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VOORWOORD

De ontmanteling van de Nederlandse Antillen is een feit geworden, 6 maanden na dato
moeten wij ons afvragen of het bouwen aan werkbare relaties en samenwerkingsverbanden nu
echt zijn beslag gevonden heeft. Hoewel wij besloten hebben ons Antilliaans verband te
behouden betekent dit niet dat wij als Federatie Antilliaanse Jeugdzorg minder moeten gaan
investeren in onze samenwerking. Immers een optimale en doeltreffende jeugdzorg op onze
eilanden slaagt alleen waneer wij elkaar ondersteunen en complementeren. Het is dus van
belang dat wij met zijn allen blijven werken aan een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen
die wij de komende jaren zullen tegenkomen.

Het afgelopen jaar is het ons aardig gelukt om aan de doelstelling van de FAJ, het bevorderen
van een doeltreffende jeugdzorg op de eilanden, te voldoen. Hierbij hebben wij ons laten
leiden door ons visiedocument “Positief en Preventief”. Zo is o.a. het “Onderzoek tienermoeders”
afgerond en zijn de resultaten gepresenteerd, zijn LVB-trainingen verzorgd, is aan een groot
aantal lidorganisaties ondersteuning en advies verleend, is middels het project “Rechten van
het Kind” uitvoering gegeven aan jeugdparticipatie en hebben onze YAVE-medewerkers meer
dan honderd jongeren opgevangen en begeleid. De federatie kan terugblikken op een goed
jaar. Dit betekent echter niet dat wij op onze lauweren kunnen gaan rusten.

Onze fondsenwerving is nog niet optimaal. In het komende jaar zullen wij ons moeten richten op
het vinden van een succesvolle formule voor de postzegelactie en op het aanboren van
andere bronnen om alle geplande activiteiten ook daadwerkelijk zo goed mogelijk uit te
kunnen voeren. Wij streven ten alle tijden naar een zo goed mogelijke kwaliteit. Het is beter een
klein aantal projecten te hebben die goed uitgevoerd worden dan veel projecten die maar
middelmatig scoren. Wij zullen onze partners ervan moeten overtuigen dat investeren in onze
jeugd geen luxe doch bittere noodzaak is.

Vrienden, stakeholders, partners en medewerkers, er is nog heel wat te doen. Ik nodig u, onder
dankzegging voor al hetgeen u de afgelopen periode t.b.v. de jeugd gedaan heeft, uit om ook
dit jaar uw medewerking te verlenen aan een zo optimaal mogelijke jeugdzorg.

Robert Antonius
voorzitter
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DOELSTELLING EN TAKEN FAJ

De doelstelling van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ), zoals vastgelegd in de statuten, is
het bevorderen van een doeltreffende jeugdzorg op Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en
Sint Maarten. In dit kader stimuleert, entameert en verricht FAJ activiteiten die leiden tot een
bloeiend jeugdwelzijnswerk 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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VISIE FAJ

FAJ evalueert elke 4 jaar haar visie en stelt deze bij daar waar nodig is. Onder de naam “Positief
& Preventief” is door de voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2008 een
presentatie gegeven over de visie van FAJ en de invulling daarvan voor de periode 2008 - 2012.
Gezamenlijk is vastgesteld dat de in eerdere visiedocumenten door FAJ geformuleerde
visiedefinitie nog steeds actueel is. De definitie van FAJ’s visie is dan ook ongewijzigd gebleven:

“het realiseren en stimuleren van optimale voorzieningen en ontwikkelingsmogelijkheden voor
kinderen en jeugd binnen de Antilliaanse gemeenschap”.

Behalve de eerdere visiedocumenten zijn de Rechten van het Kind als belangrijke leidraad
gebruikt en zijn een positieve insteek en preventieve aanpak de uitgangspunten geweest.

Ten aanzien van de Rechten van het Kind houdt FAJ bij de uitwerking van haar visie
nauwlettend rekening met de door de Verenigde Naties getrokken conclusies dat er nog geen
sprake is van een optimale invulling van de Rechten van het Kind op de Antillen. De komende
jaren zal FAJ daarom extra aandacht besteden aan:



uitbreiden van jeugdparticipatie met aandacht voor het realiseren van een
onafhankelijk orgaan om de Rechten van het Kind te monitoren;



stimuleren / realiseren van een systeem waarmee data ten aanzien van de realisatie
van de Rechten van het Kind verzameld en geanalyseerd kunnen worden;



aanpak van kindermishandeling en –misbruik o.a. door middel van het realiseren van
AMK’s;



verbeteren van de residentiële jeugdhulpverlening en ambulante gezinsbegeleiding
o.a. door middel van door opvoedingsondersteuning en stimuleringsprogramma’s om
families beter te betrekken;



verbeteren van de toegankelijkheid van de basis gezondheidszorg;



meer integratiemogelijkheden voor gehandicapte kinderen en jongeren o.a. door
middel van het ontwikkelen van interventieprogramma’s, bewustwordingscampagnes
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en het vergroten van de deskundigheid bij mensen die beroepsmatig en vrijwillig werken
met deze doelgroep;


verminderen van tienerzwangerschappen o.a. door middel van het aanbieden van
adequate voorlichting en educatie ten aanzien van relaties, seksualiteit en het gebruik
van voorbehoedsmiddelen;



verlaging van het schooldrop-out percentage;



verbetering van de justitiële opvang minderjarige jongeren.

In de vertaling naar activiteiten en projecten kiest FAJ voor een oplossingsgerichte in plaats van
een probleemgerichte aanpak en wordt in principe aandacht besteed aan alle jongeren, niet
alleen risicogroepen. Om de kans op succes groter te maken wordt per definitie aansluiting
gezocht op de belevingswereld van de jongeren. Het streven is vooral te gaan voor
competentieontwikkeling en uitval te voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk te verkleinen.

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat:



FAJ kiest voor een pro-actieve benadering;



FAJ blijft actief op Antilliaanse niveau, ondanks staatkundige veranderingen;



FAJ gaat voor kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod;



FAJ behoeftes en lacunes in het veld signaleert en onderzoekt;



FAJ oplossingen formuleert en ontwikkelt, o.a. in de vorm van pilotprojecten;



FAJ meer aandacht gaat besteden aan evaluatie- en monitoring;



FAJ per eiland jaarlijks een activiteitenprogramma vaststelt.

Op basis van de hier bovenstaande visie kunnen de dagelijkse werkzaamheden van FAJ als
volgt samengevat worden:



ondersteuning van (lid)organisaties FAJ;



professionalisering jeugdhulpverlening en jeugdwelzijnswerk door middel van het organiseren van trainingen, workshops en andere vormen van deskundigheidsbevordering;
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dataverzameling / feiten en cijfers ten behoeve van het jeugdbeleid door middel van
het verrichten van onderzoek en verzamelen gegevens;



verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid binnen de jeugdhulpverlening en het
jeugdwelzijnswerk door middel van het ontwikkelen en toepassen van evaluatie- en
monitoringstechnieken;



initiëren van activiteiten gericht op het stimuleren van jeugdparticipatie;
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ONDERSTEUNING (LID)ORGANISATIES

Het ondersteunen van (lid)organisaties op Curaçao, Bonaire, St. Eustatius en Saba is een van de
basisactiviteiten van FAJ. Veel organisaties kloppen bij FAJ aan voor ondersteuning bij het de
dagelijkse werkzaamheden binnen de organisatie, het opzetten en uitvoeren van projecten, het
zoeken naar subsidie, het invullen van aanvraagformulieren, het evalueren van activiteiten,
etc.. Binnen de vastgestelde visie streven de medewerkers van FAJ naar het leveren van
passende adviezen en concrete ondersteuning. Voorbeelden van in 2010 geboden
ondersteuning zijn:



ondersteuning JENA bij de organisatie en uitvoering van de Kinderpostzegelactie op alle eilanden



ondersteuning organisaties bij het opzetten vakantieplannen op alle eilanden



ondersteuning bij het uitvoeren van activiteiten in het kader van de Rechten van het Kind op alle eilanden



ondersteuning organisaties bij het invullen van subsidieaanvraagformulieren en het verkrijgen van projectfinanciering op alle
eilanden



advisering GGD Curaçao bij het opstellen van beleid ten aanzien van residentiële jeugdzorg



ondersteuning Fundashon Futuro Briante bij het opstellen van een werkplan en de evaluatie van het project begeleiding
jongeren in de jeugd- en verslavingszorg.



ondersteuning Fundashon Un Man pa Hubentut bij het opstellen van een toekomstplan naschoolse activiteiten en het
bieden van algemene bestuursondersteuning



informatieverstrekking over de activiteiten van FAJ, SVJ en Bureau Experientia aan Stichting Mai op Curaçao



brainstormen over samenwerkingsmogelijkheden tussen de Nederlandse stichting Spirit (Amsterdam) en andere
jeugdhulpverleningsorganisaties op Curaçao



intensiveren van contacten met lidorganisaties door middel van het afleggen van werkbezoeken, o.a. bij Buurtcentrum
Otrobanda, Buurtcentrum Kwartier, Fundashon un Man pa Hubentut en Fundashon Futuro Briante



ondersteuning van Fundashon Un Bon Hoben pa un Bon Famia op Curaçao bij het formuleren van een projectplan



ondersteuning van de Stichting Kinderbescherming Curaçao bij het schrijven van een projectplan Kinderrechtswinkel en het
opstarten van een financieringstraject



advisering Child Welfare Foundation voor de sponsoring van kinder- en jeugdprojecten



ondersteuning Fundashon Desaroyo i Progreso bij de projectaanvraag voor een busje met sportmateriaal ten behoeve van
de naschoolse activiteiten op 26 scholen op Curaçao



ondersteunen Dienst Cultuur en Educatie op Curaçao bij de organisatie en uitvoering van een Conferentie Buurtcentra



informatieverstrekking aan de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) over samenwerkingsmogelijkheden met
FAJ / YAVE
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ondersteuning van Brassband Universal op Curaçao bij het opzetten van twee projecten.



verzorgen van een presentatie over YAVE en LVB voor een delegatie van de Fundashon Kalidat Profeshonal Edukashonal
Korsou en verschillende Nederlandse organisaties



organiseren van een focusgroep met jongeren voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties over
voorbereiding op vertrek naar Nederland



ondersteuning van de kinderafdeling van het St. Elisabeth Hospitaal op Curaçao bij de organisatie van activiteiten in het
kader van de Rechten van het Kind



ondersteuning van Buurtcentrum Seru Papaya bij het realiseren van een project poppen maken



in samenwerking met St. Maarten Youth Council en de overheid heeft FAJ kring-St. Maarten informatiesessies
georganiseerd voor NGO’s over veranderingen in het stichtingsregister bij de Kamer van Koophandel.
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PROFESSIONALISERING

In 2010 is het trainingsaanbod over de doelgroep jongeren met een “Licht Verstandelijke
Beperking (LVB) ook wel “Licht Verstandelijk Gehandicapten”

(LVG) genoemd, verder

uitgediept. Er is veel vraag naar de training en FAJ heeft gezocht naar mogelijkheden om de
trainingen aan een zo groot mogelijke doelgroep aan te bieden. De 3-daagse LVB-training voor
professionals is ontwikkeld door de William Schrikker Groep (WSG) in Nederland, FAJ heeft
opgeleide trainers en is door WSG gecertificeerd deze training aan te bieden. Vanwege de
grote vraag is het trainersbestand uitgebreid en zijn 4 nieuwe trainers door middel van een trainde-trainer opgeleid. Momenteel beschikt FAJ over 8 gecertificeerde LVB-trainers. In 2010 is de
training niet alleen op Curaçao maar ook op Bonaire aangeboden. Daarnaast is FAJ samen
met WSG gestart met de ontwikkeling van een vaardigheidstraining op maat gemaakt voor de
doelgroep.

Deze

training

heeft

een

preventief

karakter

en

beoogt

LVB-jongeren

basisvaardigheden te leren waarmee ze zich beter staande kunnen houden in de samenleving.
Deze training die de naam “Kuida mi mes” heeft meegekregen bestaat uit 5 modules /
onderdelen: goede vrienden, gezond leven, omgaan met autoriteit op school en in
werksituaties, seksualiteit en intimiteit en omgaan met emoties en agressie. De eerste module
“Goede vrienden / Amistat”

is in december 2010 uitgetest met een groep jongeren op

Curaçao en kan inmiddels aangeboden worden. De modules zijn los van elkaar aan te bieden,
maar ook als geheel.

Naast de LVB-trainingen is er in 2010 in samenwerking met Fundashon pa Maneho di Adikshon
(FMA) een training verslaving en preventie verzorgd. Deze training omvatte 6 sessies van 2 uur,
waarin aandacht is besteed aan wat verslaving is, waarom sommige mensen verslaafd raken,
hoe karakteristiek gedrag te herkennen is, basisinformatie over de meeste gebruikte middelen
en hun werking, de impact van verslaving op de sociale omgeving en/of de organisatie, hoe
om te gaan met verslavingsproblematiek, gesprekstechnieken voor het aan de orde stellen van
vermoedens, hulp zoeken, hulp krijgen en hoe verder.

Samengevat zag het totale trainingsaanbod in 2010 er als volgt uit:
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januari 2010

terugkombijeenkomst deelnemers eerdere LVB-trainingen op Curaçao



januari / februari 2010

3- daagse training LVB voor (lid)organisaties FAJ op Bonaire



februari /maart 2010

3-daagse training LVG voor (lid)organisaties FAJ op Curaçao



maart 2010

2-daagse train-de-trainers traject voor 4 extra lokale trainers op Curaçao



april 2010

2 x 3-daagse training LVG voor (lid)organisaties FAJ op Curaçao



juni 2010

3-daagse training LVG voor (lid)organisaties FAJ op Bonaire



augustus / september 2010

3-daagse training LVG voor (lid)organisaties FAJ op Curaçao



oktober t/m november 2010

training verslavingspreventie voor (lid)organisaties FAJ op Curaçao



december 2010

testtraining 1e module “goede vrienden / amistat” van de
vaardigheidstraining Kuida mi mes voor LVB-jongeren op Curaçao
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FEITEN EN CIJFERS

Het op structurele wijze bijhouden van (onderzoeks)data wordt op de eilanden over het
algemeen als gebrekkig ervaren. Met uitzondering van de onderzoeksdata van het Centraal
Bureau voor Statistiek, zoals de Census- en Arbeidskrachtenonderzoeken, zijn weinig concrete
data algemeen beschikbaar die gebruikt kunnen worden bij de ontwikkeling van beleid en het
concretiseren van informatie over doelgroep en doelstellingen bij projecten. FAJ beschouwt
daarom het verrichten van (aanvullend) onderzoek een van haar belangrijke taakstellingen.

Onderzoeksthema’s worden meestal ingegeven door ervaringen in de dagelijkse praktijk, maar
ook is het mogelijk dat een overheids-, financierings- en/of andersoortige organisatie een
concrete onderzoeksvraag bij FAJ neerlegt.

In 2010 was heeft FAJ zich met een 3-tal onderzoeken beziggehouden:



onderzoek tienermoeders
Op verzoek van de Samenwerkende Fondsen is FAJ in 2008 gestart met een inventariserend onderzoek naar de
situatie van tienermoeders op Curaçao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba. Bij de uitvoering is nauw
samengewerkt met SIFMA en de Voogdijraad. Daarnaast hebben vele andere relevante organisaties hun
medewerking aan het project verleend. Naast literatuuronderzoek naar de definitie, achtergronden, indicatoren en
oorzaken van tienerzwangerschappen is er door middel van interviews en focusgesprekken onderzocht hoe
tienermoeders zelf hun situatie ervaren. Daarnaast is in beeld gebracht in hoeverre er door de overheid specifiek
beleid voor deze doelgroep is ontwikkeld, welke interventies er worden georganiseerd en in hoeverre de doelgroep
ook daadwerkelijk gebruik maakt van de aangeboden interventies. In augustus 2010 is het definitieve
onderzoeksrapport afgerond. Op Curaçao zijn de uitkomsten in oktober 2010 in het WTC aan een breed publiek
bestaande uit ongeveer 75 vertegenwoordigers van relevante overheidsinstellingen en NGO’s uit Curaçao en Aruba
gepresenteerd en is het eindrapport officieel aan de minister van Sociale Ontwikkeling, dhr. Koeiman, aangeboden.
Het volledige onderzoeksrapport is te downloaden op te website van FAJ: www.faj.an. Begin 2011 zal eveneens een
presentatie verzorgd worden op de andere eilanden en zal gewerkt worden aan een follow-up met concrete
projectvoorstellen.



onderzoek naschoolse educatie
In 2009 heeft de overheid van Curaçao FAJ benaderd om in kaart te brengen hoe het huidige aanbod naschoolse
educatie er uit ziet op Curaçao i.v.m. de actualisering van het beleid naschoolse opvang. In februari 2010 is de
inventarisatie van een zo compleet mogelijke lijst van organisaties die op het eiland actief zijn op het gebied van
naschoolse opvang / educatie afgerond en is een steekproef getrokken van 65 organisaties die allemaal bezocht zijn
en door een onderzoeker en vragenlijst is afgenomen. De uikomsten van alle vragenlijsten is geanalyseerd en
gecombineerd met literatuur- en beleidsonderzoek. In december 2010 is het concept onderzoeksrapport afgerond en
aan de opdrachtgever aangeboden. Begin 2011 zal na overleg met de verantwoordelijke overheidsdienst het
definitieve eindrapport inclusief conclusies en aanbevelingen gepresenteerd worden.
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onderzoek speciaal onderwijs & LVB
In het kader van de kennisontwikkelingen over het onderwerp jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVBers) is vanuit het LVB-platform (een overlegorgaaan van relevante organisaties en instellingen die met LVB-ers te
maken hebben) het initiatief genomen om een kleinschalig onderzoek te doen naar de vsie binnen het speciaal
onderwijs op deze problematiek. Door FAJ, als zijnde trekker van het LVB-platform, zijn 2 studenten Social Work van
de UNA ingezet die dit onderzoek in het kader van hun afstudeeropdracht hebben uitgevoerd. Er is een bezoek
gebracht aan bijna alle scholen voor speciaal onderwijs (LOM, MLK, AGO) en in een gesprek met de schooldirecteur
of een andere directe aanspreekpersoon in beeld gebracht hoe de scholen denken over LVB, of ze specifiek beleid
ontwikkeld hebben ten aanzien van deze doelgroep, of er speciale tools en/of methodes worden ingezet en welke
eventuele behoeftes er zijn. Het onderzoek heeft twee maanden in beslag genomen en is in november 2010 afgerond
met een presentatie in een LVB-platformbijeenkomst. Opvallend is dat veel scholen ontkennen met de doelgroep LVBers te maken te hebben, uit angst stigmatiserend over te komen. Meer bewustwording over en specifieke methodieken
voor deze doelgroep zijn noodzakelijk.
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KWALITEIT EN DOELMATIGHEID

Bij o.a. fondsenorganisaties wordt steeds meer en steeds kritischer gekeken naar de (beoogde)
resultaten van projecten en in hoeverre deze resultaten ook daadwerkelijk bereikt worden.
Structurele dataverzameling staat bij de meeste (jeugd)organisaties op de Antilliaanse eilanden
op een laag pitje, waardoor monitoring en evaluatie als een lastig klus wordt ervaren. Hoe
bepaal je of een project geslaagd is? De meeste organisaties kunnen wel iets zeggen over de
(achtergrond van) de deelnemers, maar in hoeverre de in het projectplan geformuleerde
doelstelling gehaald is en het project wel of niet succesvol is moeilijk op basis van objectieve
criteria vast te stellen. Als koepelorganisatie wil FAJ organisaties bij dit proces graag
ondersteunen en is in 2007 met financiering van de Europese Unie gestart met de ontwikkeling
van een evaluatie instrument jeugdprojecten. In samenwerking met de Universiteit van de
Nederlandse

Antillen

(UNA)

is

een

3-talig

(Papiaments,

Engels

en

Nederlands)

computerinstrument ontwikkeld waarmee de ontwikkeling van competenties bij jongeren
gemeten kunnen worden en dus iets over het effect van jeugdprojecten gezegd zou kunnen
worden en ook beleidsinformatie verzameld kan worden. In overleg met AMFO en de Dienst
Cultuur en Educatie heeft FAJ in de periode augustus 2009 t/m augustus 2010 het instrument
uitgetest op 2 jeugdprojecten: YAVE, een preventief ambulant hulpverleningsproject voor
jongeren van 12 – 24 jaar en de naschoolse opvang op de Oranjeschool, onderdeel van
Fundashon Desaroyo i Progreso (FDiP).

Deze pilot is een leerzaam proces geweest waarbij FAJ zich gerealiseerd heeft dat evalueren en
monitoren niet in het “systeem” van jeugdorganisaties zit, het wordt gemakkelijk vergeten of
krijgt minder prioriteit. Uit praktische overweging zijn in de pilot niet de begeleiders, maar de
jongeren zelf geïnterviewd. Duidelijk is dat de huidige opzet daar onvoldoende op aansluit en
een aanpassing van vragen op de belevingswereld en het ontwikkelingsniveau van jongeren
noodzakelijk is. Per project zijn slechts 2 leefgebieden gekozen die gemonitord zijn tijdens de
pilot, desondanks is de conclusie dat de tijdsduur van de meting te lang is voor met name jonge
kinderen. De belangrijkste conclusie is dat het meten van competenties alleen maar zin heeft
als de organisaties waar de evaluatie uitgevoerd wordt bewust heeft nagedacht / gekozen
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voor de ontwikkeling van bepaalde competenties en deze ook

vertaald heeft naar

doelstellingen en resultaten. Gerelateerd hieraan wil FAJ als vervolg op de pilot met 2
actiepunten aan de slag gaan:



het verder ontwikkelen van het evaluatie instrument om competenties te kunnen meten;
hoewel het instrument in zijn huidige vorm niet optimaal inzetbaar is, biedt het in de
toekomst in aangepaste vorm wel degelijk mogelijkheden;



het ontwikkelen van een aanvullend programma om organisaties te ondersteunen bij
het concreter definiëren van doelstellingen en resultaten en het daar aan gerelateerd
het opzetten van een systeem om benodigde cliëntgegevens te verzamelen en een
database bij te houden waaruit meetbare gegevens en resultaten te generaliseren zijn.

In de nabije toekomst zal FAJ met beide aandachtspunten aan de slag gaan.
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JEUGDPARTICIPATIE

FAJ probeert de participatie van kinderen en jongeren op verschillende terreinen te stimuleren.
Een van de gebieden waarin dat structureel gebeurt is het kader van de Rechten van het Kind.
De Rechten van het Kind nemen een belangrijke plaats in binnen de visie van FAJ en jaarlijks
wordt op de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, 20 november, gevierd met een
interessant activiteitenaanbod waarin kinderen en jongeren centraal staan.

Op Curaçao is voor het derde jaar op een rij het Festival Derechi di Mucha georganiseerd,
vanuit een samenwerkingsverband dat FAJ is aangegaan met Stichting Kinderbescherming
Curaçao, Fundashon Material pa Skol, Bos di Hubentut, Voogdijraad / Ofisina Pa Bienestar di
Mucha en Fundashon Kas di Kultura Kòrsou. Na een intensieve voorbereiding met voorlichting
en informatiesessies voor scholen, informatie via de media, debatten en discussies voor
opvoeders, begeleiders en professionals is gedurende twee dagen een groots festival
georganiseerd in het Curaçaose WTC. In totaal hebben 3102 kinderen en jongeren afkomstig
van 28 verschillende scholen geparticipeerd. Zij zitten allemaal in groep 7 en 8 van het
Funderend Onderwijs of klas 1 of 2 VSBO of HAVO. Gebruikmakend van verschillende
uitingsvormen zoals creatieve expressie, drama, zang, dans, handenarbeid en schilderen
hebben zij een eigen interpretatie gegeven aan het thema Rechten van het Kind. Naast de
presentaties is er op 20 november een conferentie georganiseerd waarin opvoeders,
hulpverleners, welzijnswerkers en beleidsmakers met elkaar gedebatteerd hebben over de
Rechten van het Kind en suggesties hebben aangedragen hoe de situatie op Curaçao te
verbeteren. Aan deze conferentie hebben 170 deelnemers, jongeren en volwassenen,
meegedaan. Om ook de kleinere kinderen bij het Festival te betrekken en op een gepaste
manier aandacht te vragen voor de Rechten van het Kind is er voor deze doelgroep een
tekenwedstrijd georganiseerd.
In 2010 heeft voor het eerst een groep uit Bonaire aan het Festival Derechi di Mucha
meegedaan en is tevens een eigen Festival Derechi di Mucha op Bonaire georganiseerd. Daar
hebben 340 kinderen uit groep 7 en 8 van het Bonairiaanse basisonderwijs hun ideeën
gepresenteerd.
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Naast het Festival Derechi di Mucha is op Bonaire invulling gegeven aan jeugdparticipatie in de
vorm van een jeugdadviesraad. De jeugdadviesraad HAK (Hóben Aktivo i Konsiente) geeft
gevraagd en ongevraagd advies over verschillende onderwerpen die jongeren aangaan. In
2010 is een nieuw bestuur gekozen, op dit moment maken 15 jongeren deel uit van de
jeugdadviesraad HAK. HAK heeft in 2010 een aantal concrete activiteiten uitgevoerd:



In maart 2010 hebben de jongeren van HAK een training Sociale Vaardigheden gevolgd.



In april 2010 is aan de jongeren van HAK een training Bestuursvaardigheden aangeboden, 12 jongeren hebben hier
aan meegedaan.



In april 2010 hebben de jongeren van HAK meegewerkt aan een programma seksuele voorlichting / educatie dat
gegeven is aan 240 leerlingen van het Junior College op Bonaire.



In juni 2010 heeft HAK meegewerkt aan een campagne “Internet Safety”, en voorlichting gegeven aan 452 leerlingen
van groep 7 en 8 van het Funderend Onderwijs. Ze droegen bij deze activiteit een uniform dat is aangeboden door
Fundashon Ayudo i Prevenshon (FAP).



In juli 2010 hebben 2 jongeren van HAK meegedaan aan een uitwisselingsprogramma op Curaçao met als thema
HIV/Aids.



In september 2010 hebben de jongeren van HAK hun medewerking verleend aan de jaarlijkse Kinderpostzegel /
Kerstkaartenactie van JENA / FAJ.



In oktober 2010 heeft HAK een voorlichting over drugs verzorgd voor 500 leerlingen van het Junior College op
Bonaire.



In november 2010 was HAK mede verantwoordelijk voor de organisatie van het Festival Derechi di Mucha op Bonaire
waar 340 leerlingen van groep 7 en 8 van het funderend onderwijs aan hebben meegedaan.

Op St. Maarten is in 2010 in kader van de Rechten van het Kind gekozen voor het centrale
thema: “Non-Violence; a sure way to protect our Children”. Net als andere jaren was een
samenwerking met de Franse kant van het eiland gepland, door gebrek aan financiële
middelen is dat helaas op het laatste moment niet door gegaan. Samen met de overheid en
UJIMA Foundation heeft FAJ een “Education Fair” georganiseerd. De eveneens geplande
talentenshow voor kinderen die een voorziening van voorschoolse educatie bezoeken is
uitgesteld naar 2011.

FAJ organiseert op regelmatige basis uitwisselingsprogramma’s. Ook in 2010 is een
uitwisselingsprogramma uitgevoerd: “Pensa, aktua i biba salu”. Het centrale thema in dit
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uitwisselingsprogramma was op een gezonde manier omgaan met seksualiteit om SOA’s /
HIV/Aids te voorkomen. Het aantal geregistreerde HIV- en aidsbesmettingen neemt drastisch
toe op de Antilliaanse eilanden. De Antillen vallen onder de eilanden in het Caribisch gebied
waar HIV/Aids het meest voorkomt. FAJ heeft een uitwisselingsproject met dit thema
georganiseerd om jongeren bewust te maken van de risico’s ten aanzien van onveilige seks en
tevens jongeren op te leiden als “peer educator” zodat zij ingezet kunnen worden bij het
verder verspreiden van informatie onder grotere groepen jongeren. Het project is door FAJ
uitgevoerd in samenwerking met het Rode Kruis en de Aids Stichting Nederlandse Antillen
(ASNA). Het project is uitgevoerd in de week van 3 – 9 juli in Jeugdcentrum Monte Carmelo te
Suffisant / Curaçao. In totaal hebben 18 jongeren tussen de 16 en 24 jaar meegedaan,
afkomstig van Aruba, Bonaire, Curaçao, St. Maarten, St. Eustatius en Saba. Naast
kennisoverdracht

over

HIV/Aids,

het

bezoeken

van

instellingen

zoals

FMA,

stonden

teambuildings-, leiderschaps- en communicatietrainingen op het programma.

In 2010 zijn de voorbereidingen gestart voor de 5e Curaçaose Roefeldag, een activiteit waarbij
kinderen in een vroegtijdig stadium kennis kunnen maken met de inhoud en werkzaamheden
van verschillende beroepen. Dit project wordt georganiseerd door FAJ in samenwerking met
Fundashon Desaroyo i Progreso en Fundashon Negoshi Pikiña. De planning was het project uit te
voeren in oktober 2010, maar door organisatorische omstandigheden is besloten de
implementatie uit te stellen tot juni 2011.

Op Saba hebben jeugdgroepen op verschillende manieren meegedaan aan symbolische
activiteiten en festiviteiten die gehouden zijn in het kader van de staatkundige veranderingen
“10-10-10”.
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INITIATIEVEN EN PROJECTEN

Verzameling informatie lidorganisaties
Bij de meeste lidorganisaties staan de ontwikkelingen niet stil, er zijn regelmatig wisselingen in
bestuur- en/of personeelssamenstelling en er komen steeds meer organisaties met een eigen
website. Om de FAJ database van lidorganisaties te actualiseren is FAJ in 2010 gestart met een
enquête onder de lidorganisaties. FAJ roept alle organisatie op jaarverslagen, organisatiewijzigingen, een nieuwe website, etc. aan bureau FAJ door te geven.

Hóben Aktivo
Met de restantgelden van voorgaande jaren is in 2010 een beperkt programma van Hóben
Aktivo voortgezet in 5 buurtcentra: Buurtcentrum Koraal Specht, Buurtcentrum Otrobanda,
Buurtcentrum Brievengat, Buurtcentrum De Savaan en Buurtcentrum Kanga/Dein:



Buurtcentrum Koraal Specht: computerlessen en breakdance.



Buurtcentrum Otrobanda: tekenlessen



Buurtcentrum Brievengat: computerlessen en kooklessen.



Buurtcentrum De Savaan: vliegerworkshop met vliegerwedstrijd en computerlessen.



Buurtcentrum Kanga/Dein: breakdance, kickboxen en computerlessen (gegeven op een andere lokatie).

De verandering van staatkundige structuur maakt het lastig de continuering bij de overheid
gerealiseerd te krijgen, om het project te kunnen continueren is daarom gewerkt aan een
projectplan voor fondsen. In december 2010 is dit plan ingediend bij o.a. Stichting Zonnige
Jeugd. De uitkomst van de subsidieaanvraag is nog niet bekend.

Speeltuinproject
Officieel is het speeltuinproject in 2009 op Curaçao, Bonaire en St. Maarten afgerond. Op
Bonaire heeft het toestel een goede plek gevonden bij Fundashon Magasina di Rei in Rincon.
De speeltuin is officieel op 3 juli 2010 geopend.
Duidelijk is dat met de binnen dit project gerealiseerde speeltuinen niet aan de totale behoefte
is voldaan. In 2010 hebben verschillende buurtcentra en organisaties op Curaçao FAJ
benaderd voor een follow-up op het project en het realiseren van meer speeltoestellen /
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speeltuinen. Eén initiatief kwam van Stichting Uniek Curaçao die uit een fondsenwervingsactie
van de Children Welfare Foundation een budget had gekregen om een speeltuin in Seru Domi
te realiseren. FAJ, Stichting Uniek Curaçao en Stichting Beheer Sportvelden Seru Domi hebben
hun krachten gebundeld om gezamenlijk deze speeltuin te realiseren. Helaas was het door een
gebrek aan beschikbare jongeren bij het GOG niet mogelijk de toestellen wederom te laten
bouwen door het GOG en is FAJ op zoek gegaan naar een andere partner. Deze is gevonden
in de vorm van de MTS, het streven is dat de MTS het bouwen en onderhouden van
speeltoestellen een structureel onderdeel van het curriculum maakt. In Domi is naast een
speeltoestel gezorgd voor een omheining en een schaduwplek met bankjes waar ouders /
verzorgers kunnen zitten. Begin 2011 zal de speeltuin opgeleverd en officieel geopend worden.
Naast Domi zijn in 2010 ook contacten gelegd voor het realiseren van een speeltuin bij
buurtcentrum Janwe, in de woonwijk Gibraltar en bij de dierentuin.

YAVE
YAVE is in 2007 gestart met projectgelden in het kader van Armoedebestrijding van USONA.
Vanwege het succes van het project is het gelukt de pilotperiode te verlengen met 2 jaar met
financiering van Samenwerkende Fondsen, AMFO en Stichting Doen. De bedoeling was dat na
een pilotperiode van in totaal 3 jaar het project aan de overheid voorgedragen zou worden
voor structurele financiering. Vanwege de staatkundige veranderingen per “10-10-10” is dat niet
gelukt en is aan de fondsen overbruggingssubsidie gevraagd voor de periode 2010 t/m 2012.
Zowel AMFO als Samenwerkende Fondsen hebben deze subsidie toegezegd zodat het project
gecontinueerd kan worden tot en met februari 2012.
In 2010 had YAVE 6 interventiemedewerkers in dienst, die op jaarbasis ongeveer 150 jongeren
begeleiden. Daarnaast is aan een stagiaire Social Work van de Universiteit van de Nederlandse
Antillen (UNA) de mogelijkheid geboden een snuffelstage bij YAVE te doen en hebben 2
stagiaires beeldende- en dramatherapie een aantal cliënten van YAVE als aanvullende
interventie therapie aangeboden.

Jongeren met een Licht Verstandelijk Beperking (LVB)
Naast het aanbieden van trainingen heeft FAJ, ondersteund door de William Schrikker Groep,
een LVB-platform opgezet. Dit LVB-platform is een overlegorgaan waarin relevante instellingen
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op Curaçao zitting hebben om gezamenlijk te brainstormen over behoeftes en noden
gerelateerd aan de LVB-problematiek. Deelnemers zijn o.a. afkomstig van Departamentu Salu
Hubenil, SGR-groep / SPD, Stichting Reclassering, Gezinsvoogdij instelling, Voogdijraad, Van
Houteschool (speciaal onderwijs), Servisio pa Guia Edukashonal en het GOG. De wens bestaat
om het LVB-platform uit te bouwen tot een LVB-kenniscentrum, een expertisecentrum waarin
alle kennis en deskundigheid over LVB-ers centraal verzameld en ter beschikking gesteld wordt
van de gemeenschap. September 2010 heeft FAJ van de toenmalige Minister van Onderwijs
een opstartsubsidie ontvangen voor het LVB-kenniscentrum.
In december 2010 is wederom een werkbezoek gebracht door de William Schrikkergroep aan
Curaçao. FAJ en WSG hebben de samenwerking onder de loep genomen en zijn tot de
conclusie gekomen dat er sprake is van een vruchtbare samenwerking met veel positieve en
concrete resultaten die alleszins continuering verdient. Met deze delegatie is een gesprek
aangegaan met Minister Koeiman (Sociale Ontwikkeling) en Minster Rosalia (Onderwijs, Cultuur
en Sport) om aandacht te vragen voor de doelgroep LVB-ers. Er is een werkbezoek gebracht
aan een aantal organisaties in het veld om samenwerkingsrelaties verder aan te halen.
Daarnaast is door twee trainers van WSG een verdiepingstraining gegeven voor alle LVB-trainers
van FAJ, over de onderwerpen jeugdcriminaliteit en seksualiteit. Eveneens is follow-up gegeven
aan de nieuwe training die in ontwikkeling is “Kuida mi mes”, een training gericht op
competentieontwikkeling specifiek voor de doelgroep LVB-ers. De eerste module, “Amistat /
vriendschap” is uitgetest met een groep jongeren bestaande uit 6 cliënten van YAVE.

Sociale Kaart
In 2009 heeft FAJ met het Sociaal Kenniscentrum een contract getekend gericht op het
realiseren van een nieuwe Sociale Kaart van Curaçao. FAJ heeft hiervoor op projectbasis een
coördinator aangesteld die in de periode maart t/m augustus 2010 samen met 2 stagiaires /
projectmedewerkers een zo compleet mogelijke database heeft gemaakt van sociale
organisaties en instellingen op Curaçao. De uitvoering van het FAJ-gedeelte van dit project is in
december 2010 afgerond. In totaal zijn ruim 1000 organisaties in de digitale database
opgenomen. Deze informatie is conform de opdracht aan SKC overhandigd. Het is de
bedoeling dat de database door SKC omgezet zal worden in een algemeen toegankelijk
website waarin burgers en organisaties overzichtelijk informatie en instellingen kunnen
opzoeken.
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TOEKOMST

Een groot aantal activiteiten van FAJ gebeurt op structurele basis. Activiteiten die in 2011
gecontinueerd zullen worden zijn:



ondersteuning jeugdorganisaties



ontwikkeling evaluatie instrument



informatieverzameling en deskundigheidsbevordering LVB



YAVE



Rechten van het Kind



Hóben Aktivo



Roefeldag

In 2011 zal het initiatief van het bestuur, om regelmatig werkbezoeken te brengen aan
lidorganisaties om zo de contacten aan te halen, gecontinueerd worden.

Met de Curaçaose overheid zijn intentie afspraken gemaakt om als vervolg op de inventarisatie
van de naschoolse voorzieningen mee te denken over de formulering van beleid naschoolse
educatie. Dat geldt ook voor algemeen jeugdbeleid, waarvan actualisering van het vigerende
beleidsplan noodzakelijk is. In 2011 zal FAJ het opgestarte overleg met verschillende
gesprekspartners vanuit zowel overheid, NGO-sector als bedrijfsleven continueren en het
initiatief “Kind in beeld” uitwerken. Ook zit het in de planning van 2011 om het Festival Derechi di
Mucha te continueren en uit te breiden evenals de Roefeldag. De Roefeldag is wegens
onvoorziene omstandigheden in 2010 niet doorgegaan en zal in juni 2011 alsnog uitgevoerd
worden.

Ter ondersteuning van de dagelijkse werkzaamheden van YAVE zal het team van
interventiemedewerkers in 2011 uitgebreid worden met een gedragsdeskundige. Deze
gedragsdeskundige wordt eveneens ingezet om het LVB-kenniscentrum effectief op te starten.
Het LVB-kenniscentrum wordt een centraal punt waar alle kennis en deskundigheid over het
onderwerp LVB verzameld wordt en toegankelijk gemaakt wordt voor de hele gemeenschap.
De activiteiten zullen bestaan uit het doen van praktijkgericht onderzoek, verzamelen van
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literatuur, methodieken en materiaal en het daar waar nodig afnemen van psychologische
en/of sociale vaardigheidstesten. De samenwerking met de William Schrikkergroep wordt
gecontinueerd. Een van de onderwerpen waar concreet aan gewerkt wordt in 2011 is de
verdere ontwikkeling van de nieuwe competentietraining voor LVB-jongeren, “Kuida mi mes”.
De tweede module voor deze training zal in juni 2011 uitgetest worden in Nederland met een
groep Antilliaanse jongeren in Rotterdam. Het plan is dat de totale training, bestaande uit 5
modules, eind 2011 afgerond zal zijn.

In 2011 zal de aanpak te komen tot een toepasbaar evaluatie instrument jeugdproject weer
opgepakt worden. Samen met AMFO zal bekeken worden welke stappen gezet kunnen
worden om organisaties in het veld te ondersteunen bij het vaststellen van doelstellingen en het
vertalen van de doelstellingen naar concrete en meetbare resultaten. Binnen dit kader zal
eveneens gewerkt worden aan een basis cliëntvolgsysteem dat voor een groot aantal
jeugdorganisaties toepasbaar is.
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DANKWOORD

Alle activiteiten die FAJ in 2010 heeft uitgevoerd waren niet mogelijk zonder financiële of
andere steun van een groot aantal organisaties (in willekeurige volgorde):



Eilandgebied Curaçao
zorgcontract t.b.v. deskundigheidsbevordering, organisatie- en beleidsondersteuning en jeugdparticipatie



Eilandgebied Bonaire
zorgcontract t.b.v. de coördinatie van jeugdparticipatie



Eilandgebied St. Maarten
ter beschikkingstelling van een parttime coördinator



Samenwerkende Fondsen Nederlandse Antillen (SFA)
projectondersteuning YAVE en viering Rechten van het Kind



Stichting Doen
projectfinanciering YAVE en Hoben Aktivo



AMFO
projectfinanciering YAVE



Jeugdfonds Nederlandse Antillen (JENA)
projectfinanciering viering Rechten van het Kind en uitwisselingsproject



Stichting Welzijnsfonds UNI
projectfinanciering YAVE



William Schrikker Groep
projectondersteuning trainingen LVG



SVB
projectfinanciering uitwisselingsproject

Wij danken iedereen die op de een of andere manier het werk van FAJ heeft ondersteund
hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.
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ORGANISATIESAMENSTELLING

Per 31 december 2010 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
Adele Evertsz (vertegenwoordiger Bonaire t/m november 2010)

De kringbesturen per eiland waren per 31 december 2010 als volgt samengesteld:
kringbestuur Bonaire
Adele Evertsz (t/m nov. 2010)
Edsel Cecilia
Edward Engelhart

kringbestuur St. Maarten
Dulyn Brooks
Jessica Richardson
Selma Adriana
Elmora Pantophlet
Connie Francis

kringbestuur St. Eustatius
Floyd Woodley
Brenda van Putten

kringbestuur Saba
Anastacia Simmons
Jacinth Withfield
Yvonne Smith

De bezetting van de bureau’s van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg zag er op 31 december
2010 als volgt uit:
bureau FAJ Curaçao
bureaucoördinator:
beleidsmedewerker:
projectmedewerker:
bureaumedewerker:

Linelle Ersilia
Elly Hellings
Lionel Cordilia
Fiba Römer

bureau FAJ Bonaire
bureaucoördinator:

Judith Leoneta

bureau FAJ St. Maarten
bureaucoördinator:

Elmora Pantophlet
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BALANS PER 31 DECEMBER 2010

Activa
(in Antilliaanse guldens)

2010

2009

283.099

287.348

Beleggingen

1.155.522

1.407.907

Vorderingen

63.347

66.890

845.800

651.905

2.347.768

2.414.050

2010

2009

1.983.424

1.983.701

37.220

52.121

5.335

5.991

321.789

372.237

2.347.768

2.414.050

Duurzame activa

Liquide middelen

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

2010

2009

5.327

7.838

Coördinatievergoeding

46.450

14.550

Huuropbrengsten

29.900

46.859

831.118

539.291

4.050

2.761

104.239

110.240

1.943

6.641

1.023.027

728.180

329.120

309.656

3.500

3.500

17.064

21.927

Exploitatiesaldo

673.343

393.097

Eigen projecten

(664.654)

(392.051)

Amortisatie meerwaarde obligaties

(1.135)

(1.260)

Bijzondere baten en (lasten)

(7.831)

-

(277)

(214)

(277)

(214)

(in Antilliaanse guldens)
Baten
Bijdrage J.E.N.A. in beheerskosten

Subsidies en donaties
Contributies
Interest
Vrijval donatie uitbreiding inventaris

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

Saldo boekjaar
Bestemming batig saldo boekjaar
Eigen vermogen
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TOELICHTING JAARREKENING

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.
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Eigen vermogen
(in Antilliaanse guldens)
Algemene Reserve
Saldo per 31 december 2009
Bij: saldo boekjaar
Bij: dotatie Beleggingsreserve

1.988.518
(277)
(114)
1.988.127

Beleggingsreserve
Saldo per 31 december 2009
Af: amortisatie meerwaarde obligaties voor 2010
Bij: vrijval beleggingsreserve op afgeloste schatkistpapieren

(4.817)
(1.135)
1.249
(4.703)
1.983.424

Subsidies en donaties
(in Antilliaanse guldens)
Zorgcontract Eilandgebied Curaçao
Zorgcontract Eilandgebied Bonaire
HAK Bonaire
Rechten van het kind
Poject YAVE
Project Hóben Aktivo Foko di Positivismo
Deskundigheidsbevordering
Project Onderzoek Tienermoeders
Project Speeltuin Ser’i Domi
Project Sociale Kaart
Uitwisselingsproject
Project Onderzoek Naschoolse Opvang
Overige Projecten

153.000
27.080
8.681
22.882
422.234
27.924
26.287
7.106
25.669
78.092
17.695
9.250
5.218
831.118
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Overzicht lidorganisaties per eiland
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
Stichting Hubentut Juan Domingo
Plataforma Banda Bou
Fundashon Hubentut de Savaan
Fundashon Amigunan di Cristo
Fundashon de Savaan
educatie / training
naam organisatie
Vormingscentrum voor Jeugdwelzijnswerk (SVJ)
Sifma
Fundashon Pro Alfa

contactpersoon
mevr. Winklaar
dhr. H. Schoop
dhr. J. Gumbs
dhr.S. Isabella
dhr. R. Corasol
mevr. M. Martina
dhr. R. Rosalia
dhr. J. Allee
dhr. E. Bertad
dhr. S. Leonard
dhr. G. Kelkboom
dhr. A. Suares
dhr. R. Alfonso
mevr. M. Mauricia
dhr. Louisa
mevr. A. Floris
dhr. F. Peloz
dhr. R. Brunken
dhr. L. Romero
mevr. M. Lacruz
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
Zapateer 13
Weg naar Welgelegen
Juan Domingo 175b
Dokterstuin 51
Amerikaweg 122
Seru Grandi Kavel 30
Kaya Zim 6-8

postadres
P.O. Box 4418

telefoon
7369522 / 7361918
7377114
8691290
5200108/ 7378325
4615058 / 7368558
7671600
7377424 / 5273653
8682515
8648501 / 5602137
Groot Sta. Martha nst. 60 8643232 /
8648036/8648091
7671879
4626532
7672651
8683267
4628152
4654515
5280430
Poseidonstraat 10
4625543 / 4625190
8697175 / 5169804
8880416
8683440
7384787 /5220943
8882600

fax
7379900
7377114
8691290
7378325
4615895
7671600
7376676
8695428

contactpersoon
mevr H. Bernadina

adres
Sta. Rosa 222

postadres
POB 3959

telefoon
7678122

fax
7678033

e-mail
svj@interneeds.net

dhr. R. Walle
mevr. G. Calister

Mgr. Nieuwindstraat 51
Cassandraweg 8

4628300
7376868

4628302

sifma@cura.net

8643232
8649977
7674271
4626592
7672651

e-mail
fesebako@yahoo.com

sentrodibariogrootkwartier@hotmail.com
sentro-bario-montana@hotmail.com

sentro-bario-starosa@hotmail.com
adjutha@hotmail.com

4654715
rbrunken@hotmail.com
m.lacruz@una.an
8880416
fundashonamigunandicristo@yahoo.com
8882600

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. A. Ellis
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
jcc@cura.net

7371184
7371184

jongewacht@cura.net

7674428
7374350

7371184
7371184

telefoon

fax

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
Kresh Mi Amiguito
Casa Cuna Villa Maria
Fund.Luna Kresiente vh Lunysol
Fund un Man pa Hubentut Souax
Fund Prom. pa nos bario (Kr st.Rosa
Kinderdagverblijf de Carrousel
Fund. un bon hoben pa un bon famia

dhr. W. Suares
mevr. A. Anches
mevr. M. Winkel
mevr. I. Felicia
dhr. B. Bito
mevr. X. Manuela
dhr. C. Paas
mevr. M.Olbino
mevr. R. de Lanooy
mevr. I. Winkel
mevr M. Doran
dhr R. Speranza
dhr. W. Suares
mevr. R. Sambo
Dhr. M. Maduro

Kaya Infrou 3
Toltekenweg 2
Grenadiersweg 2
Hoogstraat 16
Sta. Maria 13
IJsselstraat 33A
Kaya Regenboog 64
kaya Tera Kora z/n
Kaya Girasol z/n
Wecoewaweg 2
FD Rooseveltweg 299
Souax west 57
Kaya Infrou 3
Gosieweg 21
Seru Grandi 85

gehandicaptenzorg
naam organisatie
SGR-Groep
Oudervereniging Totolika
Stg. Hulp aan Auditief Gehandicapten
Stg. SOKH

contactpersoon
dhr. H. Kamsteeg
dhr. J. Harms
mevr. I. Martina
mevr. I. Janga

adres
Prinsenlaan z/n
Uteweg z/n
Infanteristenweg 6
Cybellestraat 1

7676002
7373801
7373800
4626290
8682191
8692453
8689724
8648822
7675986
4623803
8681347
8688005
7676002 / 7472282
7363021
7386468/5676780

postadres
P.O. Box 4921

telefoon
7367600
7378291
7373792 / 7470744
4617374

7373291
7373291
8682191
8692453
8693764
7675690
8681437
7674477

e-mail

baibini@onenet.an / astrida@onenet.an
casamanita@hotmail.com
rgoilo@hotmail.com
mi.kasita@yahoo.com
dedepikina@yahoo.com
marijke_olbino@hotmail.com
miamiguito@scarlet.an
lunakresiente@hotmail.com
contact@unmanpahubentut.com
calabasapo@yahoo.com
fundashon.unbonhoben@gmail.com

fax
7369418
7372609
7372195
4617066

e-mail
emely_brandes@sgrgroep.org
totolika@onenet.an
ivam@interneeds.net
ilona@sokh.info
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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
Fundashon Kas Bethel
Foundation Meant to Shine
Fundashon Gideon
Fundashon Mayor di Kriansa
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
Stichting MAI
FMA

contactpersoon
adres
mevr. J. Adoptie
Grenadiersweg 2
mevr. L. Genoveva
Sta. Rosa 51
mevr. S.Luisa-Martis
Sta. Rosa 51
mevr. G. Reina
Brakkeput Ariba z/n
mevr. R. Damberg
Kaya Aragua 83
dhr. A.J.S Eduarda
Landhuis Mont Pleasant
mevr. T. Juliana-Balootje Beurs 50
dhr. AM. de Vries
Krakeel 13a
dhr. C. Habermehl
Kaya Miguel Suriel 1
mevr. C. Schoop
Regentesselaan z/n

postadres

contactpersoon
mevr. L. Reed
mevr. M. Francisca
mevr. J. Lindo-Snijder
mevr. G. Gosepa

adres
Kaya Senior 6
Scharlooweg 154/156 unit B
Penstraat 23
Flip Blok 133 nst 15
Sta. Maria 17
Conscientiesteeg 2
W.C. Muizenberg unit 4
Fontein 17
Oosterbeekstraat 11

postadres

adres
Chuchubiweg z/n
Groot Davelaarweg 25
Seru Fortunaweg 42
Landhuis St. Sebastian
Heintje Koolweg 2
Groot Sta. Martha nst. 60
Kaya Kooyman 30
Kaya Felpa 53

postadres

mev. D.Martina-Wijne

mevr. M. Betrian
dhr. P. Jansen
mevr. K.Torres
mevr.J. Cova

sociaal-culturele vorming algemeen
naam organisatie
contactpersoon
Vereniging Veilig Verkeer
dhr. R. Christina
Stg. Curaçaos Jeugdorkest
dhr. J. Gorsira
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
Stichting Steun Jongeren Curaçao
mevr. A. van Blarcum

POB 8069

P.O. Box 3903

POBox 3405

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

telefoon
7373800 / 7373802
7673075
7678852
7674135 / 7377659
8683744 / 8683671
8681922
4658589
8691839
7383003
7342444

fax
7373291
7676095
7678884
7379985
8683571
8883744
4618318

telefoon
4614444
4611832
4614450
8641592 / 8641809
8682344/5104773
4625852
8685058 / 5644588
8643088
4615977

fax
4618125
4655105
4616275
8641809
8681000
7472775

telefoon
7365366
7375075
8682883
8648131
8690711
8641049
4655605

fax
7365366
7375075

e-mail
vvvcur@curinfo.an

8648131
8685000

info@zjozjoli.com

7389009

4615810

e-mail
casamanita@hotmail.com
fgef@cura.net
huizepel@cura.net
kasbrudp@onenet.an
info@yubia.org
nilabalootje@onenet.an
info@meanttoshine.org
f_gideon@onenet.an
info@mayordikriansa.org

e-mail
kinderbeschermingcuracao@yahoo.com
reclassering@carib-online.net
gvicur@cura.net
thuiszorg@witgelekruis.com
ayudo@yamami.an
mai@stichting mai.com
info@fma.an /www.fma.an

4657342
kayafelpa@hotmail.com
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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 Progressivo
dhr. E. Sprott
Stichting Brassband Universal
dhr. M. Bodak
The IDIF
mevr. S. Leal
Fundashon Futuro Briante
mevr. R.Sabat

adres
Kaya Basralokus C-20
Jan Otzenstraat z/n
Kaya Vivaldi 48
St. Jago 42
Rheerslust kaya B21
Rondeweg z/n (nst 14)
Seru Grandi 114A

postadres

P.O. Box 4674

telefoon
8688376 / 8681395
4622442
7675528
4613829
6986887 / 6742420
8883313
7380480 /5212036

fax
8688376
4622056

8886331
7380480

e-mail
bluegirl_t@hotmail.com

brass_universal@hotmail.com
sanle313@gmail.com
roselien.sabat@futurobriante.com
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Bonaire
naam organisatie
Stg. Bonairiaanse Jeugdzorg
Judo Vereniging
Bonaire Little League
Stg. Scouting Centrale Bonaire
Fundashon Bon Kuido
Fund. Kuido 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
Stg. Project

contactpersoon
dhr. U. Joaquin
dhr. J. Kroon
dhr. M. Manuela
dhr. R. Pietersz
mevr. G. v.d. Heuvel
dhr. R. Giskus
mevr. L.G. Marcera
mevr. B. Thomas
dhr. R. Luciano
mevr. F. Silberie
dhr. D. Paula
mevr. G. Frans
mevr. N. Ipcidensia
dhr. E. Goeloe
dhr. S. Melaan
mevr. L. Martis
dhr. W. de Palm
dhr. W. Piar
dhr. J. Francees
mevr. S. Brown
mevr. R. Sealy
mevr. E. Sint Jago
mevr. A. Evertsz
dhr. E. Goeloe
dhr. S. Semeleer
dhr. H. Anthony
dhr. A. Anthony
dhr. R. Saleh
Mevr. S. Jacobs

adres
Kaya Nikiboko Nort 79 B
Kaya Orquidia 16
p/a WEB N.V.
Kaya Nikiboko Nort 2
Kaya M.C. Hellmund-Boom 1
Kaya E.B. St. Jago 10
Kaya Rincon 114
Kaya Libert. Simon Bolivar 16
Kaya Tanki Matrimonio
Kaya Caribe 54
Kaya Turquiasa 5
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
Kaya Baracuda
p/a Kaya Kamari 13
p/a Kaya Caribe 9
Kaya Mercedes 5
p/a Kaya Promé 9
Kaya Nikiboko Nort 15
Kaya Carlos A. Nicolaas 2

telefoon
7177316 / 7968886

fax
7172344

7158244
7178629
7178911
7176210 / 5408709
7175330 ext. 671
7174303
7174181 / 7172488
7177886 / 7178316
7172773
7178836 / 7178758
7174666
7174743
7917602
7177293
7174177 / 7178359
7856303
7172161 / 7856511
7172040
7172435 / 7172436
7176420 / 7177336
5156379
7863852
7176771 / 5406840
7857749
7176976
7178610 / 7173311
7859005

7178756

e-mail
bonjeugd@bonairelive.com

dongen.mim@lycos.com
7960711
7172845
7176497
7178371
7177886
7178809
7174668

7174177

7172044
7173854

fkpd@bonairelive.com
info@jongbonaire.org
silfam@bonairelive.com

info@fesbo.org

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

7175029
serfilia@yahoo.com
7176771
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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 Foundation
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 Organiszation Foundation
Voices from lower princess q.Found
Motiance Dance School
Simpson BaySports Cult. And RecrF
Spellbound Foundation
Sophia's camp Foundation
St Maarten children club Foundation
SIFMA
Youth Council St. Maarten
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
mevr. A. Gumbs
mevr. M. Schaminee
dhr Euphrino Manners
mevr. A. Brooks
dhr. S. Streefkerk
dhr C. van Dolderen
mevr. B. Sue Halley
dhr R.Heil
mevr. A. Gast
mevr. D. Brooks
mevr. B. Boasman
mevr. C. Gumbs-Francis
mevr M Schaminee

adres

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
Rupert Maynard C. St. Peters
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 / 5483595
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
5422056 / 5593320
5423821 / 5423858
5423181 / 5423182
5483715
5421495 / 5428195
5484241 / 5424910
5443268 /5577001
5420889/5436544
5422809/ 5472990
5430600 /5511500
5453606 /5536589
5425025
5225006/ 5484536
5521212
5437299
5485022
5424910

fax

e-mail

5445338
5421022
5424319

pjlibrary@sintmaarten.net

5484373

carmenhodge@hotmail.com

5422918

commanderleito@hotmail.com

mannyork@hotmail.com
5422301
wychealy@sintmaarten.net
agmalgumbs@hotmail.com
5424925
2543795

5430600
5453606

ceescees@sintmaarten.net

Bernadette_60@hotmail.com
sxmyouthcouncil@hotmail.com
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St. Eustatius
naam organisatie
Zr. Amanta Youth Foundation
Boys Brigade St. Eustatius
Girls Brigade St. Eustatius
Garfield Pathfinders Club
The Youth Care Foundation
Save our Children Foundation

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

adres
postadres
Van Toningenweg
Wilhelminaweg 1
P.O. Box 108
Kerkweg
Kerkweg
Princess Garden
Plantain Road The Farm

telefoon
3182247 / 3182207

fax
3182457
3182966

3182329
3182791

3182374
3182791

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

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

fax

e-mail

3182227 / 3182399

Saba
naam organisatie
Stg. Jeugdzorg Saba
Saba Girls and Boys Foundation
Zr. Agatha Youth Foundation
Stg. Corolita Association
Rev. Gerard Bishop Foundation

postadres

e-mail

4162504
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