
 AJJC is verhuisd en gaat richting fusering! 

 
In aanloop naar de aanstaande fusie van de organisaties SSHC, AJJC, GVI en 

de Voogdrijraad Curaçao, zijn alle eerdere genoemde organisaties eind 
december 2022 verhuisd naar het adres Plasa Horacio Hoyer 9. Op deze 

nieuwe locatie wordt er gewerkt aan nadere kennismaking en 
samenvoeging. Ondertussen gaan de normale werkzaamheden door en 

blijft AJJC werken aan bestrijding en preventie van jeugdcriminaliteit. 

 Terugblik… 
 

 Eind 2022 heeft AJJC afscheid 
genomen van de stagiaire 
Symelanie Martis, die onderzoek 
heeft gedaan over de effectiviteit 
van de Jeugdreclasseringmaatregel 
Hulp en Steun. Daarnaast heeft 
AJJC op 31 januari 2023 ook 
afscheid genomen van Judesca 
Paulo. Bedankt voor jullie bijdrage 
aan AJJC en haar cliënten! 

 Jeugdwerkers Jourandy Alexander, 
Ceri-Anne Jansen, Matthijs 
Doornbos en gedragsdeskundige, 
Michelle Oldenboom hebben 
succesvol de training “Handboek  
Methode Jeugdreclassering” 
afgerond. Deze training werd 
gefinancierd door Ministerie van 

Justitie en Veiligheid Nederland. 

Wat komt… 
 

 In februari 2023 zullen alle 
jeugdwerkers van AJJC deelnemen aan 
HALT training met als thema ‘Caribisch 
HALT’. Bij deze training zullen ook 
collega’s van Aruba, St. Maarten en BES 
aanwezig zijn. Achter de schermen 
wordt er, samen met ketenpartners, 
hard gewerkt om HALT steeds 
praktischer toepasbaar te maken. 
 

 Binnenkort zal AJJC weer van start gaan 
met het geven van sociale vaardigheid 
trainingen en oudercursussen. 
Daarnaast gaat AJJC ook naar scholen 
en biedt preventievoorlichtingen en 
om te werken aan bewustwording.  
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Highlights… 
 

 Nieuwe collega’s: Sinds december 2022 heeft AJJC twee nieuwe 
collega’s. Ceri-Anne Jansen komt het team versterken als 
jeugdwerker en Stephanie Ogenia is de nieuwe medewerker 
Veiligheidshuis. 
 

 Sendé, ta konsiente: Sinds het begin van het nieuw schooljaar gaat 
de voorlichtingcampagne ‘SENDÉ, TA KONSIENTE’ (waar AJJC een 
onderdeel van is) weer langs scholen om informatie te geven over 
drugs, alcohol, seksualiteit, agressie en groepsdruk. Dit schooljaar 
worden de scholen uitgedaagd om actief deel te nemen aan de 
campagne door middel van een ‘challenge’ waarin hen gevraagd 
wordt te laten zien wat ze van de campagne geleerd hebben. 
Verder is het kernteam op bezoek geweest bij Minister van Justitie 
mr. Shalton Hato, welke zijn steun aan de campagne uitgesproken 
heeft. Volg de campagne op:  facebook.com/Sendetakonsiente  

https://www.facebook.com/Sendetakonsiente

