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VOORWOORD
Het is eindelijk zo ver, de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg is pensioengerechtigd. U allen
van harte gefeliciteerd met de 60-jarige verjaardag van onze organisatie. Het is echter
jammer dat wij geen recht hebben op de Algemene Ouderdoms Voorziening (AOV), in
deze tijden van financiële tekorten helpen alle kleine beetjes.
Geachte vrienden, wat zich in onze gemeenschap afspeelt, financiële inkrimpingen,
bezuinigingsmaatregelen vanwege de economische malaise om de landsbegroting
sluitend te kunnen maken, gaan ook ons niet voorbij. Door de overheid beloofde
subsidies blijven uit, afgesproken financiële ondersteuning wordt niet nagekomen en
fondsen sluiten hun deuren. Dit brengt ons in een moeilijke financiële positie. Niettemin
is het ons gelukt om aan al onze verplichtingen te voldoen en hebben wij het jaar dankzij
een zuinig beleid positief kunnen afsluiten.
In de loop van de afgelopen zestig bestaansjaren heeft zich veel voorgedaan.
Staatkundige

veranderingen,

organisatiewijzigingen,

nieuwe

organisaties

die

zich

aangesloten hebben, nieuwe projecten die gestart zijn en nieuwe vriendschappen die
ontstaan zijn. Te veel dingen om in een voorwoord op te sommen, doch die de moeite
waard zijn om te koesteren.
Om het jubileumjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan heeft de Federatie Antilliaanse
Jeugdzorg een aantal activiteiten georganiseerd waaronder “Kindje getest, wat nu” op
Curaçao, “Ban topa FAJ” op Bonaire en hebben wij extra aandacht besteed aan
deskundigheidsbevordering. Klap op de vuurpijl was onze driedaagse intereilandelijke
conferentie “Jeugdzorg op maat” gehouden van 19 t/m 21 september 2012, met
internationale gastsprekers. Uit de evaluatie blijkt dat deze conferentie als heel geslaagd
kan worden beschouwd. De resultaten zullen in het lopend jaar aan de orde komen.
Geachte vrienden, onze activiteiten zijn afhankelijk van de financiële middelen die wij
binnenkrijgen en onze uitdagingen worden niet minder. Een van onze belangrijkste
projecten, YAVE, die een prominente plaats heeft verworven binnen het veld van
begeleiding en coaching ter voorkoming van voortijdig schooluitval wordt in haar
functioneren bedreigd wegens het uitblijven van de verwachte financiële ondersteuning
en de fondsen waarop wij altijd hebben kunnen rekenen sluiten hun kranen hetgeen ons
in een heel uitdagende positie brengt. Desalniettemin gaan wij de toekomst vol frisse
moed tegemoet met het voornemen om het beste ervan te maken.
Een woord van dank gaat naar al onze vrienden, leden, partners, medewerkers en
stakeholders vergezeld van het verzoek om u te blijven inzetten voor het belang voor de
jeugd van onze gemeenschappen.
Robert Antonius
Voorzitter
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Terug- en vooruitblik
Als Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) blikken wij in dit jaarverslag graag met u terug
op een bewogen jaar vanuit onze doelstellingen, kerntaken en werkpraktijk. Daarnaast
kijken wij ook energiek vooruit naar 2013. Onze terug- en vooruitblik bestaat uit drie
delen. In het eerste deel staan wij stil bij onze doelen, kerntaken en werkpraktijk als
koepelorganisatie voor het jeugdveld op alle eilanden van de voormalige Nederlandse
Antillen: Curaçao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius en Saba, hierna te noemen de
eilanden. In deel II kijken wij terug op een boeiend jaar met successen en uitdagingen
en in deel III blikken wij vooruit op activiteiten die wij willen consolideren en uitbreiden
en op onze speerpunten voor het komende jaar.

DEEL I

DOELSTELLINGEN EN TAKEN FAJ

Doelen
De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg ( FAJ) heeft, zoals vastgelegd in de statuten, tot doel
om een doeltreffende jeugdzorg te bevorderen op Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba
en Sint Eustatius. Hiervoor stimuleert, entameert en verricht FAJ activiteiten die leiden
tot een bloeiend jeugdwelzijn en een betere leef en ontwikkelsituatie voor kinderen en
jongeren.
Kerntaken
In de praktijk wordt deze doelstelling in de volgende taken vertaald die in de
verschillende hoofdstukken van dit jaarverslag zijn uitgewerkt:
1. Het volgen, toetsen en adviseren op het gebied van jeugdbeleid
2. Het analyseren van de situatie in het veld, onder anderen

door het verrichten of

bijdragen aan (veld)onderzoek
3. Het ondersteunen van (lid)organisaties bij hun dagelijkse werkzaamheden en het
opzetten van specifieke projecten
4. Het entameren en coördineren van grotere projecten en programma‟s
5. Het organiseren van diverse vormen van deskundigheidsbevordering
6. Het stimuleren van jeugdparticipatie
7. Het realiseren van effectieve samenwerkingsvormen in het veld
Werkpraktijk
In de vertaling van deze kerntaken naar activiteiten en projecten kiezen wij bewust voor
een pragmatische en oplossingsgerichte aanpak, waarbij wij niet alleen aandacht
besteden aan risicogroepen, maar aan alle jongeren. Wij proberen de uitval van
jongeren, waar mogelijk te voorkomen en te verkleinen door aan te sluiten op hun belevingswereld en van daar uit hun (sociale) competenties te versterken en hun (sociale)
weerbaarheid te vergroten waardoor zij sterker en succesvoller in het leven kunnen
staan.
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In onze dagelijkse werkpraktijk als koepelorganisatie kiezen wij voor een pro-actieve
benadering, op alle eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. Wij richten ons
daarbij op kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod en brengen behoeftes en
lacunes in het veld in kaart. Per eiland stellen wij jaarlijks een activiteitenprogramma
vast. Daarnaast initiëren en ondersteunen wij pilot projecten om problemen op te lossen
en besteden wij aandacht aan evaluatie en monitoring.

DEEL II

TERUGBLIK OP HET AFGELOPEN JAAR

Belangrijkste gebeurtenissen in 2012:




Driedaags inter-eilandelijk congres ter ere van het zestigjarige FAJ bestaan was een groot succes
Verslechterde economische situatie vereist duidelijke keuzes en prioriteiten van de overheid binnen het jeugdveld
Sterk en stabiel FAJ team heeft nog steeds een duidelijke meerwaarde voor het jeugdveld

FAJ organiseerde een zeer geslaagd inter-eilandelijk congres
In de maand september namen 150 beleidsmakers, (jeugdzorg)professionals, studenten
en vertegenwoordigers van jongerenorganisaties uit alle eilanden, inclusief Aruba, deel
aan de succesvolle driedaagse conferentie „Jeugdzorg op maat‟ ter ere van het zestigjarige bestaan van FAJ.
FAJ signaleert een aantal zorgwekkende trends in het jeugdveld
2012 kenmerkte zich door een teruglopende economie, een politiek onrustige en
instabiele periode en een verslechterde financiële situatie bij de lokale overheid. Terwijl
FAJ en haar lidorganisaties in het jeugdveld een grote behoefte aan begeleiding, zorg en
hulp signaleren, neemt het aanbod hiervan door sterke bezuinigingen in het veld juist af.
Daarnaast houden belangrijke financieringsbronnen, zoals bijvoorbeeld AMFO, ook op te
bestaan. Voor FAJ was het in 2012 lastig om continuïteit van haar ondersteuningsactiviteiten te garanderen omdat hier minder financiering voor was, terwijl de situatie in
het veld feitelijk om uitbreiding vraagt. Met name voor de werkzaamheden van YAVE
dreigt gevaar, doordat er ondanks erkenning voor het werk van YAVE niet voldoende
subsidie vanuit de overheid beschikbaar is gesteld. Ondanks mondelinge toezeggingen
van drie ministeries (OWCS, Justitie en SOAW), heeft alleen het ministerie van OWCS
daadwerkelijk subsidie verstrekt. Als hier in 2013 geen verandering in komt zal FAJ de
werkzaamheden van YAVE helaas sterk moeten inperken.
FAJ heeft een duidelijke meerwaarde voor het veld
Het FAJ team is al jaren een stabiel en goed op elkaar ingespeeld team dat nauwelijks
personeelswisselingen

kent.

Het

team,

bestaande

uit

4

stafmedewerkers

en

6

interventiemedewerkers van het YAVE project, geniet het volle vertrouwen van het bestuur en doet waar mogelijk aan interne deskundigheidsbevordering.
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Door onze kennis en organisatiekracht werken organisaties in het veld graag met ons
samen en zoeken overheid en particuliere fondsen ook regelmatig de samenwerking met
ons op. Ook dit jaar waren wij in staat om met relatief weinig mankracht en een beperkt
budget een breed scala aan activiteiten van lidorganisaties te ondersteunen en zelf te
organiseren, waaronder het driedaagse FAJ congres. Lidorganisaties en cliënten gaven
aan zeer tevreden met de geboden hulp en adviezen te zijn en legden veelvuldig hun
vragen en verzoeken bij ons neer.
Met zestig jaar ervaring in het jeugdveld worden wij door het veld echt als
koepelorganisatie herkend en erkend en ook regelmatig door buitenlandse (onderzoeks)organisaties benaderd als een betrouwbare, laagdrempelige en professionele organisatie,
die haar koepelfunctie al zes decennia lang goed vervult

DEEL III

VOORUITBLIK OP HET KOMENDE JAAR

Veel activiteiten van FAJ hebben een continu karakter. Zij worden jaarlijks herhaald of
zijn voor een lange periode in uitvoering. In 2013 wil FAJ haar activiteiten consolideren
en naar een hoger niveau te tillen, onder andere door de uitbreiding van onze
beleidscapaciteit met een extra medewerker van HBO/ Academisch niveau. Hoewel wij
beseffen dat deze wens door gebrekkige overheidsfinanciën misschien niet gerealiseerd
kan worden, zullen wij hier als organisatie wel actief voor blijven lobbyen en voorstellen
hiervoor blijven doen. Het komende jaar zullen wij ons als koepelorganisatie op een
aantal speerpunten richten. Deze zijn als volgt:

Belangrijkste speerpunten voor 2013




Het preventieve hulpverleningsproject YAVE voor lokale risicojongeren moet structureel gesubsidieerd worden door
de overheid
De Sociale Kaart van Curaçao, een langer lopend project, moet komend jaar digitaal en gemeenschapsbreed
toegankelijk worden gemaakt
De activiteiten van het LVB kenniscentrum, waar binnen het jeugdveld grote behoefte aan is, moeten worden
uitgebreid

Speerpunt 1: structureel maken YAVE project
Het YAVE project, een hulpverleningsprogramma voor sociaal kwetsbare jongeren, die
dreigen uit te vallen, draait al vijf jaar zeer succesvol op Curaçao. Het bestaansrecht en
de behoefte aan deze unieke, coachende en preventieve vorm van hulpverlening wordt
door de overheid en jeugdhulpverlening breed erkend, waarbij de vraag het aanbod
ruimschoots overtreft. FAJ

is van mening dat YAVE op korte termijn een structurele

jeugdhulpvoorziening moet worden en dus ook structureel en kostendekkend op de
overheidsbegroting moet worden gezet. Hierdoor kan het ervaren YAVE team de continuïteit van hun hulpverlening blijven verzekeren. Wanneer structurele financiering
achterwege blijft, zal de hulpverlening vanuit YAVE helaas significant moeten worden
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ingeperkt of zelfs helemaal moeten worden gestopt, terwijl er op Curaçao geen alternatieven voor handen zijn.
Speerpunt 2: actualiseren en digitaliseren Sociale Kaart Curaçao
In 1995 heeft FAJ een sociale kaart gemaakt voor alle eilanden van de toenmalige
Nederlandse Antillen. Deze kaart omvatte een groot aantal lokale overheids- en nietoverheidsorganisaties op alle eilanden die zich actief inzetten om jonge, volwassen en
oudere burgers en belangenorganisaties te steunen en te helpen op het brede terrein van
welzijn, onderwijs, cultuur en zorg. Enkele jaren geleden constateerde FAJ al dat deze
kaart nodig moest worden geactualiseerd.
De afgelopen jaren heeft FAJ actief en bewust de samenwerking met de overheid gezocht
omdat deze van plan was om een nieuwe Sociale Kaart uit te geven. FAJ heeft als
onderdeel van dit overheidsinitiatief in 2010 een complete database opgezet. Helaas is
dit project, ondanks herhaaldelijke vragen van FAJ, binnen de overheid niet afgerond
waardoor de data voor het publiek niet toegankelijk zijn.
FAJ heeft zich nu voorgenomen om in 2013 de beschikbare database zelf te actualiseren
en via een website toegankelijk te maken voor iedereen die hier behoefte aan heeft.
Speerpunt 3: uitbreiden activiteiten LVB Centrum op Curaçao
Het LVB-kenniscentrum, een kenniscentrum op het terrein van personen met een Licht
Verstandelijke Beperking, voorziet in een grote expertisebehoefte op Curaçao en verzorgt
onder andere drukbezochte trainingen voor ouders, docenten en hulpverleners die te
maken hebben met deze specifieke doelgroep. Het afgelopen jaar is het voor FAJ helaas
niet mogelijk geweest, in verband met financiële onzekerheid, om een vaste coördinator
aan te trekken voor dit centrum, om in de grote vraag naar informatie en adviezen te
voorzien. Voor 2013 wordt hiervoor actief naar middelen gezocht en zullen de activiteiten
worden uitgebreid.
Zo wordt er in 2013 een ervaren gedragsdeskundige ingezet die een aantal uren in de
week jongeren zal testen op LVB problematiek en gericht hulp kan bieden, wanneer dit
inderdaad nodig is. Ook wordt er belangrijk testmateriaal aangeschaft, waarmee
intelligentie en sociale competenties van mogelijke LVB jongeren beter te meten zal zijn.
FAJ heeft hierbij de ambitie om op termijn een volledig ingericht LVB centrum te hebben.
waar onderzoek wordt gedaan, methodieken worden ontwikkeld en waar individuen en
organisaties terecht kunnen voor ondersteuning, hulp en advies.
Al met al kijkt FAJ terug op een bewogen jaar met een aantal duidelijke successen en een
aantal uitdagingen van formaat. In 2013 houden wij vast aan een heldere koers gericht
op consolidatie, uitbreiding van onze beleidscapaciteit en het realiseren van een aantal
belangrijke en innoverende doelen die in belangrijke behoeften voorzien van het jeugd(hulpverlenings)veld.
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60 JAAR FAJ
Inleiding
In

2012

bestond

de

Federatie

Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) maar
liefst zestig jaar. Dit werd gevierd
met het zeer succesvol

en druk

bezochte driedaagse FAJ congres in
het

World

Trade

Center

van

Curaçao. FAJ kijkt met trots terug op
dit

bijzondere

congres

waar

het

afgelo-pen jaar veel tijd en energie
in is gestopt, en op de
zes

de-cennia

koepelorga-nisatie
actieve

en

afgelopen

waarin

wij

als

altijd

op

een

ge-richte

wijze

de

samenwerking en uit-wisseling van
kennis

en

expertise

in

het

“Ook op Saba werd 60 jaar FAJ gevierd”

jeugd(hulpverlenings)veld heb-ben gestimuleerd.

Belangrijkste meerwaarde van het driedaagse FAJ congres in september 2012






Grote opkomst van meer dan 150 deelnemers afkomstig van Curaçao, Bonaire, Aruba, St. Maarten, St. Eustatius en
Saba.
Actieve deelname van een grote groep studenten en jongeren.
Gevarieerd en actueel congres programma met aanvullende lokale en internationale sprekers
Waardevolle uitwisseling op professioneel, organisatie- en intereilandelijk niveau.
Digitaal congresverslag als naslagwerk

Grote opkomst van jeugdveld professionals, jongeren en studenten
In september 2012 hield het FAJ ter ere van haar zestigjarige bestaan een levendig
driedaags congres. Aan dit congres deden circa 150 deelnemers mee, afkomstig uit meer
dan 75 organisaties in het jeugdveld. Voor het congres waren door FAJ bovendien 25
gratis

plaatsen

beschikbaar

gesteld

voor

jongeren

en

studenten.

Deze

ver-

tegenwoordigers van jeugdorganisaties jeugdraden en UNA Social Work studenten waren
met hun actieve en betrokken deelname een aanwinst voor het congres en voeg-den
daar een jong en dynamisch element aan toe.
Actueel en goed doordacht congresprogramma
Aan de hand van een

doordacht en gevarieerd programma in het World Trade Center

van Curaçao deelden en verdiepten deelnemers hun kennis en wisselden zij ideeën,
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expertise en ervaringen uit tijdens de
vele

workshops,

casebesprekingen,

presentaties en (in)formele ontmoetingen met elkaar. Zo werd er levendig
gediscussieerd over actuele en belangrijke thema‟s zoals „Jeugdparticipatie‟,
„Jongeren en seksualiteit‟, „Jeugdcriminaliteit‟ en „Jongeren met een licht
verstandelijke beperking‟ en lichtten
specialisten

nieuwe

inzichten

en

(behandel)methodieken toe over hoe
hier effectief mee om te gaan. De actu-

“Interessante workshops bij de
conferentie Jeugdzorg op Maat”

ele onderwerpenkeuze en interactieve
benadering hiervan werd door deelnemers zeer gewaardeerd.

Belangrijke inter-eilandelijke uitwisselfunctie
Het FAJ congres voorzag, gezien de lovende deelnemerevaluaties, in een belangrijke behoefte aan uitwisseling van kennis en ervaringen in het jeugd(hulpverlenings)veld. De
ruimte voor deskundigheidsbevordering en het delen van nieuwe kennis, theorieën en
methodieken werd zeer op prijs gesteld door de deelnemende professionals, die normaliter voor een groot deel opgeslokt worden door drukke, uitvoerende werkzaamheden
van alledag. Zij waren bovendien zeer te spreken over het intereilandelijke karakter van
het congres, waardoor zij als het ware over hun eigen eiland heen konden kijken naar de
ervaringen en toepassingen op andere (ei)landen en zelfs naar toepassingen in
Nederland en Zuid Amerika.
Intensieve en kostendekkende voorbereiding
Het FAJ congresprogramma is intensief en efficiënt voorbereid door een kleine
werkgroep.Inhoudelijk en organisatorische taken werden praktisch verdeeld en de
uitnodiging van een aanzienlijke groep lokale en internationale gastsprekers en
workshopbegeleiders uit onder andere Colombia, Barbados, Aruba en Nederland werd
snel en efficiënt geregeld. Het congres werd mogelijk gemaakt met ondersteuning van
Samenwerkende Fondsen, INSEL Air, Sound & Vision en Flow.
Digitaal conferentieverslag
Voor deelnemers en geïnteresseerden is een uitgebreid congresverslag in woord en beeld
gemaakt. De indruk van FAJ dat deze conferentie voor haar leden bruikbaar en boeiend
was, wordt bevestigd door de positieve feedback in de digitale enquête die door de
congres deelnemers is ingevuld.
Vraag het conferentie- en bijbehorend evaluatieverslag op bij bureau@faj.cw of download het van de website www.faj.cw
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ONDERSTEUNING JEUGDBELEID
Inleiding
FAJ ondersteunt als koepelorganisaties de ontwikkeling van jeugdbeleid op de eilanden
en heeft hierin een volgende, toetsende en adviserende rol. In 2012 besteedde FAJ op
Curaçao veel aandacht aan de ontwikkeling van nieuw overheidsbeleid op het terrein van
de naschoolse educatie. Daarnaast nam

FAJ haar eigen visie op jeugd(ontwikkeling)

weer eens onder de loep en constateerde zij ook dat het jeugdbeleidsplan van Curaçao
geactualiseerd moeten worden.

Belangrijke ontwikkelingen in het jeugdbeleid in 2012




Ontwikkeling richtinggevend beleidskader voor naschoolse educatie op Curaçao
Herziening jeugdbeleidsplan is noodzakelijk
Eigen FAJ visie op jeugdhulpverlening nog steeds actueel
Stimuleren uitwisseling en samenwerking tussen NGO’s en de overheid en NGO’s onderling blijft belangrijk om te
komen tot beter jeugdbeleid

Richtinggevend beleidskader Naschoolse Educatie op Curaçao
FAJ ondersteunt de lokale overheid bij de ontwikkeling van jeugdbeleid in de breedste zin
van het woord. Deze taak is ook specifiek opgenomen in het zorgcontract van FAJ met de
overheid. In dit kader is in 2012 intensief met het Ministerie van Onderwijs,
Wetenschappen, Cultuur en Sport (OWCS) samengewerkt om te komen tot een helder
uitgewerkt beleid voor naschoolse educatie.
De afgelopen jaren zijn, mede door ruime particuliere financieringsmogelijkheden, veel
nieuwe naschoolse faciliteiten ontstaan. Deze faciliteiten kloppen na afronding van de
projectperiode vaak bij de overheid aan voor vervolgfinanciering.
Om hier op een verantwoorde wijze aan tegemoet te komen, is er behoefte aan
duidelijke inhoudelijke en financiële keuzes vanuit de overheid op dit vlak, inclusief
kwaliteits- en subsidiecriteria die aan naschoolse educatiefaciliteiten worden gesteld.
Hiervoor heeft FAJ, in opdracht van de overheid, een beleidsplan opgesteld. Dit
conceptbeleidsplan, getiteld „Mas edukashon, mas formashon‟, schetst een aantal mogelijke

scenario‟s

van

naschoolse

educatiemogelijkheden

en

licht

toe

voor

welke

doelgroepen dit belangrijk is en hoe deze faciliteiten gefinancierd zouden kunnen worden.
Door directie - en ministerswisselingen binnen het ministerie is het beleidsplan nog niet
officieel geaccordeerd. De verwachting is dat dat medio 2013 zal gebeuren.
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Herziening jeugdbeleidsplan Curaçao nodig
In het verleden heeft FAJ het jeugdbeleidsplan 2006-2009 geschreven in nauwe samenwerking met de overheid. Dit plan is nodig aan actualisering toe, maar heeft tot nu toe
helaas nog geen prioriteit gekregen binnen de overheid. FAJ zal in 2013 aandacht vragen
voor de noodzakelijke actualisering.
Eigen FAJ visie op jeugd(ontwikkeling) nog steeds actueel
Een aantal jaren geleden heeft FAJ een eigen visie op jeugd(ontwikkeling) geformuleerd.
Dit document wordt jaarlijks onder de loep genomen en blijkt voor dit jaar nog steeds
actueel. In essentie kiest FAJ voor haar werk met jongeren de volgende insteek:
FAJ werkt voor alle jongeren in de leeftijd 0 tot 24 jaar.
FAJ biedt deze doelgroep begeleiding en ondersteuning vanuit hun eigen behoeften
en (jongeren)perspectief.
FAJ kiest hierbij bewust voor een positieve benadering vanuit de kansen en
mogelijkheden van elk kind of jongvolwassene, ongeacht de

(kwetsbare) situatie

waarin dit kind of jongvolwassene zich misschien bevindt.
FAJ kiest voor een integrale aanpak waarin de hele omgeving van het kind of de
jongvolwassenen wordt meegenomen en waarin positieve relaties bewust worden
versterkt en geactiveerd.
Stimulering uitwisseling en samenwerking in het jeugdveld blijft belangrijk
FAJ stimuleert als koepelorganisatie op een actieve en gerichte wijze samenwerking in
het jeugd(hulpverlenings)veld. Hierbij worden bewust uitwisselingsmogelijkheden tussen
niet gouvermentele organisaties (NGO‟s) en gouvernementele organisaties (GO‟s) en
tussen NGO‟s onderling gecreëerd. In 2012 kreeg deze samenwerking onder andere vorm
door de samenwerking op het gebied van beleidsontwikkeling en de organisatie van het
driedaags jubileumcongres, waaraan NGO‟s en GO‟s van alle eilanden deelnamen.
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ONDERSTEUNING ONDERZOEK
Inleiding
FAJ ondersteunt als koepelorganisatie de uitvoering van veldonderzoek op Curaçao op
het gebied van jeugdontwikkeling en jeugdzorg. Dit doen wij door zelf onderzoek te
verrichten of mee te werken aan lokale of internationale onderzoeken van andere
(onderzoeks)organisaties. Er is een gebrek aan bruikbare onderzoeksdata op de eilanden.
FAJ ziet het daarom als een belangrijke taak om hier aan bij te dragen om zo beleid en
projecten beter op de werkelijke behoeftes in het jeugdveld af te kunnen stemmen.

Interessante FAJ veldonderzoeksactiviteiten in 2012






Projectplan voor follow-up activiteiten onderzoek tienermoeders ingediend
Voorbereiding onderzoek naar effectiviteit nieuwe ‘Kuida mi Mes’ training voor LVB-jongeren
Onderzoek naar de mogelijkheden van een breed inzetbaar cliëntvolgsysteem voor het jeugdveld
Medewerking aan twee onderzoeken van UNICEF
Verkennend onderzoek voor de campagne over seksueel misbruik van Bos di Hubentut

Projectplan voor follow-up activiteiten veldonderzoek tienermoeders ingediend
In 2011 rondde FAJ de presentatie van de resultaten van het onderzoek naar tienermoeders op alle eilanden af. Omdat uit het onderzoek duidelijk de behoefte aan een
centraal coördinatiepunt naar voren kwam, diende FAJ hiervoor een projectplan bij
Samenwerkende Fondsen in. Helaas is dit projectvoorstel afgewezen en is het niet gelukt
centrale coördinatie van de uitvoering van aanbevelingen te organiseren.
Voorbereiding onderzoek naar nieuw LVB training „Kuida mi Mes‟
In 2012 is de ontwikkelingsfase van de training „Kuida mi Mes‟ door FAJ, in nauwe
samenwerking met de William Schrikker Groep (WSG) afgerond. Deze sociale competentietraining, die specifiek voor jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB)
ontwikkeld is, is uitvoerig en zorgvuldig uitgetest met jongeren op Curaçao en Curaçaose
jongeren in Nederland. Naar aanleiding van de positieve resultaten hebben FAJ en WSG
besloten te streven naar officiële registratie van de training als “effectief bewezen
interventie” bij het Nederlands Jeugdinstituut. Om deze erkenning te krijgen wordt de
training volledig beschreven en zal in 2013 een onderzoek opgezet worden om de
erkenning te onderbouwen.

Onderzoek naar breed inzetbaar cliëntvolgsysteem
Steeds meer organisaties in het jeugdveld ondervinden problemen bij het verantwoorden
van de resultaten van hun project. De eisen van de fondsen zijn strenger en de meeste
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organisaties beschikken niet over (electronische) cliënt- en/of projectvolgsystemen.
Sinds 2008 werkt FAJ binnen het project YAVE met een praktisch en digitaal
cliëntvolgsysteem Dit jaar heeft de koepelorganisatie bekeken in hoeverre dit systeem
ook ingezet kon worden voor andere hulpverleningsorganisaties.
Een belangrijk bijkomend voordeel van deze bredere inzetbaarheid bij meerdere
hulpverleningsorganisaties, is de mogelijkheid om in de toekomst ook gegevens van
cliënten digitaal uit te wisselen. Helaas is het projectvoorstel om een dergelijk systeem te
ontwikkelen en aan te passen afgewezen door AMFO. FAJ blijft echter zoeken naar
alternatieve financieringsbronnen om (lid)organisaties in het veld te ondersteunen bij de
implementatie van een elektronisch cliëntvolgsysteem.
Ondersteuning tweetal UNICEF onderzoeken door FAJ
In 2012 verleende FAJ medewerking aan een tweetal onderzoeken van internationale
hulporganisatie „UNICEF‟. Beide onderzoeken betroffen de „Rechten van het kind‟.
Het regionale kantoor van UNICEF International in Panama heeft sinds 1999 de opdracht
om een „situation analysis‟ te maken van de „rechten van het kind‟ en de „rechten van de
vrouw‟ in het Caribische gebied. Dit doet de organisatie met behulp van een onderzoeksbureau uit Ecuador, dat al eerder onderzoek op Curaçao deed. Het onderzoeksbureau bracht de lokale Curaçaose situatie in kaart met behulp van standaard
UNICEF indicatoren. FAJ verleende hierbij medewerking in de vorm van gesprekken met
de onderzoekers van dit bureau en feedback op hun conceptonderzoek. Ook leverde FAJ
een aanvullende lijst van te interviewen stakeholders aan.
Daarnaast deed UNICEF Nederland in 2012 aanvullend onderzoek naar hoe de rechten
van het kind door kinderen binnen het Nederlandse Koninkrijk worden beleefd. Hiervoor
zijn op alle eilanden kinderen geïnterviewd volgens een vast stramien en met behulp van
creatieve vormen zoals tekeningen en filmpjes die door de doelgroep zelf zijn gemaakt.
Voor dit aanvullende onderzoek werkte FAJ mee in de uitvoering en hielp FAJ bij de opzet
van dit onderzoek met het aanleveren van samenwerkingspartners op de verschillende
eilanden. Voor Curaçao is bovendien een FAJ medewerker als interviewer opgetreden, die
samen met de interviewer van UNICEF Nederland de interviews afnam en verwerkte.
Verkennend onderzoek voor seksueel misbruik campagne Bos di Hubentut
De Curaçaose stichting „Bos di Hubentut‟, laat de stem van lokale jongeren horen en
vraagt aandacht voor gevoelige en belangrijke onderwerpen die deze jongeren aangaan.
De stichting houdt zich al een paar jaar bezig met een grote bewustwordingscampagne
over seksueel geweld en -misbruik van kinderen en jongeren. In 2012 is gewerkt aan de
voorbereidingen van een grote bewustwordingscampagne.
Vanuit YAVE heeft een interventiemedewerker deelgenomen aan deze werkzaamheden.
Deze medewerkers verrichtten onder andere verkennend onderzoek en nam interviews
af onder jongeren om informatie te verzamelen. In 2013 worden zijn bevindingen verwerkt in een serie TV programma‟s om het taboe van seksueel misbruik te doorbreken.
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ONDERSTEUNING LIDORGANISATIES
Inleiding
FAJ ondersteunt als koepelorganisatie (lid)organisaties op de eilanden bij de uitvoering
van hun dagelijkse werkzaamheden en in het opzetten van nieuwe projecten en initiatieven. Het afgelopen jaar ondersteunden wij enkele tientallen (lid)organisaties in het
jeugdveld, gevestigd op Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Hierbij
voorzagen wij deze organisaties van concrete hulp en praktische adviezen op organisatorisch, financieel en deskundigheidsgebied.

Interessante ondersteuningstrends in 2012




Brede waaier aan ondersteuningsvragen vanuit het jeugdveld neergelegd bij FAJ
FAJ expertise zeer gewaardeerd bij zowel leden als niet-leden
Veel interesse in deskundigheidsbevordering vanuit het veld

Diverse ondersteuningsvragen vanuit het jeugdveld neergelegd bij FAJ
FAJ signaleerde afgelopen jaar een groeiend aantal (lid)organisaties met een ondersteuningsvraag. Vragen werden voornamelijk telefonisch of via de mail gesteld, maar
soms werden ook werkbezoeken en inventarisaties ter plekke uitgevoerd of afspraken op
het FAJ kantoor gepland. De gevraagde ondersteuning betrof een brede waaier aan
onderwerpen op organisatorisch, financieel en deskundigheidsgebied.
Ondersteuningsvragen aan FAJ varieerden van financieringsverzoeken voor eenmalige
workshops en jeugdkampen het opknappen van accommodaties,

het aanschaffen van

inventarissen, het inrichten van koepelorganisaties, het verzorgen van trainingsactiviteiten, het aanschaffen van nieuw educatief materiaal tot het maken van afspraken
over de begeleiding van jongeren. Vaak betrof het vragen om hulp bij het maken van
plannen en projectvoorstellen om (nog meer) fondsen aan te spreken of vragen om
advies over hoe de eigen organisatie (beter) in te richten om tegemoet te komen aan de
wensen van de doelgroep dan wel financier.
FAJ expertise zeer gewaardeerd door het veld
FAJ werd vooral benaderd vanwege haar expertise en helikopterview. Daarnaast speelden
haar grote netwerk binnen het jeugdveld en goede relaties met fondsen en overige financiers een belangrijke rol. FAJ speelt graag een waardevolle intermediaire en waakhondfunctie tussen deze fondsen en aangesloten lidorganisaties. Dit wordt in het veld zeer
gewaardeerd.
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Veel interesse in deskundigheidsbevordering vanuit het veld
FAJ signaleerde het afgelopen jaar in het jeugdveld een groeiende interesse voor
deskundigheidsbevordering bij leiders van jeugdorganisaties, docenten van scholen,
ouders en opvoeders. Dit heeft wellicht te maken met de steeds complexer wordende
problematiek in het jeugdveld en de behoefte om hier met meer kennis en instrumenten
mee aan de slag te gaan.
Leerkrachten, hulpverleners, ouders en andere opvoeders worden in onze ervaring steeds
vaker en intensiever geconfronteerd met jongeren die kampen met zware opvoedkundige
en sociale problematiek, persoonlijkheidsstoornissen en verstandelijke beperkingen.
Aangesloten leden doen voor de specifieke deskundigheid en de nieuwe kennis en tools
die hiervoor nodig zijn, steeds vaker beroep op het trainingsaanbod dat wij, als
koepelorganisatie, samen met lokale en buitenlandse experts ontwikkelen en implementeren.
FAJ signaleert in verschillende wijken ook een groeiend tekort aan leiderschapspotentieel.
Oude leiders en bekende initiatiefnemers in de wijk haken vanwege hun leeftijd af en
worden niet vanzelfsprekend opgevolgd door nieuw leiderschapstalent. Hierdoor worden
te weinig nieuwe wijkactiviteiten ondernomen en neemt de bewoners- en jongerenparticipatie af. Vanuit Banda Bou is hier op geanticipeerd en FAJ gevraagd om leiderschapstrainingen te organiseren.
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COORDINATIE PROGRAMMA‟S EN PROJECTEN
Inleiding
FAJ coördineert als koepelorganisatie een aantal belangrijke programma‟s en projecten.
Deze betreffen bijvoorbeeld preventieve hulpverleningsprojecten voor lokale jongeren die
dreigen uit te vallen en projecten gericht op personen met een licht verstandelijke
beperking (LVB). Daarnaast ondersteunt FAJ programma‟s voor jongeren in verschillende buurtcentra en begeleidt zij binnen haar eigen organisatie lokale studenten die
stage lopen.

Belangrijke FAJ coördinatieactiviteiten in 2012





Sterke lobby ingezet voor structurele overheidsfinanciering voor jeugdhulpverleningsproject YAVE
Versterking LVB-platform met een LVB-kenniscentrum gewenst
Bewuste keuze voor het invullen van FAJ stageplaatsen door lokale studenten
Actieve bijdrage aan zelfredzaamheid van buurtcentra vanuit Hoben Aktivo project

Sterke lobby voor structurele overheidsfinanciering voor YAVE
Na 5 succesvolle uitvoeringsjaren zoekt FAJ nu voor het YAVE project structurele
(overheids)financiering. YAVE is een afkorting van Yudansa Alternativo pa un Vishon
Eksitoso. Het project is uniek vanwege de preventieve insteek en in de intensieve
hulpverlening die wordt geboden. YAVE begeleidt risicojongeren, die maatschappelijk uit
dreigen te vallen, naar een succesvolle en weerbare toekomst. In 2012 heeft FAJ
intensief met de overheid onderhandeld om dit preventieve hulpverleningsproject erkend
te krijgen als een structurele voorziening.
De cliënten van YAVE worden thuis, op school of in andere jeugdinstellingen begeleid
door een hulpverleningsteam dat altijd bereikbaar is. De laagdrempelige 24/7 hulp start
onmiddellijk na aanmelding van de jongere en stelt deze jongere ook bewust centraal. Zo
wordt de hele omgeving van de cliënt in het begeleidingsplan meegenomen en worden
positieve relaties bewust geactiveerd en versterkt.
Belangrijke argumenten voor het structureel maken van YAVE zijn onder andere het
groeiend aantal lokale jongeren in probleemsituaties, die dringend begeleiding nodig
hebben en het groeiend aantal organisaties dat deze doelgroep naar YAVE doorverwijst.
Daarnaast geven de kwantitatieve cijfers een positief beeld van de resultaten die YAVE
met haar doelgroep behaalt in de zin dat een groot aantal begeleidingstrajecten
succesvol wordt afgerond en het uitvalpercentage (nooit hoger dan 18%) relatief laag is
voor een dergelijke doelgroep en een dergelijk project.
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In 2013 wordt aanvullend op het vaste interventieteam van YAVE een gedragskundige
ingezet voor enkele uren per week. Zij zal zich met haar kennis en ervaring focussen op
YAVE cliënten met een licht verstandelijke beperking. FAJ hoopt dat het project, dat zich
al 5 jaar bewijst, door structurele overheidsfinanciering kan blijven bestaan en haar
hulpverleningsactiviteiten niet alleen voort kan zetten, maar zelfs uit kan breiden,
aangezien hier vanuit de doelgroep zeker behoefte aan is.
Versterking LVB-platform met een LVB-kenniscentrum gewenst
In 2011 is het LVB platform opgericht om organisaties in het jeugdhulpverleningveld bij
elkaar te brengen en te laten brainstormen over de aanpak van de doelgroep met een
licht verstandelijke handicap. FAJ vervulde hierin een coördinerende trekkersrol en
organiseerde drie tot vier platformbijeenkomsten per jaar.
Nadat het platform in de periode 2010-2012 een aantal malen constructief had overlegd,
constateerde de aanwezige organisaties dat er een duidelijke behoefte aan een
kenniscentrum was op het terrein van LVB problematiek. Dit centrum zou zich structureel
bezig moeten houden met onderzoek, methodiekontwikkeling, trainingen en advies. Door
gebrek aan financiële middelen is dit idee in 2012 op een laag pitje gezet en beperkte
FAJ zich tot het organiseren van deskundigheidsbevordering op LVB gebied door het
geven van workshops en trainingen aan de doelgroep en aan het veld.
Er is bij FAJ een ruimte beschikbaar voor het LVB kenniscentrum en de behoefte om de
onderzoek- en coördinatiecapaciteit op dit terrein uit te breiden, is nog steeds zeer
actueel. FAJ heeft bij zowel de overheid als particuliere fondsen financieringsaanvragen
voorgelegd. Voor 2013 is het de uitdrukkelijke wens van FAJ om een aparte ervaren
professional vrij te maken voor deze taak.
Bewuste keuze voor lokale stagiaires bij FAJ.
FAJ richt zich als koepelorganisatie op de doelgroep jongeren en krijgt regelmatig stageverzoeken van jongeren uit Nederland en Curaçao. Deze jongeren in opleiding volgen
bijvoorbeeld een administratieve opleiding of een opleiding tot jeugdwerker of jeugdhulpverlener volgenen FAJ vindt het belangrijk om deze jongeren, waar mogelijk en zinvol, een goede stageplaats te bieden.
Omdat het lokale opleidingsaanbod op Curaçao toeneemt, heeft FAJ intern besloten lokale studenten de voorkeur te geven bij de invulling van stageplaatsen. In 2012 liepen 2
studenten social work van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen hun
eindstage bij FAJ, deden 4 social work studenten een korte snuffelstage en liepen 2
(V)SBO studenten een administratieve stage bij FAJ.
Actieve bijdrage aan zelfredzaamheid van buurtcentra vanuit Hóben Aktivo
Hóben Aktivo richt zich op een gezonde vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling van
lokale jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Voor dit project, dat al zes jaar
succesvol draait, wordt actief gebruik gemaakt van lokale buurtcentra en de inzet van
vrijwilligers en welzijnswerkers. FAJ speelt een coördinerende rol bij zowel de uitvoering
als het genereren van middelen.
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Het afgelopen jaar constateerde
FAJ de positieve ontwikkeling dat
buurtcentra

steeds

meer

initiatieven

nemen.

Zij

eigen
dragen

steeds vaker zelf begeleiders en
experts aan en nemen zelf de
verantwoordelijkheid voor de organisatie

van

hun

activiteiten.

Vanuit de samenwerkingsgedachte heeft FAJ zo snel mogelijk na
oprichting van Fundashon Stimula
Edukashon i Formashon den Bario
(SEFBA), de nieuwe koepelorganisatie voor buurtcentra op Cura-

“Nos a gana e breakdance competition den
Sentro di Bario Koraal Specht”

çao

contact

gezocht.

Deze

samenwerking verloopt prima en
maakt het project Hóben Aktivo
nog effectiever.
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ORGANISATIE- EN DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Inleiding
FAJ organiseert als koepelorganisatie diverse vormen van deskundigheidsbevordering
voor haar eigen team en voor (lid)organisaties in het veld. Wij doen dit op basis van de
gesignaleerde behoeften binnen ons eigen team en in het veld met een gericht budget
vanuit ons zorgcontract met de overheid. Het afgelopen jaar stuurden wij meerdere FAJ
medewerkers naar workshops, trainingen, seminars, Summerschools en studiereizen
naar Nederland met het oog op kennisoverdracht in het veld. Voor (lid)organisaties
organiseerden wij verschillende deskundigheidsbevorderende activiteiten op het terrein
van leiderschap, veiligheid en jeugdproblematiek

Belangrijke deskundigheidsbevorderende activiteiten van FAJ in 2012





FAJ medewerkers volgden verschillende trainingen, workshops en conferenties in het kader van nieuwe kennis
opdoen en delen met het veld
FAJ medewerkers werden getraind om zelf sociale competentietrainingen te kunnen geven aan lokale jongeren met
een licht verstandelijke beperking (LVB-ers)
FAJ organiseerde wederom voor een grote doelgroep professionals kennismakingstrainingen over hoe om te gaan
met LVB-ers
FAJ verzorgde verschillende deskundigheidsbevorderende workshops en trainingen voor lidorganisaties

FAJ medewerkers volgden verschillende trainingen, workshops en conferenties
In 2012 namen FAJ medewerkers deel aan verschillende congressen en workshops op het
gebied van slachtofferhulp. Zo zijn twee medewerkers van het YAVE team maar een
congres van Bureau Slachtofferhulp geweest over huiselijk geweld en de wijze waarop
slachtoffers gestimuleerd konden worden om beter voor zichzelf op te komen en strategieën te kiezen die het beste bij hen pasten.
Daarnaast deden een YAVE medewerker en stagiaire ook mee aan een workshop „Restorative practices‟ waarin zij handvatten kregen over hoe slachtoffers van geweldsdelicten
hun ervaringen zo goed mogelijk konden verwerken en hoe zij in konden zetten op snel
herstel. De opgedane kennis zette FAJ vervolgens actief en bewust in bij de begeleiding
van haar eigen cliënten, die ook dikwijls te maken hebben met (huiselijk) geweld en met
deze kennis helpt FAJ ook andere veldorganisaties die slachtoffers opvangen van (huiselijk)geweld.
Dit jaar stuurde FAJ ook twee medewerkers naar een waardevol opleidingsinitiatief van
het Oranje Fonds. Dit fonds organiseerde afgelopen zomer een summerschool waarin de
competenties van (jeugd)veldorganisaties om projectgelden te verkrijgen en projecten te
managen werden versterkt.
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Beide FAJ medewerkers leverden van te voren informatie over potentieel waardvolle
projecten aan, die tijdens de summerschool verder werden uitgewerkt en verfijnd. Hierbij
kregen zij kennis en vaardigheden aangereikt om hun projecten zo goed mogelijk te
verkopen, te profileren, te ontwikkelen en gezamenlijk tot een succesvol einde te
brengen met (lid)organisaties en samenwerkingspartners in het veld.
Afgelopen jaar nam een FAJ medewerker deel aan een conferentie over alcoholverslaving
en alcohol misbruikt. Deze conferentie, georganiseerd door het FMA, richtte zich op het
fenomeen alcohol verslaving en bracht daarbij de doelgroep en het hulpverleningsaanbod
voor deze verslaving op Curaçao in kaart. FAJ zal de inzichten uit deze conferentie
gebruiken voor haar eigen doelgroepen, die ook dikwijls te maken hebben met alcohol
verslaving en misbruik.

FAJ medewerkers getraind in training “Kuida mi mes”
In het kader van het delen en vergroten van kennis over LVB-ers op Curaçao stuurde FAJ
een medewerker naar een belangrijk congres in Nederland over personen met een licht
verstandelijke beperking en het risico van criminaliteit. Dit congres vloeide voort uit een
zeer recent onderzoek waarin onderzocht werd waarom LVB jongeren in Nederland meer
dan gemiddeld in aanraking komen met de justitie.
In Nederland trad een van de YAVE medewerker op als co-trainer, samen met een trainer
van de William Schrikker Groep, om zich het trainingsprogramma Kuida mi Mes, een
sociale competentietraining voor LVB-jongeren helemaal eigen te maken en te toetsen
hoe de training uitwerkte bij een groep Curaçaose jongeren in Nederland. Met dezelfde
trainerssamenstelling is deze training ook uitgetest op Curaçao.

FAJ organiseerde kennismakingstrainingen over hoe om te gaan met LVB-ers
FAJ signaleerde het afgelopen jaar in het jeugdveld een groeiende interesse voor
deskundigheidsbevordering bij leiders van jeugdorganisaties, docenten van scholen, ouders en opvoeders. Dit heeft

Lokale trainers volgen de train-de-trainers
opleiding “Kuida mi mes”.

wellicht te maken met de
steeds complexer wordende
problematiek in het jeugdveld en de behoefte om hier
met meer kennis en instrumenten mee aan de slag te
gaan.
In 2012 organiseerde FAJ,
zes drukbezochte trainingen
voor lidorganisaties om beter om te gaan met doelgroepen en cliënten met een
licht

verstandelijke

beper-
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king. Hieraan deden in totaal 71 deelnemers mee, waarbij de trainingen steeds door een
gedragsdeskundige op WO niveau en een maatschappelijke werker op HBO niveau
werden verzorgd.
Daarnaast is in 2012 een driedaagse ‟Kuida mi mes‟ training verzorgd voor jongeren met
een licht verstandelijke beperking. Deze training, die gericht is op het vergroten van de
sociale competenties en weerbaarheid van LVB jongeren, is twee keer succesvol uitgevoerd voor een doelgroep van in totaal acht LVB jongeren.
FAJ organiseerde diverse trainingen voor lidorganisaties
In samenwerking met Fundashon Kompa Nanzi zijn in maart 2012 succesvolle tweedaagse workshops georganiseerd met als titel “Kindje getest en hoe nu verder ?”. Deze
workshops, waaraan in totaal 80 personen deelnamen, richtten zich op maatschappelijk
werkers, inrichtingswerkers, docenten en remedial teachers die dagelijks kinderen
begeleiden met leer- en gedragsproblemen. Zij kregen veel praktische handvaten
aangereikt hoe het beste om te gaan met deze kinderen en jongeren en hun specifieke
problematiek.
Plataforma BandaBou signaleerde afgelopen jaar in Banda Bou, een groeiend tekort aan
leiderschapspotentieel. Oude leiders en bekende initiatiefnemers in de wijk haken
vanwege hun leeftijd af en worden niet vanzelfsprekend opgevolgd door nieuw
leiderschapstalent. Hierdoor worden te weinig nieuwe wijkactiviteiten ondernomen en
neemt de bewoners- en jongerenparticipatie af. Dit zorgt weer voor een toename van
sociale problemen in de wijk en een afname van buurtcohesie.
FAJ organiseerde daarom samen met Plataforma Banda het afgelopen jaar een training
„Leiderschapsvaardigheden voor aankomende leiders‟. Deze training, die door BSM
Consultancy werd uitgevoerd, richtte zich op de thema‟s identiteit, leiderschap en
communicatie met als doel het verbreden van de inzicht, zelfvertrouwen en daadkracht.
Aan deze training deden 12 deelnemers mee uit jeugd- en jongerenorganisaties van
Banda Abou, die zo gestimuleerd werden om actief en gemotiveerd nieuwe generaties
leiders in te zetten voor de ontwikkeling van hun eigen jongeren en wijk.
Ook organiseerde FAJ in 2012 een EHBO training voor de crècheleiders van Casa Cuna
Villa Maria. Aan deze training, die verzorgd werd door het Rode Kruis, namen tien
crècheleiders deel. Een derde deel van de kosten van de training werd door Casa Cuna
Villa Maria gedragen, terwijl FAJ de resterende kosten voor haar rekening nam.
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STIMULERING JEUGDPARTICIPATIE
Inleiding
FAJ stimuleert de participatie van kinderen en jongeren op verschillende terreinen en op
verschillende manieren. Dit doen wij onder andere door de structurele ondersteuning van
het Festival Derechi di Mucha, het Roefelproject en diverse jongerenactiviteiten in lokale
buurtcentra. Daarnaast zorgde FAJ dat haar driedaagse conferentie ter ere van haar
zestig jarige bestaan ruimschoots door studenten en jongeren werd bezocht.

Interessante jeugdparticipatietrends in 2012




Festival Derechi di Mucha zit qua groei bijna aan limiet
Roefeldag wil groeien door uitbreiding betrokken bedrijven
Jongeren leveren positieve bijdrage aan driedaags FAJ Congres

Festival Derechi di Mucha
Al 5 jaren bundelt de FAJ krachten met verschillende lokale jeugdorganisaties zoals het
Bos di Hubentut, Fundashon Material pa Skol en de Voogdijraad. Jaarlijks organiseren
deze partners een succesvol en drukbezocht festival in het kader van de wereldwijde
„Rechten van het Kind‟ dag, dat officieel door UNICEF op 20 november is vastgesteld. Aan
dit driedaagse festival, dat onder
schooltijd plaatsvindt, deden dit
jaar

circa

2500

lokale

school-

Hobenan di Boneiru: “E Festival Derechi di
Mucha tabata master !”

kinderen mee uit het funderenden VSBO onderwijs. Onder begeleiding van hun docenten participeerden zij in het World Trade
Center

aan

een

activiteitenpro-

gramma om zich de „Rechten van
het kind‟ op een actieve en creatieve wijze eigen te maken.
Hoogtepunt

van dit jaar was de

nieuwe en spetterende musicalactiviteit

waar circa 50 kinderen

van verschillende scholen wekenlang aan deelnamen.
De alliantie van samenwerkende jeugdorganisaties constateert enerzijds verheugd dat
het aantal participerende kinderen blijft stijgen. Anderzijds beseft zij ook dat zij, qua
logistiek (800 kinderen per dag) nu ongeveer aan haar limiet zit van wat mogelijk en
verantwoord is qua grootte van het festival. De sponsoring van het festival blijft een
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belangrijk punt van aandacht. Financiële middelen worden verkregen via bedrijven, stichtingen en
overheidspotjes

en

variëren

per

jaar. Helaas houdt het AMFO, een
substantiële donor, dit jaar op te
bestaan. Hierdoor valt een substantiële en structurele sponsor weg.
Gelukkig heeft de Curaçaose overheid besloten om het festival structureel met een bedrag van ANG

“Het hoogtepunt van het Festival Derechi
di Mucha: een spetterende musical”

20.000 per jaar te ondersteunen
waardoor het festival in kleinere
vorm kan blijven bestaan.

Roefeldag
Dit jaar organiseerde FAJ, samen met Fundashon Desaroyo i Progreso (FDiP) en
Fundashon Negoshi Pikiña (FNP) voor de zesde keer het succesvolle ROEFEL project.
Door dit project maken kinderen uit groep 7 en 8 op een actieve en levendige wijze
kennis met het begrip arbeid en beroepen door de eeuwen heen en zoals dat
tegenwoordig binnen lokale bedrijven en organisaties wordt uitgevoerd.
Het Roefelproject is een goed doordacht project dat uit een drietal samenhangende
lessen en een afsluitende snuffelmiddag bij lokale bedrijven bestaat. De deelnemende
kinderen krijgen aan de hand van een drietal leuke (inter)actieve lessen informatie over
oude ambachten en de werking van de lokale economie. Daarnaast kunnen zij vragen
stellen aan allerlei professionals die in de klas vertellen over hun beroep. Voor de
afsluitende snuffelmiddag stelden 29 lokale bedrijven dit jaar hun bedrijf open voor een
kijkje achter de schermen.
Dit jaar namen circa 100 kinderen
deel aan het Roefelproject. Zij waren

afkomstig

van

Kolegio

Iris

Bruyning, Kolegio Laura Hart, Prinses Margriet School en Kolegio MC
Piar en bezochten in groepjes van
4 onder toezicht van hun naschoolse opvangbegeleiders tijdens de
af-sluitende

roefelmiddag

twee

be-drijven. Hier werden zij niet
alleen rondgeleid, maar kregen zij
ook leuke passende werktaken, die
zij konden uitvoeren, om het werkende leven actief te ervaren.

“Roefeldag: een mooi project om kinderen
te laten zien welke beroepen er zoal zijn”
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Hoewel alle partijen na iedere Roefeldag enthousiast en tevreden zijn over het resultaat,
is vooral het werven van bedrijven een tijdrovende activiteit. Soms is het voor
welwillende bedrijven financieel lastig om een middag vrij te maken voor het
snuffelbezoek of organisatorisch een probleem om intern personeel te vinden voor de
begeleidingstaak. Vaak is het verkrijgen van de uiteindelijke toezegging iets waar veel
achteraan wordt gebeld en wat veel moeite kost.
Voor het komende jaar wordt het Roefelproject zeker doorgezet, waarbij actief gezocht
wordt naar structurele uitbreiding van het aantal bedrijven dat participeert. Hiervoor
worden onder andere Rotary Willemstad en Stichting Vrouwen Netwerk Curaçao
benaderd. Momenteel doen 4 scholen mee aan het Roefelproject. Met meer participerende bedrijven hoopt de organisatie dit getal uit te breiden naar vijf. Het
projectbudget van de Roefeldag en voortraject op school bedraagt nu iets minder dan
ANG 10.000 in totaal.

Jeugdparticipatie tijdens FAJ congres
Het driedaagse FAJ congres, ter ere van het zestigjarige bestaan van het FAJ, was dit
jaar een groots evenement met als belangrijkste doel deskundigheidsbevordering in het
veld. Het onderwerp „Jeugdparticipatie‟ is binnen dit congres als actueel en relevant
thema opgenomen en in het congresprogramma uitgewerkt.
Daarnaast heeft FAJ de jeugd heel bewust de kans gegeven om zelf te participeren in het
congres en budget vrijgemaakt om twee actieve en gemotiveerde jongeren per eiland in
de leeftijd van 16 tot 24 jaar naar het congres te halen. Hierbij werden alle kosten door
FAJ vergoed. Naast deze 10 jongeren, afkomstig van Aruba, Bonaire, St Eustatius, Saba
en Sint Maarten heeft FAJ ook 25 congresplaatsen vrijgemaakt voor jongeren van
Curaçao. Het betrof hierbij vertegenwoordigers van verschillende lokale jongerenorganisaties en UNA studenten van de richting Social Work. Ook kon een groepje
studenten als verslaglegger van het congres extra studiepunten verdienen.
Het congres is door de participerende jongeren, circa 30 in totaal, als zeer waardevol en
positief ervaren. Deze groep gaf aan de onderwerpen leuk en interessant te vinden en de
congreservaring te beschouwen als een duidelijke toegevoegde waarde op hun studie aan
de UNA. Zij grepen bovendien de kans aan om tijdens de vele workshops en informele
contactmomenten actief te netwerken met het oog op hun toekomst en eigen werkende
bestaan. Ook de oudere ervaren professionals die deelnamen aan het congres vonden de
inbreng van deze groep jongeren positief en verfrissend, waardoor FAJ concludeert dat
deze vorm van jeugdparticipatie zeker voor herhaling vatbaar is.
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DANKWOORD
Alle activiteiten die FAJ in 2012 heeft uitgevoerd waren niet mogelijk zonder financiële of
andere steun van een groot aantal organisaties (in willekeurige volgorde):
Overheid van Curaçao
Overheid van Bonaire
Overheid van St. Maarten
Samenwerkende Fondsen
Stichting Doen
AMFO
Jeugdfonds Nederlandse Antillen
Stichting Welzijnsfonds UNI
William Schrikker Groep
Fundashon Negoshi Pikiña
Fundashon Desaroyo i Progreso
FLOW
Sound & Vision
Inselair
Orcobank
KPMG
MCB
Stichting Signaal
Voedselbank
Lion‟s Curaçao
Refineria ISLA

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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BIJLAGE 1:

ORGANISATIESAMENSTELLING
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Per 31 december 2012 bestond de organisatie uit de volgende personen:
Hoofdbestuur:
voorzitter:

Robert Antonius

vice-voorzitter:

Yolanda NG

secretaris:

Mili Sprock

penningmeester:

Clary van der Valk

bestuursleden:

Einar Bentura
Dulyn Brooks (vertegenwoordiger Bovenwinden)

kringbestuur Bonaire

kringbestuur St. Maarten

Hensley Anthony

Dulyn Brooks

Edsel Cecilia

Connie Francis

Simeona Chirino

Elmora Pantophlet

Maria van Senten

kringbestuur St. Eustatius

kringbestuur Saba

Floyd Woodley

Anastacia Simmons

Brenda van Putten

Jacinth Withfield
Yvonne Smith

bureau FAJ Curaçao
bureaucoördinator:

Linelle Ersilia

beleidsmedewerker:

Elly Hellings

projectmedewerker:

Lionel Cordilia

bureaumedewerker:

Fiba Römer

YAVE:

Alex Wallé
Lisette Mattheeuw
Rosa Perez
Favell Maduro
Gilbert Keller
Shermine Braafhart

bureau FAJ Bonaire
bureaucoördinator:

Judith Leoneta

bureau FAJ St. Maarten
bureaucoördinator:

Elmora Pantophlet
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BIJLAGE 2:

FINANCIELE VERANTWOORDING
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HET ORIGINELE VERSLAG VAN DE KASCOMMISSIE KOMT HIER
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BALANS PER 31 DECEMBER 2012

Activa
(in Antilliaanse guldens)

2012

2011

265.873

269.647

Beleggingen

1.390.000

1.390.000

Vorderingen

47.793

40.291

830.774

589.570

2.534.440

2.289.508

2011

2011

2.133.357

2.042.504

Bestemmingsfondsen

37.220

37.220

Voorziening groot onderhoud

11.817

10.335

352.046

199.449

2.534.440

2.289.508

Duurzame activa

Liquide middelen

Passiva
(in Antilliaanse guldens)
Eigen vermogen

Overige schulden
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WINST EN VERLIESREKENING

2012

2011

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

5.614

5.809

Coördinatievergoeding

69.162

69.900

Huuropbrengsten

36.450

33.430

890.839

856.203

1.757

2.699

95.504

101.978

1.099.326

1.070.019

312.493

365.656

5.000

5.000

15.442

15.143

Exploitatiesaldo

766.391

684.220

Eigen projecten

(681.819)

Subsidies en donaties
Contributies
Interest

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

Amortisatie meerwaarde obligaties
Saldo vóór bijzondere baten en lasten
Bijzondere baten en (lasten)
Saldo boekjaar

-

(664.619)
(522)

84.572

19.079

6.281

40.000

90.853

59.079

90.853

66.579

Bestemming 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 op Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De
vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door het bemiddelen bij het verkrijgen
van financiële steun of andere vormen van 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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TOELICHTING JAARREKENING

Eigen vermogen
(in Antilliaanse guldens)
Algemene Reserve
Saldo per 31 december 2011
Bij: saldo boekjaar

2.042.504
90.853
2.042.504

Subsidies en donaties
(in Antilliaanse guldens)
Zorgcontract Curaçao
Zorgcontract Bonaire
Jubileumconferentie
Rechten van het kind
Project YAVE
Project Hóben Aktivo Foko di Positivismo
Training pleegouders
Project Sociale Kaart Curaçao
Project Speeltuin Fundashon Pro Souax
LVB Kenniscentrum
Overige projecten
Donatie aanschaf en installatie server

220.001
25.789
27.000
29.533
538.816
12.208
17.197
5.403
6.332
225
2.335
6.000
890.839
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BIJLAGE 3:

OVERZICHT LIDORGANISATIES
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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
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

dhr. R. Walle
mevr. G. Calister

Mgr. Nieuwindstraat 51
Cassandraweg 8

8643232
8649977
7674271
4626592
7672651

e-mail
fesebako@yahoo.com

sentrodibariogrootkwartier@hotmail.com
sb.janwe@onenet.an

sentro_bario_montana@hotmail.com
keneuval@gmail.com
sentro-bario-starosa@hotmail.com
adjutha@hotmail.com

4654715
rbrunken@hotmail.com

8880416

m.lacruz@una.an
platforb@cura.net

8882600

fundashon_amigunandicristo@yahoo.com
fundesav@gmail.com

telefoon
7678122

fax
7678033

e-mail
info@svjcuracao.com

4628300
7376868

4628302

sifma@cura.net
caltree@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
AGPNA
Stg. Kampeercentrum Brakkeput
Stg. Scoutshop

contactpersoon
dhr. O. Faneyte
mevr. I. Richardson
dhr. U. Wieske
dhr. S. 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

7674428
7374350

7371184
7371184

telefoon

fax

7371184
7371184

e-mail
jcc@cura.net
sgerard@sscinc.com
dinamico801@hotmail.com

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
Turkseweg 78
Souax west 57
Kaya Infrou 3
Gosieweg 21
Seru Grandi 85

gehandicaptenzorg
naam organisatie
SGR-Groep
Oudervereniging Totolika
Stg. SOKH

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

adres
Prinsenlaan z/n
Uteweg z/n
Cybellestraat 1

7676002
7373801
7373800
4626290
8682191
8692453
8689724
8648822
7675986
4623803
6926059 / 5194485
8688005
7676002 / 7472282
7363021
7386468/5676780

postadres
P.O. Box 4921

telefoon
7367600
7378291
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
4617066

e-mail
emely_brandes@sgrgroep.org
totolika@onenet.an
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
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
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

7389009

4615810

8648131
8685000

e-mail
casamanita@hotmail.com
hrpdir@fgef.org
hrpdir@fgef.org
skob@curinfo.an
kasbrudp@onenet.an
info@yubia.org
nilabalootje@hotmail.com
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
fundashonlechimama@gmail.com
ayudo@yamami.an
mai@stichtingmai.org
info@fma.an /www.fma.an

e-mail
vvvcuracao@onenet.an
augustaniels729@gmail.com
info@zjozjoli.com
ladylibra51@hotmail.com

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
Fundashon KOHEHE
dhr. H. Martina

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
Cabajé nst. 7 Sta. Cruz

postadres

P.O. Box 4674

telefoon
5204716
4622442
7675528
4613829
6986887 / 6742420
8883313
7380480 /5212036
5144643 / 6711704

fax
8688376
4622056

e-mail
orapamucha@hotmail.com
bluegirl_t@hotmail.com

8886331
7380480

brass_universal@hotmail.com
sanle313@gmail.com
roselien.sabat@futurobriante.com
kohehemuchanan@hotmail.com
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Bonaire
naam organisatie
APEM
Bonaire Little League
FESBO (Federashon Sentronan di Bario Boneiru)
Fundashon Bon Kuido
Fundashon Forsa Hubenil Vitesse
Fundashon JONA
Fundashon Kuakit
Fund. Kuido di Personanan Desabilita
Fundashon Sosial Edukativo
Fundashon Sosial Kultural
Sentro pa Hubentut i Famia
Sentro pa Hubentut Jong Bonaire
Stichting Ambiona Dolphins
Stichting S.V. ATC Jeugd-Afdeling
Stg. Bonairiaanse Jeugdzorg
Stg. Harmonie Bonaire
Stg. INUDIS (Instituto Unidat Di Spiritu)
Stg. KIBOS (KinderBoerderij Bonaire)
Stg. Pro Hubentud
Stg. Project
SV Real Rincon jeugd-afdeling
Stg. Scouting Centrale Bonaire
Stg. Voor Kunst en Kultuur Bonaire

contactpersoon
dhr. T. Silberie
dhr. M. Manuela
mevr. N. Ipcidensia
mevr. G. v.d. Heuvel
Dhr. A. Frans
mevr. J. Chirino
mevr. F. Silberie
dhr. J. Giskus
dhr. M. Janga
mevr. A. Evertsz
Mevr. R. Clappers
mevr. I. Burgers
dhr. R. Alberto
dhr. E. Goeloe
dhr. E. Goeloe
dhr. R. Saleh
mevr. G. Frans
dhr. G. Antonius
dhr. S. Semeleer
dhr. M. Schmit
dhr. C. Pourier
dhr. R. Pietersz
mevr. E. Sint Jago

adres
Kaya Kanarie
p/a WEB N.V.
Kaminda Jato Bako
Kaya M.C. Hellmund-Boom 1
Kaya Baracuda
Kaya Jolanda 3
Kaya Caribe 54
Kaya E.B. St. Jago 10
Kaya Rincon 114
Kaya Baracuda
Kaya Prinses Marie 7
Kaya Libert. Simon Bolivar 16
Ambiona 23
Kaya Kamarie 22
Kaya Kamarie 12
Kaya Nikiboko Nort 15
Kaya Flamingo 16
Karañito
Kaya Caribe 9
Kaya Caribe A. Nicolaas 2
Kaya Rincon
Kaya Nikiboko Nort 2
P.O. Box 272

telefoon
7018856
7178244 / 7178756
7174666
7178911
7852425
7959489
7177886
7176210
7176317
5156379
7157200 / 7153854
7174303
7000813
7174743
7178368
7178610 / 7173311
7173553
7866848
7176771 / 5406840
7176921
7178673
7178629
7176420

fax
7178756
7174668
7178935

7177886

7176467

7006695
7176771

7018629
7866420

e-mail
timoteosilberie@gmail.com
mmanuela@web.an
fesbo@telbonet.an
kreshbonkwido@telbonet.an
ashford.frans@rijksdienstcn.com
jona_chirino@yahoo.com
silfam@flamingotv.net
fkdp.secr@gmail.com
famjanga@hotmail.com
admyway@hotmail.com
riet.sealy@cjgbon.com
bbb@flamingotv.net
cado1961@hotmail.com
frensel.janga@gmail.com
boeboei2011@hotmail.com
bmc@telbonet.an
afdlvv@bonairegov.com
gantonius@gmail.com
chiosemeleer@hotmail.com
info@stichtingproject.com
cjjp@yahoo.com
cvkb@telbonet.an
stg.kunstencultuur@telbonet.an
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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

postadres
P.O. Box 19
P.O. Box 1
P.O. Box 2
P.O. Box 626

Ebenezer Street 92
P.O. Box 877
Waterfront road 11
Long Wall Road 25c
Upper Princes Quarter
Front Street 34
Back Street

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

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
POB 550
Rupert Maynard C. St. Peters
Frontstreet 44

telefoon
5420801
5424778
5483639
5422970
5483802
5484373 / 5483595
5484588
5471346 / 5422918
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
Van Toningenweg
Wilhelminaweg 1
Kerkweg
Kerkweg
Princess Garden
Plantain Road The Farm

postadres

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
3182247 / 3182207

P.O. Box 108

fax
3182457
3182966

e-mail

3182227 / 3182399
3182329
3182791

3182374
3182791

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

fax

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

4162504

e-mail

