao een 
bezoek doen aan AJJC en zo de jongeren persoonlijk ontmoeten. 

 

Terugblik… 
 Stagiaire Celine Penders heeft een 

training ‘Motivatie’ gegeven aan de 
2

de
 groep jongeren van het ‘SVT-

traject’ die in augustus 2022 van start 
zal gaan.  

 In mei 2022 heeft AJJC afscheid 
genomen van twee stagiaires: Nieke 
Lugtigheid en Odile Brakel. Deze 
hebben onderzocht hoe de 
vrijwilligers duurzaam ingezet kunnen 
worden. Zij concludeerden dat 
vrijwilligers een positief effect kunnen 
hebben op het psychosociaal 
functioneren van de jongeren, maar 
dat er goede communicatie moet zijn 
tussen hen en de jeugdwerkers. 

 Straatvoetbalster R. ‘Rocky’ Hehakaija 
heeft informatie gegeven over het 
voetbalproject ‘Favela Street’. Een 
aantal van de jongeren kreeg de 
gelegenheid om mee te doen aan dit 
project waar ze o.a. leren om zelf 
activiteiten in hun wijk te organiseren. 

Wat komt… 
 Op 9 juni 2022 organiseert 

Veiligheidshuis Curaçao een online 
symposium met als thema ‘Criminele 
Families: De professie of het proces? 

 In juni 2022 zal AJJC verder gaan met 
het geven van voorlichting over 
‘Agressie’ op verschillende scholen. Dit 
in het kader van het project ‘Sendé, ta 
konsiente’. Deze zullen de laatste 
voorlichtingen zijn voor dit schooljaar. 
In augustus 2022 gaan we verder. 

 In het kader van de samenwerking met 
KPC zal AJJC in juni 2022 wederom een 
workshop verzorgen tijdens een honk-
softbal wedstrijd die georganiseerd zal 
worden voor de jongeren van de wijk 
Stenen Koraal. Volg jij AJJC al op 
facebook? 
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Highlights… 
 

 Jongerenactiviteit 2022: De studenten van UoC (Social Work) hebben 
voor het eerst samen met de stagiaires en medewerkers van AJJC op 
21 mei 2022 een muzikale workshop georganiseerd voor onze 
jongeren. Behalve kennis over het werk van een Deejay, kregen zij 
ook informatie hoe ze songteksten kunnen schrijven. De workshop 
werd beëindigd met een rapwedstrijd tussen de jongeren. DJ TRGXZ, 
DJ Quin en artiest JayR, hartelijk dank voor jullie bereidheid en 
enthousiasme. Van den Tweel & Coca Cola, hartelijk dank voor jullie 
steun.  

 Peer-to- peer voorlichting ‘Koregimi, No kibrami’: Het 
Veiligheidshuis met ondersteuning van stagiaire Janne Biemans 
hebben een aantal studenten van de Frater Aurelio SBO getraind in 
het geven van een workshop over ‘Kindermishandeling’. De 
studenten hebben met succes deze voorlichting verzorgd. 

 Weerbaarheidtraining Rots & Water: De justitiële jeugdwerker, 
Matthijs Doornbos heeft in Nederland het certificaat behaald voor de 
basistraining Rots & Water. Gefeliciteerd Matthijs! 


