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Het jaar 2006 heeft in de Antilliaanse gemeenschap in het teken
gestaan van de staatkundige vernieuwingen. Als organisatie die
midden in deze gemeenschap staat en functioneert, heeft ook
FAJ zich verdiept in deze materie. Het was een genoegen te
constateren dat de lidorganisaties samenwerking van cruciaal
belang vinden voor de jeugdzorg en dus voor voortzetting van
FAJ als Antilliaanse koepelorganisatie kiezen.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Anno 2007 heeft dit
gezegde niet aan kracht ingeboet. Versterking van de kwaliteit
van de jeugdzorg blijft daarom van groot belang. Kinderen
hebben recht op een gedegen opvoeding in een veilige
leefomgeving. Ontplooiing kan dus niet zonder bescherming. De
omgeving, inclusief de ouders, dient zich hiervan bewust te zijn.
Helaas lukt het ons, om tal van redenen, niet altijd deze
bescherming te bieden. In dit kader hebben wij het afgelopen
jaar meer aandacht besteed aan criminaliteitspreventie.
Met het belang van de jeugdzorg voor ogen en uitgaande van
de overtuiging dat wij alleen samen sterk staan om de gestelde
doelen te bereiken, wil ik al onze partners en sponsors bedanken
voor de steun die wij hebben mogen ontvangen in 2006. Wij
koesteren de hoop dat wij voor de toekomst hierop mogen
blijven rekenen.

Robert Antonius
voorzitter
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De doelstelling van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ),
zoals vastgelegd in de statuten, is het bevorderen van een
doeltreffende jeugdzorg op de Antillen. In dit kader stimuleert,
entameert en verricht FAJ activiteiten die leiden tot een
bloeiend

jeugdwelzijns-werk

en

een

betere

leef-

en

ontwikkelingssituatie voor kinderen en jongeren
In de praktijk wordt deze doelstelling vertaald in de volgende
taken:
het volgen, toetsen en adviseren op het gebied van jeugdbeleid;
het analyseren van de situatie in het veld, o.a. door het
verrichten van onderzoek;
het ondersteunen van (lid)organisaties bij hun dagelijkse
werkzaamheden en het opzetten van projecten;
het entameren en coördineren van (grotere) projecten en
programma’s;
het organiseren van diverse vormen van deskundigheidsbevordering;
het stimuleren van jeugdparticipatie;
het realiseren van effectieve samenwerkingsvormen tussen
niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) en gouvernementele organisaties (GO’s) en NGO’s onderling.
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In 2005 is FAJ gestart met het programma Jeugd Centraal. Jeugd
Centraal geeft de visie van FAJ weer op de ontwikkeling van
kinderen en jongeren voor een periode van 4 jaar. Het
belangrijkste aspect va deze visie is een positieve insteek. Er wordt
bewust

gekozen

voor

oplossingsgericht

in

plaats

van

probleemgericht werken. Het uitgangspunt is dat kinderen en
jongeren zowel vanuit kwantitatief als kwalitatief oogpunt
voldoende

ontwikkelingsgerichte

activiteiten

aangeboden

moeten krijgen die er toe bijdragen dat zij uit kunnen groeien tot
zelfstandige en evenwichtige volwassenen. Binnen het aanbod
wordt ingespeeld op het ontwikkelen van fysieke, sociale,
cognitieve, beroepsmatige en morele competenties om zo een
bijdrage te leveren aan:
het ontwikkelen van eigenwaarde;
het hebben van een positief beeld van de toekomst en mogelijkheden en kansen
zien om aan de toekomst te werken;
het ontwikkelen van verantwoordelijkheidsgevoel;
het kunnen vinden van werk of het ontplooien van eigen werkgelegenheid;
fysiek en emotioneel gezond zijn;
invulling geven aan eigen spiritualiteit en zin van het bestaan;
het zich veilig en zeker voelen.
Het jaarprogramma van FAJ bestaat in belangrijke mate uit het
stimuleren en ontplooien van activiteiten die aansluiten op de
bovenstaande visie.
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Op het jaarprogramma van FAJ is een aantal activiteiten vast
terug te vinden. Deze activiteiten kunnen beschouwd worden als
de hoofdtaken van FAJ. Samengevat gaat het om 4 type
activiteiten: organisatie- en projectondersteuning, beleidsondersteuning, jeugdparticipatie en deskundigheidsbevordering.
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FAJ biedt in principe steun aan alle organisaties op de Antillen die
kinderen en jongeren van 0 – 24 jaar als doelgroep hebben, in de
breedste zin van het woord. In de praktijk zijn dat meestal leden
van FAJ, echter ook niet-lidorganisaties kunnen rekenen op
ondersteuning. Belangrijk uitgangspunt bij de ondersteuning is de
toetsing van ideeën en initiatieven aan het jeugdbeleid.
Daarnaast wordt gekeken of een idee bestaansrecht heeft,
realistisch is en ook praktisch uitvoerbaar. FAJ ondersteunt de
organisatie o.a. bij het zoeken naar financiering, het schrijven van
een projectplan, het invullen van de organisatiestructuur,
methodiekontwikkeling, etc.. Steeds vaker wordt FAJ ook door
Nederlandse organisaties benaderd die geïnteresseerd zijn in het
ontplooien van activiteiten op de Antillen.
Een aantal voorbeelden van in 2006 door FAJ verleende
ondersteuning:
alle eilanden
ondersteuning van de Stichting Tegen Zinloos Geweld bij het onderzoeken of
door hen in Nederland ontwikkeld lesmateriaal op de Antillen inzetbaar is;
ondersteuning JENA bij de organisatie van de Kinderpostzegelactie;
het voeren van informatiegesprekken met stagiaires van de Nederlands
Antilliaanse Voetbal Unie (NAVU) gericht op het ontwikkelen van “breedtesport”
op de Antillen;
Curaçao
ondersteuning Fundashon Tayer Soshal bij het realiseren van een
geschiedenisboek over de leerlooierij;
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ondersteuning Stichting Kinderbescherming Curaçao bij het formuleren van
een projectplan ten behoeve van de oprichting van een Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling;
coördinatiewerkzaamheden om jongeren uit de wijken Brievengat en Koraal
Specht gezamenlijk te laten participeren in het sociaal-cultureel programma
dat georganiseerd is in het kader van het bezoek van Koningin Beatrix op
14 november 2006;
Bonaire
ondersteuning Sebiki, FESBO, Stichting Bonairiaanse Jeugdzorg en Kuakit
bij de organisatie, financiering en uitvoering van de vakantieplannen;
ondersteuning FESBO bij de organisatie van de “week van de vrijwilliger”;
St. Maarten
ondersteuning Belvedere Foundation op St. Maarten bij het opzetten van
een projectplan gericht op activiteiten in de wijk;
ondersteuning

Belvedere

Community

Foundation,

Dutch

Quarter

Community Center Foundation, Cole Bay Wesley Foundation, Alpha and
Omega Foundation en Simpsonbay Recreational and Cultural Foundation
bij organisatie, financiering en uitvoering van vakantieplannen;
organisatie workshop voor vertegenwoordigers van diverse organisaties op
de Bovenwindse Eilanden gericht op het verbeteren van de samenwerking.

$
Door de jaren heen heeft FAJ altijd een belangrijke rol
gespeeld op alle eilanden bij het stimuleren en realiseren
van jeugdbeleidsplannen. In 2006 is, in samenwerking met
de

Dienst

beleidsplan

Cultuur

en

Curaçao

Educatie,
afgerond.

het
Door

nieuwe
het

jeugd-

jeugdont-

wikkelingsprogramma van de Europese Unie SNAYDP zijn op
alle eilanden “logical framework” workshops georganiseerd
om de beleidsontwikkeling te ondersteunen. FAJ heeft op
alle eilanden aan deze workshops geparticipeerd.
Ter ondersteuning van beleid initieert FAJ regelmatig
onderzoeken. In juni 2006 is, in samenwerking met de Universiteit van Tilburg, vakgroep kinder- en jeugdpsychologie,
een onderzoek naar toekomstoriëntatie van middelbare
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scholieren van 12 t/m 19 jaar op Curaçao, Bonaire, St. Maarten,
St. Eustatius en Saba afgerond: “Wat zal de toekomst brengen”.
Antilliaanse

jongeren

blijken

ongeveer

evenveel

met

hun

toekomst bezig te zijn als Nederlandse jongeren en hebben
ondanks de hoge jeugdwerkloosheid en het hoge schooldropoutpercentage

over

het

algemeen

een

redelijk

positief

toekomstbeeld. Meisjes zijn meer met het plannen van hun
toekomst bezig dan jongens en tussen de eilanden valt op dat de
jongeren op Curaçao en St. Maarten een aantal onderlinge
relaties vastgesteld tussen toekomstoriëntatie, schoolbeleving,
zelfbeeld en risicogedrag.
Gerelateerd aan het programma Jeugd Centraal heeft FAJ in
2006 het initiatief genomen te komen tot de ontwikkeling van een
evaluatie instrument waarmee effecten van projecten op de
ontwikkelingen van diverse competenties van jongeren gemeten
kan worden. om te beginnen heeft FAJ geïnventariseerd wat voor
soort instrumenten er in andere landen op dit gebied al
ontwikkeld zijn. Daarna is gezocht naar een geschikte lokale
partner, die gevonden is in CURISES, de onderzoeks- en
projectenafdeling van de Sociaal Economische Faculteit van de
Universiteit van de Nederlandse Antillen. In 2006 is het projectplan
afgerond

en

is

tevens

financiering

verkregen

via

het

jeugdontwikkelingsprogramma van de Europese Unie, SNAYDP. In
januari 2007 wordt met de ontwikkeling van het instrument
gestart.

Jeugdparticipatie is een centraal thema in het werk van FAJ,
evenals de Rechten van het Kind. Daarom staat FAJ jaarlijks
bewust stil bij de viering van de Dag van de Rechten van het
Kind.

De

laatste

jaren

gebeurt

jeugdparticipatieprojecten

waarbij

dat

door

middel

verschillende

van

groepen

kinderen en jongeren bewust worden gemaakt van de inhoud
van de Rechten van het Kind en zelf ideeën en initiatieven
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kunnen uitvoeren die in hun belevingswereld te maken
hebben met de Rechten van het Kind.
Op St. Maarten is de traditie ontstaan dat de Franse en de
Nederlandse kant van het eiland gezamenlijk de activiteiten
organiseren. Er is voorlichtingsmateriaal ontwikkeld dat
verspreid is over alle scholen. Ook zijn er discussiebijeenkomsten op scholen georganiseerd voor de oudere
kinderen, sportdagen en een korenfestival. Voor de kinderen
tot 4 jaar is een op de leeftijd aangepast programma
gepresenteerd, namelijk een verhalenfestival.
Ook op Bonaire stond het aanbieden van informatie over de
Rechten van het Kind aan verschillende doelgroepen
centraal. Scholen spelden daarbij een centrale rol. Voor de
kleine kinderen is een lampionnenoptocht georganiseerd.
Voor de oudere kinderen is een spel ontwikkeld waarin alle
Rechten zijn verwerkt. Dit spel is gespeeld in de klas en
gecombineerd met aanvullende activiteiten in een tweetal
buurtcentra. Ook zijn er films vertoond met als thema de
Rechten van het Kind.
Op Curaçao heeft FAJ er in 2006 voor gekozen samen te
werken met geüniformeerde jeugdgroepen. FAJ heeft
onder alle scouting- en padvindersgroepen op het eiland
de interesse

gepeild

en

uiteindelijk

gekozen

voor

3

geografisch over het eiland verspreide groepen met
jongeren van 12 – 16 jaar. De leiders van deze groepen
hebben een training aangeboden gekregen waarin de
bedoeling van het project is uitgelegd en basisinformatie en
praktische handvatten zijn aangereikt hoe het project uit te
voeren. Alle deelnemende jongeren hebben een “Rechten
Rugzak” ontvangen met daarin een map met basisinformatie over de Rechten van het Kind, een verwijzing
naar leesmateriaal en films over de Rechten van het Kind,
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projectideeën en een stappenplan hoe een project op te zetten.
Vervolgens zijn de leiders met de jongeren aan de slag gegaan
om zelf acties en activiteiten te bedenken die, vanuit het
oogpunt van de jongeren gezien, in hun directe omgeving een
bijdrage kunnen leveren aan het realiseren en/of verbeteren van
aspecten waarvoor aandacht wordt gevraagd binnen de
Rechten van het Kind. Voor uitvoering van de activiteiten werd
een maximaal budget van Naf. 500,-- ter beschikking gesteld.
Uiteindelijk zijn de volgende acties / activiteiten uitgevoerd:
een training normen en waarden voor kinderen van de Alablanka School
(speciaal onderwijs) te Barber;
het maken van een videofilm over gezonde vrije-tijdsbesteding en de
mogelijkheden op dit gebied bij scoutinggroepen plus het presenteren van deze
film aan de buurt;
een sport- en speldag voor kinderen die niet gemakkelijk aan dit soort activiteiten
kunnen meedoen, inclusief een gezonde maaltijd;
een theaterspel met als thema recht op vrije meningsuiting en aandacht voor
seksuele intimidatie.
Op Bonaire heeft jeugdparticipatie in 2006 vorm gekregen met
de installatie van een jeugdadviesraad, gecoördineerd door FAJ.
De jongeren van de jeugdadviesraad hebben diverse trainingen
gevolgd en hun eigen website gelanceerd.

%

&

Het organiseren van trainingen is eveneens een van de
hoofdactiviteiten van FAJ. Een aantal algemene trainingen,
vooral gericht op bestuurs- en leiderschapsvaardigheden wordt
op verzoek van de lidorganisaties jaarlijks herhaald. Dit aanbod
wordt jaarlijks aangevuld met een aantal specifieke trainingen
waaraan op de een of andere manier een behoefte is gebleken.
In 2006 zijn de volgende trainingen aangeboden:
training communicatievaardigheden voor meiden uit Huize Rose Pelletier;
training agressie- en conflicthantering voor jongeren uit Seru Papaya;
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training omgaan met vriendschappen, relaties en seksualiteit voor jongeren
in het kader van het project Naschoolse Opvang in buurtcentra;
training omgaan met seksualiteit voor groepsleiders in de internaten;
training omgaan met vriendschappen, relaties en seksualiteit voor
jeugdleiders;
training sociale vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling voor jongeren
van project Promise.
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Naast de structurele activiteiten is FAJ betrokken bij de opzet,
organisatie en uitvoering van een aantal (pilot)projecten. Deze
projecten

ontstaan

op

verschillende

manieren.

Ze

kunnen

voortkomen vanuit een concrete vraag van een of meer
organisaties uit het veld, maar het kan ook een initiatief van FAJ
zelf zijn. In het laatste geval betreft het vaak een vertaling van een
doelstelling uit het jeugdbeleid of een bevinding uit een
onderzoek.

'(&

)

Hóben Aktivo Foko di Positivismo is een naschoolse opvangproject
dat door FAJ in samenwerking met het koepelorgaan voor
buurtcentra, FESEBAKO en een 4-tal buurtcentra is opgezet. Dit
project is ontstaan vanuit een in 2003 door FAJ uitgevoerd
onderzoek naar aanwezigheid van voorziening voor kinderen en
jongeren op buurtniveau: “Ruimte voor de Jeugd”. Uit dit
onderzoek kwam duidelijk naar voren dat het op Curaçao in
sterke mate ontbreekt aan sociaal-culturele activiteiten voor
jongeren in de leeftijdscategorie van 12-18 jaar. Na een lange
voorbereidingsperiode is het FAJ in 2006 gelukt te starten met de
uitvoering van dit project. Uitvoering is mogelijk gemaakt door
projectsubsidies van Stichting Doen, Fundatie van de Santheuvel
Sobbe, Welzijnsfonds UNI, JENA en Rotary Centennial Youth
Foundation. in de buurtcentra van Koraal Specht, de Savaan,
Brievengat en Soto zijn vanaf april 2006 diverse activiteiten
georganiseerd:
workshop vliegers maken;
workshop rap en streetdance;
workshop séu;
het maken van een buurtkrant;
training dammen;
training omgaan met vriendschap, relaties en seksualiteit;
het realiseren van huiswerk/computerfaciliteiten in de buurtcentra.
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Tijdens de jaarvergadering van 2005 werd door een aantal lidorganisaties
het

gemis

van

een

website

van

FAJ

als

communicatiemiddel

uitgesproken. Naar aanleiding van deze vraag heeft FAJ onder haar
lidorganisaties een schriftelijke enquête gehouden om te onderzoeken
hoe de behoefte er uitziet. Behalve een informatieve website over FAJ
inclusief database van lidorganisaties kwam eveneens de wens van een
aantal lidorganisaties naar voren om een eigen website te realiseren.
Gebrek aan financiële middelen werd steeds als motief opgegeven voor
het nog niet zelf hebben gerealiseerd van een website.
FAJ heeft op deze behoefte ingehaakt door een projectvoorstel bij het
jeugdontwikkelingsprogramma SNAYDP van de Europese Unie voor te
leggen en gehonoreerd te krijgen. Met deze financiering is in 2006 een
“moeder”website gerealiseerd voor FAJ (www.faj.an) met een database
waarin alle lidorganisaties van FAJ zijn opgenomen. Daarnaast zijn er voor
de volgende lidorganisaties websites ontwikkeld:
Curaçao
Jeugdcentrale Curaçao
jeugd Sport Centrale
Fundashon Amigunan di Cristo
Stichting Reclassering Curaçao
Bonaire
FESBO
Sebiki
Stichting Bonairiaanse Jeugdzorg
Jeugdadviesraad FAJ
St. Maarten (in voorbereiding, zullen in 2007 gerealiseerd worden)
FAJ-Kring St. Maarten + Youth Council
Motiance Danceschool
Little League
Youth Beat Foundation
United Playschool Foundation
SIFMA
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Vanuit verschillende invalshoeken is de afgelopen jaren aan FAJ
de behoefte aan speelvoorzieningen voor jonge kinderen
kenbaar gemaakt. FAJ zag met dit project mogelijkheden in het
realiseren van meervoudige doelstellingen door het lokaal
vervaardigen van de toestellen in plaats van kant en klare inkoop
vanuit Nederland of Amerika. Hoewel dit projectplan al in 2005 is
afgerond is de implementatiefase om diverse redenen behoorlijk
stroef verlopen en is het niet gelukt concreet met de bouw van
de toestellen te beginnen. Wel zijn in 2006 de contacten
aangehaald met de (buurt)organisaties op Curaçao, Bonaire en
St. Maarten, waar de speeltoestellen geplaatst gaan worden. Er is
een samenwerkingscontract opgesteld waarin de verantwoordelijkheid van de ontvangende organisaties ten aanzien van
beheer en onderhoud van de toestellen is vastgelegd. In juni 2006
is er door FAJ in samenwerking met NUSO-Nederland een trainde-trainers

workshop

georganiseerd

waarin

het

concept

zelfbouwtoestellen aan docenten van de producerende scholen
op Curaçao, Bonaire en St. Maarten is gepresenteerd. Door FAJ
zullen alle zeilen worden bijgezet om begin 2007 effectief met de
bouw van de toestellen te starten.

$ , $Door de Stichting Reclassering Curaçao is jaren geleden al de
noodzaak uitgesproken van resocialisatievoorzieningen voor exgedetineerden. Aangezien de leeftijd van de populatie binnen
de gevangenis steeds lager wordt, bestaat de doelgroep voor
resocialisatie in belangrijke mate uit jongeren. FAJ heeft op deze
behoefte ingespeeld door de Stichting Reclassering Curaçao te
ondersteunen bij het formuleren van een projectplan en het
zoeken naar financiering. In 2006 is het gelukt de financiering voor
een pilotperiode van 2 jaar rond te krijgen en in september is het
project gestart met de uitvoering. Door de Stichting Reclassering
heeft het project de naam Ban Kas Bèk, afkorting BKB
meegekregen, waarbij BKB eveneens staat voor Begeleid Kamer
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#
Bewonen. Er is plaats voor 10 jongeren die hun gevangenisstraf in het
project uitzitten. De uitvoering van het project is na de voorereidingsfase overgedragen aan de Stichting Reclassering Curaçao.
Inmiddels zijn 7 jongeren ingestroomd in het huis. Naast individuele en
groepsbegeleiding krijgen deze jongeren diverse vaardigheids- en
vakgerichte trajecten aangeboden om hen voor te bereiden op een
zelfstandig

bestaan.

Door

FAJ

wordt

in

deze

fase

nog

een

begeleidende en adviserende rol vervuld.

)
In 2005 werd FAJ bezocht door een delegatie van 4 jongeren en
begeleiders

van

Jongeren

Centrum

Entrée

uit

Delft,

een

jongerenontmoetingscentrum dat inmiddels onder verantwoordelijkheid
van Youth for Christ valt. Deze organisatie heeft in FAJ een
samenwerkingspartner

gevonden

voor

het

opzetten

van

een

uitwisselings / vrijwilligersproject voor jongeren, dat uitgevoerd is in juli
2006. Gedurende 2 weken hebben 20 jongeren, waarvan de helft
afkomstig uit Nederland en de andere helft van Curaçao, diverse
vrijwilligersactiviteiten verricht. Er is een overdekte speelplaats gebouwd
bij kinderopvanghuis Promise en er is een vakantieplan georganiseerd
voor kinderen van gedetineerde ouders. Daarnaast hebben de 20
jongeren uit het project aan verschillende sociaal-culturele en
teambuildingsactiviteiten geparticipeerd. Tijdens de evaluatie van het
project is het verschil tussen vooral zelfstandigheid, zelfredzaamheid en
uitspreken van eigen mening tussen de Antilliaanse en Nederlandse
deelnemers

sterk

naar

voren

gekomen.

Door

FAJ

is

daarop

geanticipeerd door de Antilliaanse deelnemers een vervolgtraject
gericht op persoonlijkheidsvorming aan te bieden. Dit traject is gestart in
december 2006 en bereidt voor op een retouruitwisseling met dezelfde
organisaties in Delft in juli 2007.

. /0
Vanuit de overtuiging dat er meer preventieve voorzieningen nodig zijn
om te voorkomen dat jongeren drop-outs worden heeft FAJ zich de
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afgelopen jaren georiënteerd op allerlei initiatieven die er op dit
vlak elders zijn georganiseerd. Toen in juli 2006 door USONA het
armoedebestrijdingsfonds

werd

gelanceerd

met

preventie

schooldrop-outs als een van de doelstellingen, ontstond er ruimte
om concreet op deze behoefte in te spelen en een projectplan in
te dienen. Het projectplan is gehonoreerd en in november 2006 is
FAJ gestart met het werven van 3 interventiemedewerkers die als
hulpverleners het veld ingegaan om jongeren bij wie sprake is van
dreigend (school)uitval intensieve begeleiding te bieden en de
achterliggende

problemen

aan

te

pakken.

De

sollicitatieprocedure is afgerond in december 2006 en de nieuwe
medewerkers zullen met ingang van 1 februari 2007 hun taak
aanvangen. USONA biedt echter financiering voor maximaal 1
jaar en naar de mening van FAJ is 1 jaar onvoldoende om het
project zichzelf te laten bewijzen. Begin 2007 zal daarom niet
alleen in het teken staan van de start van de uitvoering van de
activiteiten, maar ook het verwerven van additionele middelen
om het project een pilotperiode van 3 jaar toe te kunnen kennen.
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De nabije toekomst van FAJ is in 2006 vooral gedomineerd door de
aangekondigde veranderingen in de staatkundige structuur van
de Nederlandse Antillen. Daarnaast is er binnen de visie van FAJ
meer specifieke aandacht gekomen voor criminaliteitspreventie.

1
Door FAJ is pro-actief ingespeeld op de geplande staatkundige
veranderingen. Op elk eiland zijn brainstormsessies georganiseerd
om te inventariseren hoe de respectievelijke eilanden aankijken
tegen de gevolgen van de staatkundige veranderingen voor FAJ
als organisatie. Deze brainstormsessies zijn in november 2006
afgerond met een gezamenlijke presentatie waarin alle eilanden
hun visie kenbaar maakten. De zusterorganisatie van FAJ op
Aruba, ATHA, was eveneens uitgenodigd om hun ervaringen met
de afsplitsing van Aruba uit de doeken te doen. Unaniem is door
alle aanwezigen geconcludeerd dat FAJ als koepelorganisatie
blijft bestaan. De naam kan ook ongewijzigd blijven aangezien de
Antillen staatkundig weliswaar veranderen, maar als geografische
eenheid in stand blijven.

Zoals in de installatierede door de nieuwe voorzitter is aangegeven
tijdens de jaarvergadering van 2006, is er meer aandacht
gekomen voor criminaliteitspreventie. In de praktijk is hieraan op
verschillende manieren vormgegeven:
intensieve ondersteuning aan de Stichting Reclassering Curaçao bij het formuleren
en opzetten van een resocialisatieproject voor ex-gedetineerde jongeren;
meer aandacht voor het organiseren van naschoolse activiteiten voor jongeren van
12 jaar en ouder, om te voorkomen dat zij uit verveling sociaal minder wenselijk
gedrag vertonen;
ontwikkelen en voorbereiden van het preventieproject YAVE, waarin in een
vroegtijdig stadium mogelijk uitval gesignaleerd wordt en onmiddellijk intensieve
coaching en begeleiding wordt aangeboden.
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Per 31 december 2006 was de samenstelling van het bestuur van
de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg als volgt:
voorzitter:
vice-voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
bestuursleden:

Robert Antonius
Yolanda NG
Mili Sprock
Clary van der Valk
Einar Bentura
Abigail Maduro
Gilbert van Arneman

De kringbesturen per eiland waren per 31 december 2006 als volgt
samengesteld:
Kringbestuur Bonaire
voorzitter:
Gilbert van Arneman
penningmeester: Glenda Bernabela
bestuurslid:
Rudolf Gomez
Calino Molina
Rolando Pourier
Kringbestuur St. Maarten
voorzitter:
Agnes Brooks
vice-voorzitter:
René Violenus
secretaris:
Carmen Hodge
Winifred Hurkelies
2e secretaris:
penningmeester: Elmora Pantophlet-Aventurin
Kringbestuur St. Eustatius
voorzitter:
Floyd Woodley
secretaris:
Zita Suarez
penningmeester: Derrick Simmons
bestuurslid:
Gershon Lopez
Vincent Pole
Irving Brown
Kringbestuur Saba
voorzitter:
Anastacia Simmons
bestuurslid:
Jacinth Whitfield
Yvonne Smith
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De bezetting van de bureau’s van de Federatie Antilliaanse
Jeugdzorg zag er op 31 december 2006 als volgt uit:
bureau FAJ Curaçao
bureaucoördinator:
beleidsmedewerker:
projectmedewerker:
bureaumedewerker:

Linelle Ersilia
Elly Hellings
Lionel Cordilia
Fiba Römer

bureau FAJ Bonaire
bureaucoördinator:

Mila St. Jago

bureau FAJ St. Maarten
bureaucoördinator:

Elmora Pantophlet-Aventurin
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2006

2005

340.304

365.727

Beleggingen

1.408.563

1.409.324

Vorderingen

55.498

61.146

431.854

426.297

2.236.219

2.262.494

2006

2005

1.927.626

1.923.172

79.707

91.251

7.457

3.956

221.429

244.115

2.236.219

2.262.494

Activa
(in Antilliaanse guldens)
Duurzame activa

Liquide middelen

Passiva
(in Antilliaanse guldens)
Eigen vermogen
Bestemmingsfondsen
Voorziening groot onderhoud
Overige schulden

&
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"
(in Antilliaanse guldens)

2006

2005

Baten
Bijdrage J.E.N.A. in beheerskosten

995

-

Coördinatievergoeding

50.417

Huuropbrengsten

34.910

26.400

448.045

434.662

2.900

3.100

120.494

120.295

Vrijval donatie uitbreiding inventaris

6.641

9.240

Amortisatie meerwaarde obligaties

(760)

(760)

663.642

592.937

332.341

320.012

3.500

3.500

25.423

27.593

Exploitatiesaldo

302.378

241.832

Eigen projecten

(296.682)

(291.629)

(1.242)

2.088

4.454

(47.709)

4.454

(47.709)

Subsidies en donaties
Contributies
Interest

-

Lasten
Kantoor- en algemene kosten
Toevoeging voorziening groot onderhoud
Afschrijving duurzame activa

Bijzondere baten en (lasten)
Saldo boekjaar
Bestemming batig saldo boekjaar
Eigen vermogen
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Algemene informatie en belangrijkste waarderingsgrondslagen
De Vereniging "Federatie Antilliaanse Jeugdzorg" heeft ten
doel het bevorderen van een doeltreffende jeugdzorg in de
Nederlandse Antillen. De vereniging tracht haar doel onder
meer te bereiken door financiële steun aan haar leden.
Duurzame activa
De duurzame activa, bestaande uit twee kantoren op
Curaçao, een terrein op Curaçao en kantoorinventaris op
Curaçao, Bonaire en Sint Maarten, zijn opgenomen voor de
aanschaffingswaarden verminderd met lineaire afschrijvingen
gebaseerd op de geschatte levensduur.
Beleggingen
De beleggingen zijn opgenomen tegen amortisatiewaarde.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen voor hun nominale waarden
onder aftrek van eventueel benodigde voorziening voor
oninbaarheid.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn opgenomen voor hun
nominale bedragen.
De contributies worden verantwoord in het jaar van
ontvangst.
Schenkingen
Schenkingen in het algemeen, waaronder erfenissen en
legaatstellingen, worden verantwoord in het jaar van
ontvangst.
Eigen vermogen
(in Antilliaanse guldens)
Algemene Reserve
Saldo per 31 december 2005
Bij: saldo boekjaar
Bij: dotatie Beleggingsreserve
Beleggingsreserve
Saldo per 31 december 2005
Af: amortisatie meerwaarde
obligaties 2005
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1.2924.073
4.454
760
----------------

(901)
(760)
----------------

1.929.287

(1.661)
-------------1.927.626
-----------

&

&# #
Subsidies en donaties
(in Antilliaanse guldens)
Zorgcontract Eilandgebied Curaçao
Zorgcontract Eilandgebied Bonaire
Vrijwilligerscentrale
Rechten van het Kind
KidDocs project
Project Hóben Aktivo Foko di Positivismo
Project Promise
Vorming en Perspectief
Overige
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180.000
24.996
5.928
7.154
43.625
112.137
37.442
29.057
7.706
-----------448.045
----------
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Curaçao
buurt- en jeugdorganisaties
naam organisatie
Fesebako
Sentro di Bario Brievengat
Sentro di Bario Buena Vista
Sentro di Bario Groot Kwartier
Sentro di Bario Janwe
Sentro di Bario Montaña
Fundashon Sentro Okutil Bonam
Sentro di Bario Santa Maria
Sentro di Bario San Wilibrordo
Sentro Soshal Soto
Sentro di Bario Tera Kora
Sentro Vicente Montaña
Fundashon Wishi Marchena
Sentro di Bario Sta. Rosa
Sentro di Bario Seru Papaya
Sentro di Bario Otrobanda
Movimento Katholiko Pietermaai
Fundashon Victory Boys Sta. Rosa
Fundashon de Oleander Welgelegen
Fundashon Hubentut Juan Domingo
Plataforma Banda Bou
Fund. Hubentut de Savaan
Fund Amigunan di Cristo
Fund de Savaan
educatie / training
naam organisatie
Vormingscentrum voor Jeugdwelzijnswerk (SVJ)
Sifma
Fundashon Pro Alfa
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contactpersoon
mevr. Winklaar
dhr. H. Schoop
dhr. J. Gumbs
dhr. Daalnoot
dhr. R. Corasol
mevr. M. Martina
dhr. R. Rosalia
dhr. J. Allee
dhr. E. Bertad
dhr. S. Leonard
mevr. A. den Dolder
dhr. A. Suares
dhr. R. Alfonso
dhr. E. Pieternella
dhr. Louisa
mevr. A. Floris
dhr. F. Peloz
dhr. R. Brunken
dhr. L. Romero
mevr. M. Cijntje
mevr. G. Rodriguez
mevr. I. Agostien
dhr. C. Eman
dhr M. Faneyte

adres
Ronde Klipweg z/n
Andres Belloweg z/n
Manhattanweg 6b
Caribenplein 12
Janwestraat z/n
Stakamachiweg z/n
Ronde Klipweg z/n
Seru Fortunaweg 5
San Wilibrordo 128
Soto z/n
Kaya Monzonit z/n
Roi Santu 122
Wishi 224
Sta. Rosa 50a
Kaya Seru di Papaya z/n
St. Martinsteeg 1
Julianaplein 34
Sapate 13
Weg naar Welgelegen
Souax 110
Dokterstuin 51
Amerikaweg 122
Seru Grandi Kavel 30
Kaya Zim 6-8

contactpersoon
adres
mevr H. Bernadina Adams
Sta. Rosa 222
dhr. R. Wallee
mevr. G. Calister

Mgr. Nieuwindstraat 50-52
Cassandraweg 8

postadres
P.O. Box 4418

telefoon
7369522 / 7361918
7377114
8691290
7384025
4615950 / 7368558
7671600
7377424 / 5273653
8682015
8648501 / 5602137
Groot Sta. Martha nst. 60 8643232 /
8648036
7671879
4626532
7672651
8683267
4628152
4654515
4618537 / 5280430
Poseidonstraat 10
4625543 / 4625190

postadres
POB 3959

fax
7379900
7377114
8691290
7378325
4615895
7671600
7376676
8695428
8643232
8649977
7674271
4626592
7672651

e-mail
fesebako@yahoo.com

sentro-bario-montana@hotmail.com

alvadendolder@hotmail.com

adjutha@hotmail.com
4654715

8880416
8683440
7331306 / 6603546
8882600

8880416
8882600

telefoon
7676324

fax
7678033

e-mail
svj@interneeds.net

4628300
7376868

4628302

sifma@cura.net

fundashonfuik@yahoo.com

Vervolg Curaçao
geuniformeerde jeugdgroepen
naam organisatie
Jeugdcentrale Curaçao (JCC)
Antilliaans Jongens & Meisjes Gilde
Jeugd Luchtvaart Brigade
Stichting de Jonge Wacht
Vereniging Scouting Antiano
Padvindsters Vereniging N.A.
Stg. Kampeercentrum Brakkeput
Stg. Scoutshop

contactpersoon
dhr. O. Faneyte
mevr. I. Richardson
dhr. U. Wieske
dhr. A. de Lanooy
dhr. R. Roosberg
mevr. K. Römer
dhr. R. Sprock
dhr. F. Clemencia

adres
Arowakenweg 41a
Carawaraweg 36
F.D. Rooseveltweg 538
Arowakenweg 41a
Arowakenweg 41a
Arowakenweg 41a
Brakkeput Ariba
Arowakenweg 41a

postadres

postadres

Bentaweg 23
Dominguitoweg 14
P.O. Box 3252
P.O. Box 594
Arowakenweg 41a

telefoon
7372605 / 7374350
4612273
8691133
7372605
7372605 / 7374765

fax
7371184
4612273

e-mail

7371184
7371184

jongewacht@cura.net

7674428
7374350

7371184
7371184

telefoon

fax

e-mail

7373291
7373291
8682191

casamanita@hotmail.com

k.romer@verriet.an

voorschoolse en naschoolse opvang
naam organisatie

contactpersoon

adres

Federatie Kinderopvang Curaçao
Fundashon Creche Bai Bini
Sentro pa Kwido Total Casa Manita
Casa Cuna Koningin Juliana
Fundashon Cuido Infantil
Fundashon Creche Suffisant
Kresh Dede Pikiña
Fundashon Kresh Tera Kora
Creche Mi Amiguito
Casa Cuna Villa Maria
St Lunysol
Fund un Man pa Hubentut Souax
Kresh Sta. Rosa

dhr. V. Martina
dhr. S. bernabela
mevr. M. Winkel
mevr. I. Felicia
dhr. B. Bito
mevr. X. Manuela
dhr. C. Paas
mevr. M. Kellie-Cecilia
mevr. R. de Lanooy
mevr. I. Winkel
mevr Leito
dhr R. Speranza
dhr. W. Suares

Toltekenweg 2
Grenadiersweg 2
Hoogstraat 16
Sta. Maria 13
IJsselstraat 33
Kaya Regenboog 64
kaya Tera Kora z/n
Kaya Girasol z/n
Wecoewaweg 2
FD Rooseveltweg 299
Souax west 57
Kaya Infrou 3

contactpersoon
dhr. E. Eleonora

adres
Prinsenlaan z/n

postadres
P.O. Box 4921

telefoon
7367600

fax
7369418

e-mail
emely_brandes@sgrgroep.org

mevr. A. Sprockel
mevr. I. Martina
mevr. I. Boutier

Jongbloed 171
Infanteristenweg 6
Sybellestraat 1

P.O. Box 3688

7378824 / 7378291
7373792 / 7470744
4617379

7378824
7372195
4651750

totolika@onenet.an
ivam@interneeds.net
inge@interneeds.net

gehandicaptenzorg
naam organisatie
Stg. voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg / SGR-Groep (oaVerriet)
Oudervereniging Totolika
Stg. Hulp aan Auditief Gehandicapten
Stg. SOKH
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7368519 / 7368517
7373800
4626290
8682191
8692453
8689724
8648822
7675986
4623803
8681347
8688005
7676002 / 7671937

8693764

rgoilo@hotmail.com
xiomara@carib-online.net
dedepikina@yahoo.com

7675690

miamiguito@curinfo.an

8681437
contact@unmanpahubentut.com
7674477

Vervolg Curaçao
residentiële zorg / hulpverlening
naam organisatie
Stg. Jeugdzorg Curaçao Casa Manita
Huize St. Jozef
Huize Rose Pelletier
Kinderoorden Brakkeput
Kas Bruder Pius
Yubia Bendita

contactpersoon
dhr. R. Willems
dhr. D. Mourillon
dhr. D. Mourillon
dhr. M. Horsford
dhr. D. Mourillon
dhr. A.J.S Eduarda

adres
Grenadiersweg 2
Sta. Rosa 51
Sta. Rosa 51
Brakkeput Ariba z/n
Kaya Aragua 83
Landhuis Mont Pleasant

postadres

ambulante zorg / hulpverlening
naam organisatie
Stg. Kinderbescherming Curaçao
Stg. Reclassering Curaçao
Gezinsvoogdij Instelling
Fundashon Mangusa
Stg. Wit Gele Kruis
Fundashon Leche di Mama
Fundashon Yamami

contactpersoon
mevr. L. Reed
mevr. M. Francisca
mevr. J. Lindo-Snijder
mevr. G. Gosepa
dhr. E. Doran
mevr. M. Betrian
dhr. P. Jansen

adres
Kaya Senior 6
Scharlooweg 154/156 unit B
Penstraat 23
Flip Blok 133 nst 15
Sta. Maria 17
Conscientiesteeg 2

postadres

sociaal-culturele vorming algemeen
naam organisatie
contactpersoon
Vereniging Veilig Verkeer
dhr. R. Christina
Stg. Curaçaos Jeugdorkest
dhr. J. Gorsira
Fundashon Koro Kontento
Fundashon Aguila del Sur
dhr. A. Gerard
Jeugd Sport Centrale Curaçao
dhr.N.Augusta
Stichting Zjozjoli
dhr.A. Hollander
Hubenil Steering Committee
mevr. A. Papa
Fundashon Korsou di Mayan
mevr. E. Merkies-Martis
Stichting Taalplezier (STAP)
dhr. J. Marchena
Fundashon Radio Semiya
dhr. F. Thode
Stichting Grumuko
mevr. H. Maria-Molina
Grupo Vakashonal Nos Famia
dhr. C. Paas
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adres
Chuchubiweg z/n
Groot Davelaarweg 25
Barbouquet 6
Seru Fortunaweg 42
Landhuis St. Sebastian
Heintje Koolweg 2
Groot Sta. Martha nst. 60
Kaya Kooyman 30
Klipstraat 2
Mahumaweg Kaya P 74
Kaya Kiwa 14

POB 8069
P.O. Box 3903

P.O. Box 4627
P.O. Box 2069

postadres

P.O. Box 4709

telefoon
7373800 / 7373802
7673075
7678852
7674135 / 7377659
8683744 / 8683671
8681922

fax
7373291
7676095
7678884
7473056
8683571
8883744

e-mail

telefoon
4613148
4611832
4614450
8641592 / 8641809
8682344
4625852
5644588

fax
4613148
4655105
4616275
8641809
8681000
7472775

e-mail
skb-c@cura.net
reclassering@carib-online.net
gvicur@cura.net

telefoon
7365366
7375075

fax
7365366
7375075

e-mail
vvvcur@curinfo.an

8648131
8685000

info@zjozjoli.com

7671531
8682883
8648131
8690711
8641049
4655605
4628287
8695708 / 8699929
7372995

huizestj@cura.net
huizepel@cura.net
kbp@cura.net
info@yubiabendita.com

thuiszorg@witgelekruis.com
ayudo@yamami.an

4657342
4628390
8695708
7372995

Vervolg Curaçao
vervolg sociaal-culturele vorming algemeen
naam organisatie
contactpersoon
Fundashon Ora pa Muchanan Uni
mevr. Djaoen-Martis
fundashon Bos di Hubentut
mevr. S. Alberto
Fund. Kultural Kompa Nanzi
mevr. Y. van Es
Fund. Hoben i Adulto Progresivo
dhr. E. Sprott
Fundashon un Man pa Mayan
mevr. Sanders
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adres
Kaya Basralokus C-20
Jan Otzentstraat z/n
Kaya Vivaldi 48
St. Jago 42
Seru Fortunaweg 5

postadres

telefoon
8688376 / 8681395
4622442
P.O. Box 4674
4613829
8681117

fax
8688376
4622056
7675528

e-mail
bluegirl_t@hotmail.com

Bonaire
naam organisatie
Stg. Bonairiaanse Jeugdzorg
Judo Vereniging
Bonaire Little League
Stg. Scouting Centrale Bonaire
Fundashon Bon Kwido
Fund. Kwido di Personanan Desabilita
Fundashon Sosial Edukativo
Jeugdhuis Jong Bonaire
Stg. Zr. Maria Höppner
Fundashon Kuakit
APEM (Fund. Aliansa Pro Evangelisashon di Mucha)
Stg. INUDIS (Instituto Unidat Di Spiritu)
FESBO (Federashon Sentronan di Bario Boneiru)
Sentro di Bario Tera Kora
Sentro di Bario Nort Salina
Sentro di Bario Antriol
Sentro di Bario Nikiboko
Sentro di Bario Rincon
Stg. Fuente de Awa Bibu
Stg. Gezinsvoogdij Bonaire
SEBIKI (Sentro Bon. di Info Edukativo pa Kuido Infantil
Stg. Voor Kunst en Kultuur Bonaire
FUSOKU (Fund. Union Soshal - Kultural)
Stg. KIBOS (KinderBoerderij Bonaire)
Stg. Pro Hubentud
SV Vitesse jeugd-afdeling
SV Real Rincon jeugd-afdeling
Stg. Harmonie Bonaire
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contactpersoon
mevr. E. Coffi
dhr. M. Thielman
dhr. R. Marin
mevr. M. Coffie-Dongen
mevr. L. Martha
mevr. M. Juan Pedro
mevr. U. Pourier
dhr. R. Pietersz
mevr. E. Albers
mevr. F. Silberie
dhr. F. Cicilia
mevr. G. Frans
mevr. J. Emers
dhr. E. Goeloe
dhr. S. Melaan
mevr. L. Martis
dhr. W. de Palm
dhr. W. Piar
dhr. J. Francees
mevr. R. Sealy
mevr. E. Sint Jago
mevr. S. Soliano
dhr. E. Goeloe
dhr. S. Semeleer
dhr. E. Engelhart
dhr. A. Anthony
dhr. G. Mercera

adres
Kaya Nikiboko Nort 79 B
Kaya Th. Marchena 24
Kaya India 4
Kaya Bongo 7
Kaya MC Hellmund-Boom 1
Kaya E.B. St. Jago 10
Kaya Promé 1
p/a Kaya Roma 7
P.O. Box 147
Kaya Caribe 54
J.A. Abraham Blvd. 49
Kaya Flamingo 16
Kaya Nikiboko Nort 2
Kaya Kamari 22
Kaya Tonkawa 5
Kaya Utrecht 22
Kaya G. F. "Betico" Croes 34
Kaya E.B. St. Jago 7
Kaya Aruaco 4
Kaya Pedro P. Sillié 10
Kaya Pedro P. Sillié 4
P.O. Box 272
p/a Kaya Maria 13
p/a Kaya Kamari 13
p/a Kaya Caribe 9
Kaya Flamingo 11
p/a Kaya Promé 9
p/a Kaya J.G. Hernandez 37

telefoon
7177316
7178456 / 7178244
7174017
7917491
7178911
7176244
7176235
7178629
7174181
7177886 / 7178316
7178679 / 7856407
7178836 / 7178758
7174666
7174743
7917602
7177293
7174177 / 7178359
7856303
7172161 / 7856511
7172040
7172436
7176420 / 7177336
7178222
7176771
7172522 / 7178214
7176976
7174994

fax
7172344
7178456

e-mail
thiewesr@bonairelive.com
dongen.mim@lycos.com
fkpd@bonairelive.com

7176467
7172488
7177886

silfam@bonairelive.com

7178809
7174668

fajfesbo@bonairelive.com

7174177
7172044
7173854

regi@bonairelive.com
wdepalm@bonairelive.com
gilbertvanarneman@bonairelive.com
gvi-bon@bonairelive.com
sebiki@hotmail.com
artandculture@hotmail.com
serfilia@yahoo.com

7176771

St. Maarten
naam organisatie
Boys Brigade St. Maarten
Girls Brigade St. Maarten
St. Maarten Joseph Scout Found.
Philipsburg Jubilee Library
Ann & Andy Nursery
United Playschool Foundation
Smurf World Playschool
7th Day Adventists Pathfinders
Berthilou Creative Learning F
Alpha & Omega Foundation
St. Maarten Youth Beat Foundation
Foundation Catholic Education
Wit Gele Kruis
Andante Music School
St. Maarten Little League Foundation
Scouting Antiano district SXM
Scolin
Multipurpose org.F.
Voices from lower princess q.Found
Motiance Dance co F
Simpson BaySports Cult. And RecrF
Spellbound Foundation
Sophia's camp F
StMaartenchildren club F.
ASA

contactpersoon
dhr. N. Richardson
mevr. T. Gumbs
dhr. L. Hodge
mevr. O. Bryson-Pantophlet
mevr. A. Lanoy
mevr. C. Hodge
mevr. R. Smith
dhr. A. Leito
mevr.B. Laveist-Chittick
mevr. S. Henson
dhr. E. York
dhr. M. Voges
dhr. F. Mulder
mevr. B. van Veen
dhr. L. Brown
mevr. M. Schaminee
dhr Euphrino Manners
mevr. A. Brooks
S. Streefkerk
dhr C. van Dolderen
mevr. B. Sue Halley
dhr R.Heil
mevr. A. Gast
mevr. D. Brooks
mevr M Schaminee

adres

contactpersoon
mevr. Z. Suares
dhr. D. Sprott
mevr. L. van Putten
dhr. G. Blake
mevr. D. Clark

adres
Van Toningenweg
Wilhelminaweg 1

mevr. C. Henriquez

Plantain Road The Farm

Genip Road 22
Ch. W. Voges Street 12
Radish Road 16 C
Ebenezer Street 92
Waterfront road 11
Long Wall Road 25c
Upper Princes Quarter
Front Street 34
Back Street

Marimba road 2
Roses road 8a
Arndells drive 8
Longwall road 18
Sr Modesta Road
Ph.B.Cult. com. C,Backstreet
Van Buren drive 12
Phillipsburg
Frontstreet 44

postadres
P.O. Box 19
P.O. Box 1

telefoon
5420801
5424778
5483639
P.O. Box 2 5422970
5483802
P.O. Box 626 5484373
5484588
P.O. Box 877 5471346 / 5422918

P.O. Box 404
P.O. Box 217
P.O. Box 118
P.O. Box 182
P.O. Box 5

POB 550

5578202
5422506
5423821 / 5423858
5423181 / 5423182
5483715
5423333
5484241 / 5424910
5443268 /5577001
5420889/5436544
5422809/ 5472990
5430600 /5511500
5453606 /5536589
5425025
5225006/ 5484536
5521212
5424910

fax

e-mail

5445338
5421022
5424319

pjlibrary@sintmaarten.net

5484373
5422918

5422301

commanderleito@hotmail.com

wychealy@sintmaarten.net

5424925
2543795
5430600
5453606

St. Eustatius
naam organisatie
Zr. Amantia Youth Foundation
Boys Brigade St. Eustatius
Girls Brigade St. Eustatius
Garfield Pathfinders Club
The Youth Care Foundation
Tenner Master Guide
Save Our Children Foundation
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Princess Garden

postadres

telefoon
3182247 / 3182207

P.O. Box 108
Kerkweg
3182227 / 3182399
Kerkweg
3182329
3182791

fax
3182457
3182966
3182374
3182791

e-mail

Saba
naam organisatie
Stg. Jeugdzorg Saba
Saba Girls and Boys Foundation
Zr. Agatha Youth Foundation
Stg. Corolita Association
Rev. Gerard Bishop Foundation
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contactpersoon
mevr. G. Sorton
mevr. M. Hassel
mevr. P. Johnson
dhr. M. Nicholson
dhr. D. Johnson

adres
The Bottom
The Bottom
Windwardside
The Bottom
Zionshill

postadres

telefoon
4162357 / 4163298
4163447 / 4163281
4162212
4163261
4162254 / 4162273

fax

4162504

e-mail

