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VOORWOORD

Beste vrienden, dear friends, amigunan,

Voor u ligt het jaarverslag van 2015 en hoewel wij heel positief naar de toekomst kijken,
lijkt het als wij terugblikken naar het afgelopen jaar dat wij nog in de zeven magere
jaren zitten.
Magere jaren omdat wij nog steeds met moeite al onze doelen kunnen financieren en
omdat er nog steeds geen structurele financiele voorziening bereikt is voor een van onze
belangrijke producten naar de jeugdzorg toe. Het “project” dat al geruime tijd geen
project meer is en ook niet wegdenkbaar is op het gebied van jeugdopvang en
begeleiding te weten YAVE.
Goed nieuws is dat er na regen altijd zonneschijn komt. En u zult bij het doornemen van
het jaarverslag zien dat wij ondanks dit alles heel veel hebben bereikt en gedaan voor
onze jeugd. Hopelijk volgen nu heel snel de vette jaren.
Wij zijn allen overtuigd dat FAJ-band tussen de eilanden van de voormalige Nederlandse
Antillen moet blijven bestaan en hiertoe hebben wij onze statuten aangepast. Wij zullen
dus de nodige moeite moeten blijven betrachten om de samenwerking en het
voortbestaan van de werkzaamheden te optimaliseren. Het afgelopen jaar blijkt echter
dat wij ondanks de verrichtte inspanningen nog niet de juiste formule gevonden hebben
om dit te bewerkstelligen. Wij zullen blijven streven.
Een goed voorbeeld doet volgen. Wij zien overal rondom ons versplintering.
Versplintering betekent ook meer overhead, meer behoefte aan coordinatie, meer kosten
en meer van hetzelfde maar ook een dunnere spoeling en minder kracht. Vaak worden,
gedreven door een gebrek aan de wil om samen te werken en compromissen te sluiten,
organisaties opgericht met praktisch dezelfde doelen en doelgroepen. Wij moeten ons
meer inspannen om coalities te sluiten en samen te werken om zo uit te dragen dat wij
streven naar meer eenheid, gemeenschap en besparing van kosten
Dus ook het komend jaar zal onze aandacht gericht dienen te blijven op het verwerven
van fondsen het sluiten van allianties en het samenwerken teneinde de jeugd op onze
eilanden te bieden waar zij recht op heeft, een bloeiend welzijn en een betere leef- en
ontwikkelingssituatie.
Een woord van dank aan alle leden, organisaties, instellingen, instanties, vrijwilligers,
partners, vrienden en medewerkers voor hun ondersteuning over het afgelopen
organisatiejaar.

R. Antonius,
Voorzitter

6

7

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord

6

Doelen, taken en belangrijkste gebeurtenissen in 2015

10

Ondersteuning (lid)organistaties

16

Deskundigheidsbevordering

18

Stimulering jeugdparticipatie

22

Dankwoord

28

Bijlagen:
1. FAJ: organisatiesamenstelling

30

2. FAJ: financiële verantwoording

34

3. FAJ: overzicht lidorganisaties

46

8

9

Doelen, taken en belangrijkste gebeurtenissen in 2015
De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) was ook in het jaar 2015 volop in bedrijf. Zoals
gebruikelijk zetten we in dit eerste hoofdstuk, naast de doelstellingen en kerntaken, de
belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar op een rijtje.
Doelstelling
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 ontwikkelingssituatie voor kinderen en jongeren.
Kerntaken
In de praktijk wordt deze doelstelling in de volgende taken vertaald:
1. het volgen en toetsen van ontwikkelingen alsmede het adviseren over beleid en
uitvoering in het jeugdveld;
2. het analyseren van de situatie in het jeugdveld, onder andere door het (laten)
verrichten van of bijdragen aan (veld)onderzoek;
3. het ondersteunen van (lid)organisaties bij hun dagelijkse werkzaamheden en het
opzetten van specifieke projecten;
4. het opzetten, uitvoeren en/of coördineren van grotere projecten en programma‟s;
5. het opzetten en beheren van hulpverlenings-/zorgvoorzieningen waarvan gebleken is
dat zij in een concrete maatschappelijke behoefte voorzien;
6. het organiseren van diverse vormen van deskundigheidsbevordering;
7. het stimuleren van jeugdparticipatie; en
8. het bevorderen en/of realiseren van effectieve samenwerkingsvormen in het
jeugdveld.
Belangrijkste gebeurtenissen in 2015
Continuïteit YAVE
Evenals in het vorige jaar heeft het team van YAVE in 2015 ruim 100 jongeren, die
kampen met een situatie of probleem binnen hun leven, intensief begeleid en
ondersteund om (verdere) persoonlijke en maatschappelijke uitval te voorkomen c.q. te
stoppen. Voor heeft het team na aanmelding een groot aantal jongeren doorgeleid naar
andere instellingen voor adequatere specifieke hulp of zorg. Met zijn unieke preventieve,
intensieve en integrale aanpak is het team van YAVE werkzaam op het snijvlak van
jeugdhulpverlening, justitie, onderwijs en arbeid. Het voorkomen van toekomstige
problemen en de daaruit voortvloeiende besparingen aan materiële en immateriële
schade voor de samenleving, is onbetaalbaar te noemen.1

1

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de organisatie, werkzaamheden en resultaten: Evaluatieverslag
YAVE 2015 (maart 2016). Een digitale versie is te raadplegen en/of te downloaden via www.faj.cw.
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Ook in 2015 heeft deze korte en lange termijnbijdrage van YAVE aan de samenleving zich
nog steeds niet vertaald in de gewenste meerjarige tripartiete financiële ondersteuning
van overheidswege.
In 2015 was Reda Sosial opnieuw bereid een financiële bijdrage te verstrekken en wel
voor 2 jaar, waarmee ook voor 2016 een deel van de uitvoeringskosten gedekt zal
kunnen worden.
Vanaf 1 oktober 2014 doorlopend tot 1 oktober 2015 is door het ministerie van Justitie
een bijdrage voor 1 jaar vanuit het Criminaliteitsbestrijdingsfonds verstrekt. De FAJ heeft
tijdig een aanvraag voor continuering van de bijdrage in 2015 ingediend, maar het
ministerie heeft ten tijde van dit jaarverslag hierover nog geen beslissing genomen.
In juni 2015 heeft het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW)
een bijdrage toegekend voor 1 jaar met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. FAJ
is verheugd met deze toekenning en hoopt op een vervolg voor de komende jaren.
Middels de bijdragen van bovengenoemde partijen konden de uitvoeringskosten voor
2015 gedekt worden. Evenals in voorgaande jaren zal FAJ voor 2016 en volgende jaren
zich inspannen om meerjarige of permanente bijdragen van de ministeries van OWCS,
Justitie en SOAW te verkrijgen voor dekking van de uitvoeringskosten. In dit kader heeft
FAJ in 2015 tijdig de aanvragen voor een bijdrage voor 2016 ingediend bij 3 voornoemde
ministeries. Tot de publicatie van dit jaarverslag heeft geen van de ministeries uitsluitsel
gegeven over het al dan niet toekennen van een bijdrage.
YAVE+
In het jaarverslag 2014 zijn de doelgroep, de te bereiken resultaten per programmajaar
van en de – verplichte - inzet van vrijwiligers binnen het project beschreven. Ook zijn in
dat verslag globaal de activiteiten en behaalde resultaten in het startjaar (programmajaar 1) aangegeven. Na het in december 2014 bekendgemaakte besluit van de
Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk (SFCK) betreffende financiële
en inhoudelijke ondersteuning voor het jaar 2015 is het programma van YAVE+
voortgezet. Dit programma bestaat uit de volgende onderdelen:
1. coaching/begeleiding op individuele basis;
2. huiswerkbegeleiding en vaardigheidstraining in groepsverband;
3. mariene en natuuractiveiten in groepsverband; en
4. ateliers muziek en beeldende kunst in groepsverband.
In de kern is dit programma ook in 2015 gehandhaafd, maar in de loop van het
programmajaar hebben er in de uitvoering wel een aantal wijzigingen plaatsgevonden.
Vanaf de start in oktober en november 2014 van resp. de ateliers muziek en beeldende
kunst en het mariene en natuur- activiteitenprogramma bleek elke keer de daadwerkelijke deelname geringer te zijn dan het aantal aanmeldingen na aankondiging van
de geplande activiteiten. De oorzaak hiervoor bleek gelegen te zijn in een sterke focus op
de persoonlijke behoeften, doelen en activiteiten van de in begeleiding zijnde groep
jongeren. Na beraad met de uitvoerders van deze programmaonderdelen is begin 2015
besloten om tot nader order geen groepsactiviteiten meer te plannen voor de deelnemrs
aan YAVE+, tenzij van hun zijde een voldoende aantal reële interesse zou tonen.
Daarvan is het gehele jaar geen sprake meer geweest. Direct samenhangend met
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voorgaande werd tevens besloten dat de gereserveerde doch niet bestede gelden voor de
groepsactiviteiten ook - onderbouwd met argumenten – ingezet konden worden voor
persoonlijke activiteiten (bijv. bijlessen, korte cursus/opleiding, aanschaf van
noodzakelijk middel/instrument) binnen een begeleidingstraject.
Gegeven het feit dat het gehele programmajaar door vanuit YAVE op verschillende
tijdstippen jongeren - indien zij aan de criteria voldoen - instromen, is het voortdurend
werven en/of beschikbaar hebben van voldoende geschikte vrijwilligers, die de jongeren
individueel begeleiden, van groot belang. Al in het laatste kwartaal van 2014 bleek het
werven en selecteren van nieuwe vrijwilligers de nodige creativiteit en energie te vergen.
Deze trend heeft zich ook in 2015 voortgezet. Om die reden is tevens gepoogd via sociale
media (o.a. Facebook), vrijwilligers(intermediair-)organisatie Curaçao Cares, Banko di
Boluntario van het ministerie van SOAW, het netwerk van de medewerkers van YAVE/FAJ
en op basis door YAVE/FAJ ontvangen open sollicitatiebrieven een groter aantal geschikte
personen te werven voor de functie van begeleider. Deze wervingsbronnen leverden
echter tot het einde van 2015 niet de gewenste substatiële resultaten op. Voorgaande in
combinatie met opgedane kennis over de inzet en functie-eisen voor vrijwilligers binnen
andere projecten tijdens een eind november 2015 georganiseerde kennisuitwisselingsbijeenkomst van het programma „Kansen voor Jongeren Cariben‟, was medio december
2015 voor de projectleiding aanleiding om begin 2016 de inzet en functie-eisen voor
vriijwilligers van vrijwilligers te analyseren. Op basis van die analyse zullen er in 2016
eventuele wijzigingen in de inzet en functie-eisen doorgevoerd worden.
In 2015 zijn op verschillende tijdstippen gedurende het gehele programmajaar in totaal
30 jongeren aangemeld voor een begeleidingstraject. Van dit aantal zijn er 3 afgewezen
en 27 in begeleiding genomen. Op 31 december 2015 waren er nog 21 jongeren in
begeleiding, hadden 2 jongeren hun begeleidingstraject succesvol afgerond en 4 hun
traject voortijdig afgebroken.2
Op basis van de door FAJ/YAVE afgelegde inhoudelijke en financiële verantwoording
hebben de SFCK medio december 2015 bekendgemaakt YAVE+ tot het derde
programmajaar toe te laten en de bijbehorende financiële en inhoudelijke ondersteuning
te verstrekken.
Actieprogramma Jeugdontwikkeling Curaçao
In het vorige jaarverslag is melding gedaan van de eerste stappen om te komen tot een
Nationaal Programma voor de Jeugdontwikkeling en de bijdrage van FAJ daaraan in deze
initiële fase. De toen gemelde voorlopige structuur van ontwikkeling, uitvoering en
monitoring voor dit programma, bestaande uit een Nationaal Platform Jeugdontwikkeling,
secretariaat Jeugdontwikkeling en werkgroepen is met een Landsbesluit van 16 december
2014 uiteindelijk geformaliseerd. Op basis van dit landsbesluit is door het ministerie van
Algemene Zaken aan een extern onderzoeksbureau opdracht gegeven een in het
landsbesluit genoemd nationaal actieprogramma jeugdontwikkeling te vervaardigen. Aan
de hand van literatuuronderzoek, gesprekken, dialoog- en validatiesessies met jongeren,
non-gouvernementele organisaties (NGO‟s) en overheidsdiensten heeft de externe
onderzoeker,

samen

met

een

team

van

deskundigen,

het

Actieprogramma

2

Dit betreft de situatie gemeten op peildatum 5 januari 2016. Zie voor uitgebreide informatie over YAVE+ : hoofdstuk 5
in Evaluatieverslag YAVE 2014 (maart 2015). Een digitale versie is te raadplegen en/of te downloaden via
www.faj.cw.
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Jeugdontwikkeling Curaçao (APJO Curaçao) opgesteld, dat eind augustus 2015 door de
Raad van Ministers geaccordeerd is.
In het APJO Curaçao zijn de gemeenschappelijke visie, themagebieden voor beleid en
uitvoering, uitgangspunten voor beleid en uitvoering, organisatiestructuur en financiering
opgenomen die een stabiele, gezonde en positieve ontwikkeling van de jeugd van 0 tot
en met 24 jaar in de periode 2015 – 2020 moeten bevorderen.3
De kernpunten van werken binnen het APJO Curaçao zijn:
integraal denken en handelen;
participatie van de doelgroep en belanghebbende partijen;
positieve benadering van de doelgroep;
afstemmen en samenwerken;
werken met feitelijke data en bewezen methodieken; en
evalueren van gemeten resultaten.
Voor het APJO Curaçao zijn 5 themagebieden voor beleid en uitvoering benoemd, waarin
alle leefgebieden, waarbinnen kinderen en jongeren zich moeten kunnen ontwikkelen,
gebundeld zijn en die tevens de samenwerking en afstemming tussen overheidsdiensten,
NGO‟s en andere belanghebbende partijen moet stimuleren. De 5 themagebieden zijn:
onderwijs en opvang;
werk en ondernemerschap;
gezondheid en welzijn;
wonen en leefomgeving; en
veiligheid.
Per themagebied zijn de huidige situatie, statistische data en huidige activiteiten (incl.
uitvoerders) in kaart gebracht en op basis daarvan prioriteiten en gewenste toekomstige
activiteiten benoemd.
Het APJO Curaçao richt zich op alle kinderen en jongeren van 0 tot en met 24 jaar, maar
binnen deze algemene doelgroep zijn vanwege grotere risico‟s toch een aantal specifieke
doelgroepen aangewezen: kinderen van 0 tot en met 4 jaar, jongeren met een
lichamelijke en/of verstandelijke beperking, jongeren met een licht verstandelijke
beperking (LVB), adolescenten (13 tot en met 17 jaar) en LHBT4-jongeren.
Het Nationaal Platform Jeugdontwikkeling - als strategisch sturend en monitorend orgaan
van het APJO Curaçao - is officieel in mei 2015 van start gegaan en heeft meerdere
malen vergaderd. Als lid van het platform hebben vertegenwoordigers van FAJ actief
deelgenomen aan de vergaderingen. Daarin zijn o.a. aan de orde geweest: eigen rol en
taken (in- en extern), actuele jeugdkwesties, het APJO(-document) in wording en de
opzet van het secretariaat Jeugdontwikkeling.
Vanaf augustus 2015 is gestart met de bemensing en huisvesting van het secretariaat
Jeugdontwikkeling, die met uitzondering van 2 tot 3 nog in te vullen (deeltijd)functies
eind december vrijwel afgerond was. Het secretariaat verricht belangrijke adviserende,
ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden voor het Nationaal Platform

3

Zie: Actieprogramma Jeugdontwikkeling Curaçao. Een integrale, participatieve en positieve aanpak (augustus
2015). Dit is geen statisch document maar zal op basis van o.a. maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkeling
van de doelgroep en verloop van het actieprogramma regelmatig geactualiseerd worden.
4
LHBT is de afkorting van : Lesbische, Homosexuele, Bisexuele en Transgender-jongeren
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Jeugdontwikkeling. Het secretariaat is feitelijk de motor van het APJO Curaçao: aanjager
, trekker, verbinder en facilitator van alle actviteiten wat betreft inhoud, proces en
onderzoek. In de periode van september tot eind december 2015 heeft het secretariaat
zich o.a. beziggehouden met: opzetten Kennisbank Jeugdontwikkeling, opzetten
Jeugdmonitor, ontwerpen website Jeugdontwikkeling, organiseren van bijeenkomsten
met experts en/of belanghebbende partijen (publiek en privaat) op het terrein van de
jeugd, opzetten van publiek-private samenwerking inzake financiering van het APJO
Curaçao en het realiseren van een digitale Sociale Kaart Jeugd Curaçao.
Vermeldenswaardig is dat het APJO Curaçao met zijn integrale manier van denken en
werken een noviteit geïntroduceerd heeft in overheidsbegroting van Curaçao voor het
jaar 2016: programmafinanciering, d.w.z. een clustering van alle op de jeugd betrekking
hebbende uitgaven van diverse ministeries. Voorheen waren alle begrote bedragen voor
de

diverse

kosten

die

verband

houden

met

de

jeugd

verspreid

in

de

begrotingshoofdstukken van diverse ministeries en recapitulatiestaten terug te vinden.
Ten
behoeve
van
een
grotere
efficiency
in
de
financiering
van
jeugdontwikkelingsactiviteiten en het daarmee nauw samenhangende streven om betere
resultaten en effecten te bereiken, is het van belang de beleids-, subsidie- en
uitvoeringsuitgaven door de overheid te kunnen (her)alloceren door het instrument van
programmafinanciering. In de begroting voor 2016 is de programmafinanciering
vooralsnog beperkt tot een overzicht van alle activiteiten met daarbij aangegeven de
uitvoerders en uitgaven. In een of meer volgende fasen kunnen er keuzes gemaakt
worden om bepaalde uitgaven te clusteren voor een grotere doelmatigheid. Het zal naar
verwachting nog meerdere begrotingscycli vergen voordat de programmafinanciering
voor de jeugdontwikkeling een feit is.
In 2016 zal FAJ als koepelorganisatie actief blijven meedenken, -praten en -werken aan
de uitvoering van het APJO Curaçao.
Sociale Kaart Jeugd Curaçao
In meerdere jaarverslagen tot 2013 is aandacht besteed het realiseren van een digitale
Sociale Kaart van Curaçao. In het kader van een samenwerkingsovereenkomst tussen
het toenmalige Sociaal Kenniscentrum van het eilandgebeid Curaçao en vanaf oktober
2010, als opvolger, het ministerie van SOAW en FAJ was door het bureau van FAJ in de
jaren 2010 en 2011 een database met gegevens van organisaties gemaakt. Het
ministerie van SOAW zou zorgdragen voor de bouw en beheer van een website waarmee
de Sociale Kaart voor burgers en professionals toegankelijk gemaakt zou worden. Door
interne omstandigheden binnen het ministerie is de website indertijd niet tot stand
gekomen. In 2013 heeft FAJ besloten zelfstandig een website voor de Sociale Kaart te
laten bouwen en vervolgens te beheren. De daartoe begin 2014 ingediende
subsidieaanvraag bij Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk (SFCK)
werd echter afgewezen, De SFCK had twijfels over de gewenste samenwerking tussen de
organisaties en de continuïteit op het terrein van financiën en beheer. Ook een
gemotiveerd verzoek tot heroverweging bracht hierin geen verandering, waarop FAJ in
mei 2015 besloot voorlopig af te zien van het zelfstandig realiseren. Rond deze periode
werd er echter ook een start gemaakt met het opstellen van het Actieprogramma
Jeugdontwikkeling Curaçao (APJO Curaçao) – zie voor meer informatie: vorige paragraaf.
FAJ zag kansen om het realiseren en beheren van de Sociale Kaart als actiepunt met
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prioriteit op korte termijn in dit actieprogramma te laten opnemen. Dit verzoek is
gehonoreerd. Vervolgens heeft FAJ in november 2015, op verzoek van het ministerie van
Algemene Zaken, een offerte ingediend voor het actualiseren, completeren en ordenen
van de database voor een digitale Sociale Kaart Jeugd Curaçao, die onderdeel zal
uitmaken van

de website van het APJO Curaçao (www.desaroyodihubentut.cw). In

nauwe samenwerking met het secretariaat Jeugdontwikkeling is het bureau van FAJ
begin december 2015 gestart met bovengenoemde werkzaamheden. De verwachting is
dat in het eerste kwartaal van 2016 de Sociale Kaart Jeugd Curaçao op de website van
het APJO Curaçao te raadplegen is.
Project „Tur wowo riba bo‟ van het Openbaar Ministerie Curaçao
In het jaarverslag 2014 is de achtergrond, doel en aanpak (3 pijlers) van dit project
uiteengezet, waarbij YAVE als actieve ketenpartner betrokken is. YAVE vervult een
belangrijke rol in de tweede en derde pijler: resp. verplichte intensieve zorg/hulp aan de
veelpleger en het voorkomen dat broers en zussen van de veelpleger ook het criminele
pad opgaan.
Na een startconferentie eind januari 2015 is het project onder leiding van een
projectleider verder vorm en inhoud gegeven met hulp van een zgn. Ontwikkelgroep,
waarin de belangrijkste betrokken partijen vertegenwoordigd zijn. Ook YAVE is actief lid
van de Ontwikkelgroep.
Er zijn voor 2015 34 personen geselecteerd die voldeden aan de criteria voor deelname
aan het project:
recidivist zijn geweest in de periode 2010 – 2014;
leeftijd van 12 tot 24 jaar hebben;
high-impact-delicten (diefstal met

geweld,

overval,

moord/doodslag,

beroving, zware mishandeling etc.) gepleegd hebben;
veroordeeld zijn voor deze delicten in 2012, 2013 en/of 2014.
Vanaf eind februari zijn de uitvoerders van diverse betrokken partners onder leiding van
1 regisseur per veelpleger gestart met de persoonsgerichte multidisciplinaire aanpak. In
de periode van maart tot en met december 2015 zijn er 10 veelplegers in behandeling
genomen. Van deze 10 veelplegers heeft het team van YAVE in 2015 2 veelplegers in
begeleiding genomen, waarbij van 1 veelpleger tevens de broers en zussen in
begeleiding genomen zijn.
Vanuit leiding van het project is aan YAVE verzocht in 2016 meer veelplegers en/of
broers c.q. zussen van de veelpleger in begeleiding te nemen alsook meer onderzoeken
en diagnostiek te verrichten. YAVE/FAJ zal bezien of en zo ja op welke wijze – qua
personele capaciteit en daarmee gemoeide kosten – hieraan tegemoetgekomen kan
worden.
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ONDERSTEUNING (LID)ORGANISATIES
FAJ ondersteunt als koepelorganisatie (lid)organisaties op de eilanden bij de uitvoering
van hun dagelijkse werkzaamheden en het opzetten van nieuwe projecten en initiatieven.
Ook in 2015 is ondersteuning verleend aan meerdere (lid)organisaties op Curaçao,
Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het gaat om concrete hulp, bemiddeling,
praktische adviezen en uitvoering op organisatorisch, financieel, deskundigheids- of
ander gebied.
Diverse ondersteuningsverzoeken vanuit het jeugdveld
FAJ ontving in 2015 71 keer een verzoek om ondersteuning. De gevraagde ondersteuning
betrof een brede waaier aan onderwerpen, zoals o.a. financieringsverzoeken voor
workshops, opknappen van accommodaties, aanschaf van inventarissen, het verzorgen
van trainingen en cursussen, het aanschaffen van nieuw educatief materiaal, het
verlenen van hulp bij het uitvoeren van projecten en activiteiten, het verlenen van hulp
bij het maken van plannen en projectvoorstellen en het bijstaan met advies over
verbetering van de eigen organisatie of een lopende activiteit.
Ter illustratie volgen hieronder 3 aanvragen voor ondersteuning:
Stichting Gibraltar Uni
FAJ heeft financiële ondersteuning geboden bij aanbieden van een
‘Development and mindset program’ aan jongeren in de wijk Gibraltar
Stichting Projekto un Futuro Briante
FAJ heeft praktische en financiële ondersteuning geboden bij de
organiseren van een activiteitenprogramma rond het thema ‘ Ons milieu’
(‘Nos medio ambiente’) aan kinderen van de wijk Soto en omgeving tijdens
de tussenvakantie in oktober 2015; en
Rooms-Katholiek Genootschap San Vicente de Paul
Op verzoek van het genootschap heeft FAJ heeft er voor gezorgd dat de
teamleider van YAVE een lezing ‘Introductie in de problematiek van
personen met licht verstandelijke beperkingen (LVB)’ gehouden heeft voor
de leden die maatschappelijk werk verrichten in de wijk Brievengat en
omgeving.
Naschoolse opvang Saba
Kring FAJ Saba ondersteunde de naschoolse activiteiten voor kinderen in
de leeftijd van 4 tot 12 jaar gedurende de vakantieperiode met materiaal
voor handenarbeid.

16

17

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Als

koepelorganisatie

houdt

FAJ

zich

ook

bezig

met

diverse

vormen

van

deskundigheidsbevordering. FAJ bedient zowel lid- als niet-lidorganisaties in het
jeugdveld. FAJ doet dit op basis van de gesignaleerde behoeften in het veld. Met een
voor dit doel geoormerktt budget vanuit het zorgcontract van het ministerie van OWCS
streeft FAJ ernaar zoveel mogelijk in deze behoefte te voorzien. Dankzij deze subsidie
zijn de organisaties c.q. cursisten slechts een geringe eigen bijdrage verschuldigd. In
2015 zijn er wederom trainingen over de problematiek van personen met licht
verstandelijke beperkingen (LVB) verzorgd. Daarnaast is er een informatie- en
discussiebijeenkomst georganiseerd over stagiaires en lerend werkenden afkomstig uit
het Arbeidsgericht Onderwijs (AGO). Tot slot heeft FAJ een training van de stichting
Encelia gefaciliteerd.
training “LVB-problematiek in de jeugdhulpverlening”
Onze samenleving wordt steeds sneller, ingewikkelder en is gericht op relevante kennis
plus vaardigheden. Van iedere burger wordt verwacht dat hij/zij volledig kan meedoen in
dergelijke samenleving. Zo ook personen met LVB. Speciale aandacht voor deze groep
van personen is hard nodig, omdat zij met hun beperking(en) in uiterlijk en gedrag vaak
niet direct opvallen en daardoor sterk worden overvraagd.
(H)erkennen van LVB in een vroegtijdig stadium en kunnen aansluiten op de
communicatie en hulpverleningszorg is van essentieel belang om multi-problematiek en
maatschappelijke uitval bij deze personen te beperken.
Het expertisecentrum van de William Schrikker Groep (WSG) in Nederland heeft in
samenwerking met FAJ een training ontwikkeld om ambulante hulpverleners, docenten
en andere relevante professionals deskundig te maken in het (h)erkennen van de
problematiek van personen met LVB.
De 3-daagse training biedt deelnemers kennis en vaardigheden aan om personen met
LVB te herkennen en in de hulpverlening daarop in te spelen. In de training komen o.a.
aan de orde:
algemene aspecten rond kind, ouders en opvoeders hoe LVB te herkennen en
daarmee om te gaan;
verstandelijk beperkte ouders ;
specifieke onderwerpen, zoals bijv. seksueel misbruik en criminaliteit; en
communicatie en samenwerking tussen professionals rond personen met LVB.
In 2015 is, op basis van een evaluatie met de WSG, het trainingsmateriaal enigszins
aangepast. Voorts is op grond van ervaringen van de deelnemers de dagindeling van de
training gewijzigd. Vanaf 2016 zullen de trainingen met het nieuwe materiaal worden
aangeboden.
In 2015 hebben het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport (OWCS)
en het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) op Curaçao, het Wit Gele Kruis
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en de jeugdwelzijnorganisatie Asociacion Trabao di Hubentud na Aruba (ATHA) op Aruba
alsmede Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk (SFCK) ten behoeve
van organisaties op Bonaire de training ingekocht. In totaal hebben 167 personen de
3-daagse training gevolgd.
Daarmee komt het totaal aantal deelnemers vanaf 2007 tot en met 31 december 2015
uit op 812 personen.
Verdiepingstrainingen “ LVB-problematiek in de jeugdhulpverlening”
In 2015 zijn de trainers gestart met het ontwikkelen van verdiepingstrainingen rond de
problematiek van personen met LVB. In 2016 zullen deze trainingen worden aangeboden
aan degenen die de 3-daagse training reeds hebben gevolgd.
Training „‟Kwida mi mes‟‟
Eveneens in samenwerking met de WSG heeft FAJ de training „Kwida mi mes‟ ontwikkeld.
De training is specifiek bedoeld voor jongeren waarover het sterke vermoeden bestaat
dat zij licht verstandelijk beperkt zijn of die inmiddels op grond van onderzoek door een
gedragsdeskundige als zodanig geïndiceerd zijn. Tijdens de training krijgen de jongeren
handvatten voor denken en handelen aangereikt, zodat zij zich in het - complexe dagelijkse leven persoonlijk, maatschappelijk en professioneel beter kunnen handhaven.
De cursus omvat 3 bijeenkomsten en bestaat uit 5 modules: kalm blijven, goede
vrienden, seksualiteit en relaties, gezond leven en doelen bereiken. Met WSG is FAJ
overeengekomen dat, gezien de opgedane ervaringen, de modules ook separaat verzorgd
kunnen worden. In 2015 zijn aan jongeren met LVB de modules gezond leven en
seksualiteit en relaties aangeboden.
Informatie- en discussiebijeenkomst „‟Yuda bai Top‟‟
In 2015 heeft FAJ in samenwerking met de school Juan Pablo Duarte Arbeidsgericht
Onderwijs (AGO) onder de titel „‟Yuda bai Top‟‟ een informatie- en discussiebijeenkomst
georganiseerd voor AGO-scholen en bedrijven die stageplaatsen en leer-werkplekken
voor leerlingen uit het AGO beschikbaar stellen. Deze bijeenkomst had tot o.a. tot doel:
bedrijven bewuster te maken van de specifieke achtergronden van de stagiaires
afkomstig uit het AGO;
bedrijven praktische tips en adviezen geven voor de omgang en aansturing van
deze leerlingen;
bedrijven onderling en/of met scholen praktijkervaringen met elkaar te laten
uitwisselen; en
bij bedrijven meer begrip en inlevingsvermogen kweken voor de houding en
gedrag van deze leerlingen.
De informatie- en discussiebijeenkomst kon georganiseerd worden met een financiële
bijdrage van Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk.
Aan de bijeenkomst, die plaatsvond in het Renaissance Resort, hebben in totaal 99
personen deelgenomen, die scholen, hulpverleningsorganisaties en 45 bedrijven
vertegenwoordigden.
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Het streven is in 2016 kleinschaliger bijeenkomsten voor specifieke bedrijfssectoren
(bijv. garages, horeca) te organiseren.
Training „‟Wak bo kaya‟‟
Stichting Encelia verzorgt voor kinderen, jongeren en ouders crisisopvang, opvoedondersteuning en preventieve actitiviteiten. Een van laatstgenoemde activiteiten is een
karaktervormend preventieprogramma voor jongeren van 11 tot 18 jaar: „‟Wak bo kaya‟‟
(„‟Pas op je tellen!‟‟). Het is een 3-daagse training met interactieve werkvormen, waarin
kinderen kennis en vaardigheden bijgebracht worden om hen bewust te maken dat ze:
uniek en waardevol zijn;
iedere dag - juiste - keuzes (moeten) maken;
groepsdruk kunnen weerstaan;
gezond (moeten) leven; en
risico‟s kunnen onderkennen en hiermee omgaan.
De training wordt gegeven op scholen en in buurtcentra.
FAJ heeft op verzoek van het buurtcentrum in de wijk Gibraltar praktische en financiële
ondersteuning geboden voor het verzorgen van deze training door de stichting Encelia.
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STIMULERING JEUGDPARTICIPATIE
FAJ stimuleert de participatie van kinderen en jongeren op verschillende terreinen en op
verschillende manieren. In 2015 heeft FAJ op de 5 eilanden verscheidene structurele en
projectactiviteiten gestimuleerd, gefaciliteerd en - al dan niet in samenwerking met
andere organisaties en instellingen - georganiseerd.

Ontwikkelingen Curaçao
Festival Derechi di Mucha
In 2015 is voor de achtste keer het Festival Derechi di Mucha georganiseerd. FAJ doet dit
inmiddels traditiegetrouw samen met de gewaardeerde partners Bos di Hubentut en
Fundashon Material pa Skol.
Het festival vindt jaarlijks rond 20 november plaats in het kader van de door UNICEF
uitgeroepen Internationale Dag van de Rechten van het Kind.
Ook dit jaar kende het festival 3 onderdelen verspreid over meerdere dagen. Het centrale
thema was „It‟s all about helping each other‟.
Het eerste onderdeel bestond uit een lezing/presentatie door een groep van personen uit
diverse sectoren van de samenleving op scholen voor het Funderend Onderwijs in de
periode van 16 tot en met 20 november 2015. De sprekers behandelden de 10
basisrechten en hun persoonlijke alsmede professionele betrokkenheid daarbij, waarbij
ook nadrukkelijk aandacht besteed werd aan de bijbehorende plichten voor kinderen. De
sprekers hebben hun presentatie/lezing verzorgd voor in totaal 107 klassen op 18
scholen, verspreid over het gehele eiland.
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Het tweede onderdeel was een stille mars van kinderen, jongeren en sympathisanten op
21 november 2015 van Riffort Village naar het gebouw van de Staten in de Breedestraat.
De deelnemers droegen borden met leuzen over o.m. de (basis)rechten van kinderen,
het respecteren van deze rechten en het aanpakken van recente en reeds langer
bestaande wantoestanden. Het derde onderdeel vormde een jongerendebat in de aula
van de University of Curaçao op 5 december 2015. Tijdens het - live door CBA Television
uitgezonden - debat ontsponnen zich interessante discussies over onderwerpen als
onderwijs, opvoeding, uitgaan in het weekend, normen en waarden en mondiale
vluchtelingenproblematiek.
Roefeldag
Voor de negende maal heeft op 5 juni 2015 de Roefeldag plaatsgevonden. Evenals bij
vorige edities heeft FAJ daarvoor samengewerkt met Fundashon Desaroyo i Progreso
(FDiP) en Fundashon Negoshi Pikiña (FNP). De Roefeldag wordt gefinancierd uit het
subsidiecontract met het ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport
(OWCS).
Via het Roefelprogramma maken kinderen uit naschoolse opvang, die in groep 7 en 8 van
het Funderend Onderwijs zitten, op actieve en leerzame wijze kennis met het begrip
arbeid, beroepen door de eeuwen heen en met hedendaagse beroepen binnen lokale
bedrijven en organisaties.
Het Roefelprogramma bestaat uit een drietal samenhangende lessen en een afsluitende
snuffelmiddag bij lokale bedrijven en organisaties. De deelnemende kinderen krijgen in
de drie (inter)actieve lessen informatie over respectievelijk oude ambachten, de werking
van de lokale economie en actuele beroepen. In de les over actuele beroepen vertellen
een of meer professionals met passie over hun beroep, waarover leerlingen hun vragen
kunnen stellen.
Met, voor de derde keer, steun van de Rotary Club Willemstad hebben in 2015 35 lokale
bedrijven en instellingen hun medewerking aan de Roefelmiddag verleend. Er hebben
125 kinderen deelgenomen aan het Roefelprogramma. Zij waren afkomstig van het,
Kolegio Iris Bruyning, Skol M.C. Piar, Oranjeschool, Kolegio Santa Clara, Kolegio Annnie
Koenraad en Kolegio San Hose. Met de laatste 3 scholen was het aantal leerlingen van
Banda Bou dit jaar goed vertegenwoordigd. De leerlingen bezochten in groepjes van 4
onder toezicht van hun naschoolse opvangbegeleiders twee bedrijven op de afsluitende
Roefelmiddag. Naast een rondleiding kregen zij ook enkele passende uitvoeringstaken
toebedeeld om het werkende leven even actief te ervaren. De middag werd, onder het
genot van een drankje en hotdog, met alle kinderen en begeleiders traditioneel
afgesloten bij Landhuis Bloemhof.
Alle kinderen, die aan de Roefeldag deelgenomen hebben, hebben een certificaat van
deelname ontvangen
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Het selecteren van scholen, werven van bedrijven, het regelen van transport en de
praktische uitvoering van de programmaonderdelen vroeg ook in 2015 de nodige
inspanningen van alle partners.
Hóben Aktivo
Hóben Aktivo foko di positivismo richt zich op een positieve en gezonde
vrijetijdsbesteding alsmede talentontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot en
met 18 jaar. Voor dit programma van FAJ, dat inmiddels negen jaar bestaat, wordt actief
gebruik gemaakt van buurt-/wijkcentra met bijbehorende inzet van vrijwilligers en
professionals. FAJ speelt een aansporende, stimulerende en coördinerende rol bij het
opzetten, uitvoeren en genereren van middelen voor sportieve, culturele en educatieve
activiteiten(programma‟s) in buurt-/wijkcentra verspreid over het gehele eiland.
Met praktische en financiële ondersteuning van FAJ is door het buurcentrum in de wijk
Seru Fortuna een cursus haar knippen en verzorgen voor resp. dames en kinderen
georganiseerd. Met kansrijke perspectieven op betaald werk hebben de deelnemende
jongeren onder leiding van een professionele kapster de mogelijkheid gekregen om de
fijne kneepjes van het vak te leren. Deze cursus zal in 2016 gecontinueerd worden.
Het buurtcentrum in de wijk Mahuma heeft in samenwerking met de organisatie
Sembrando Simia een cursus land- en tuinbouw georganiseerd. Voor de cursus werd een
kas gebouwd, waar de lessen werden gegeven. Eind 2015 hebben de deelnemende
jongeren met trots de de geplante en verzorgde gewassen als o.a. kropsla, chinese kool,
en zoete aardappelen geoogst.
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Het buurtcentrum in de Santa Maria heeft in het kader van het 55-jarig bestaan met
financiële ondersteuning van FAJ een sportprogramma – met o.a. voetbal, tafeltennis en
volleybal - kunnen verzorgen.
FAJ heeft het buurtcentrum in Otrobanda in natura ondersteund door goals en voetballen
voor mini-voetbaledstrijden te verstrekken. Onder leiding van medewerkers van
Fundashon Desaroyo Deportivo Korsou (FDDK) hebben jongeren recreatief gevoetbald.
Naast bovengenoemde buurtcentra hebben die in de wijken Dein, Kanga en Gibraltar
ondersteuning op praktisch en/of financieel gebied gehad bij het organiseren van diverse
activiteiten.
Aan bovengenoemde activiteiten hebben dit jaar ongeveer 300 jongeren deelgenomen.

Ontwikkelingen overige kringen
Bonaire
Er zijn in 2015 door en of met steun van Kring FAJ Bonaire diverse activiteiten uitgevoerd
door de Jeugdadviesraad (JAR) die bestaat uit 7 jongeren in de leeftijd van 13 tot 17
jaar. Binnen de activiteiten werd speciaal nadruk gelegd op de sociale cohesie in de
wijken. Helaas is door het tussentijds vertrek van de bureaucoordinator het aantal
activiteiten lager geweest dan voorheen.
St. Maarten
In 2015 is een start gemaakt om de samenwerking tussen FAJ Kring St. Maarten en de
Youth Council van de grond te krijgen. Beide organisaties werken voor dezelfde
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doelgroep en in de praktijk is reeds een hechte relatie tussen de FAJ en Youth Council. In
2016 hoopt de FAJ dat de samenwerking daadwerkelijk geconcretiseerd gaat worden.
Saba
Vanwege de kleinschaligheid is FAJ kring Saba bij vrijwel elke jeugd(participatie)activiteit
- direct of indirect – betrokken. Onderstaand een kleine selectie uit het aantal activiteiten
uitgevoerd door en/of met betrekking tot de jeugd in 2015:
-

een door UNICEF georganiseerde workshop waarin geïnventariseerd is welke
resultaten op het terrein van de rechten van het kind, jeugdzorg en -ontwikkeling
behaald zijn en welke activiteiten nog ondernomen dienen te worden;

-

triathlonwedstrijd met als onderdelen zwemmen, hardlopen en fietsen, waaraan
o.a. jongeren van Saba, de buureilanden en van de Saba University School of

-

Medicine hebben deelgenomen;
bijeenkomst met informatie over en hoe om te gaan met kinderen met autisme

-

bestemd voor leerkrachten, medewerkers in de kinderopvangsector, ouders en
jeugdhulpverleners;
viering van Moederdag met muziekoptredens en het aanbieden van zelf gemaakte
cadeautjes door kinderen van de jeugdsportvereniging;

-

activiteitenprogramma voor kinderen en jongeren gedurende de zomervakantie;
opvoering van de musical „The Lion King‟ door jongeren onder leiding van de Child
Focus Foundation (naschools activiteitencentrum).

St. Eustatius
Ook in 2015 hebben er geen activiteiten plaatsgevonden, omdat zich in dit jaar geen
personen zich beschikbaar hebben gesteld om zitting te nemen in het bestuur van FAJ
Kring St. Eustatius.
Het hoofdbestuur heeft het voornemen om in 2016 hieraan de nodige aandacht te
besteden.
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DANKWOORD
Alle activiteiten die FAJ in 2015 heeft uitgevoerd waren niet mogelijk zonder financiële of
andere steun van een groot aantal organisaties (in willekeurige volgorde):
Ministerie van Onderwijs, Wetenschappen, Cultuur en Sport (OWCS)
Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW)
Ministerie van Justitie
Ministerie van Algemene Zaken
Openbaar Lichaam Bonaire
Overheid van St. Maarten
Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk (SFCK)
Jeugdfonds Nederlandse Antillen (JENA)
Stichting Welzijnsfonds UNI
Reda Sosial
William Schrikker Groep (WSG)
Fundashon Negoshi Pikiña
Fundashon Desaroyo i Progreso
FLOW
Orco Bank N.V.
KPMG Meijburg & Co Caribbean
Insel Air
Fundashon Bon Intenshon
Oduber Agencies
Maduro & Curiel‟s Bank N.V. (MCB)
Voedselbank
Beveiligingsbedrijf „Intouch‟
Rotary Club Willemstad
Bos di Hubentut
Fundashon Stimula Edukashon i Formashon den Bario (SEFBA)
Fundashon Material pa Skol (FMS)
Wij danken iedereen hartelijk, die op 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 2015 bestond de organisatie uit de volgende personen:
Hoofdbestuur:
Voorzitter

Robert Antonius

Vice-voorzitter

Yolanda NG

Secretaris
Penningmeester
Bestuursleden

Mili Sprock
Clary van der Valk
Einar Bentura
Dulyn Brooks (vertegenwoordiger Bovenwinden)
Gabriel van Arneman (vertegenwoordiger Bonaire)

Kringbestuur Bonaire

Kringbestuur St. Maarten

Gabriel van Arneman
Hensley Anthony

Dulyn Brooks
Connie Francis

Maria van Senten
Zenaida Gijsbertha

Elmora Pantophlet

Kringbestuur St. Eustatius
Floyd Woodley

Kringbestuur Saba
Anastacia Simmons

Brenda van Putten

Jacinth Withfield
Yvonne Smith

Bureau FAJ Curaçao
Bureaucoördinator
Projectmedewerker

Linelle Ersilia
Lionel Cordilia

Bureaumedewerker
Beleidsmedewerker

Fiba Römer
Jelle Bax

YAVE
Teamleider
Interventiemederwerkers

Alex Wallé
Lisette Mattheeuw
Shermine Braafhart
Monica Smith
Shermaine Chirino

Bureau FAJ Bonaire
Bureaucoördinator:

vacature

Bureau FAJ St. Maarten
Bureaucoördinator:

vacature
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BIJLAGE 2:

FINANCIËLE VERANTWOORDING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2015

Activa
(in Antilliaanse guldens)

2015

2014

Duurzame activa

227.258

238.027

Beleggingen

690.000

690.000

Vorderingen

16.496

17.071

1.738.086

1.462.461

2.671.840

2.407.559

2015

2014

2.098.762

2.088.037

Bestemmingsfondsen

21.575

21.575

Voorziening groot onderhoud

16.434

11.434

535.069

286.513

2.671.840

2.407.559

Liquide middelen

Passiva
(in Antilliaanse guldens)
Eigen vermogen

Overige schulden
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WINST EN VERLIESREKENING

2015

2014

Coördinatievergoeding

47.952

35.883

Huuropbrengsten

32.060

30.750

681.566

705.130

1.850

1.200

68.247

68.593

831.675

841.556

226.713

297.085

5.000

5.000

14.901

16.692

Exploitatiesaldo

585.061

522.779

Eigen projecten

(574.336)

(571.056)

10.725

(48.277)

10.725

(48.277)

(in Antilliaanse guldens)
Baten

Subsidies en donaties
Contributies
Interest

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

Saldo boekjaar
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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Eigen vermogen
(in Antilliaanse guldens)
Algemene Reserve
Saldo per 31 december 2014
Bij: saldo boekjaar
‘

2.088.037
10.725
2.098.672

Subsidies en donaties
(in Antilliaanse guldens)
Zorgcontract Curaçao
Rechten van het kind
Project YAVE
Project Speeltuinen
Curadoet
Sociale kaart
SWF Infoavond

200.000
3.000
470.470
1.285
1.100
1.298
4.413
681.566
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BIJLAGE 3:

OVERZICHT LIDORGANISATIES
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Curaçao
buurt- en jeugdorganisaties
naam organisatie
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
Sifma
Fundashon Pro Alfa
Fundashon AYUMA

contactpersoon

adres

dhr. B. Coeriel
dhr. J. Gumbs
dhr.S. Isabella
dhr. R. Corasol
mevr. L. Martina
dhr. R. Statia
dhr.F. Mathilda
mevr R. Maria
dhr. S. Leonard
mevr S. Theodora
dhr. A. Suares
Dhr. G. Roach
mevr. M. Mauricia
dhr. C Poulo
dhr. J. Plantijn
dhr. R. Brunken
dhr. L. Romero
mevr. M. Lacruz
mevr. G. Rodriguez
mevr. I. Agostien
dhr. C. Eman
dhr M. Faneyt

contactpersoon
dhr. R. Walle
mevr. J.Fraai
mevr Z Chantalou

telefoon

fax

e-mail

Andres Belloweg z/n
Manhattanweg 6b
Caribenplein 12
Janwestraat z/n
Stakamachiweg z/n
Ronde Klipweg z/n
Seru Fortunaweg 5
Willibrordus 9
Soto z/n
Groot Sta. Martha nst. 60
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
Poseidonstraat 10
Juan Domingo 175b
Dokterstuin 51
Amerikaweg 122
Seru Grandi Kavel 30
Kaya Zim 6-8

7377114
8682320/5118736
5200108/ 7378325
4615058 / 6683977
7671600/5133595
7377424 /7363513
8682515
8649677/5656291
8643232
8648091
7671879
4626532
7672651
8683267/6632410
4628152 / 525558
4654515
5280430
4625543 / 4625190
8697175 / 5169804
8880416
8683440
7384787 /5220943
8882600/5109735

7377114
8691290
7378325
7344406
7671600
7376676
8695428

bcoeriel@svb.org
juliusgumbs@gmail.com
seferinoisabella@gmail.com

8882600

mfaneyt@yahoo.com

adres
Mgr. Nieuwindstraat 51
Wishi 226

telefoon
4628300
4627985 /46223855

fax
4628302

e-mail

Trinidadweg t1

postadres

postadres
Wishi 226

6609631

sentrodibariojanwe@gmail.com

fwmathilda@gmail.com
rjmaria@dcmyguardiangroup.com

8643232
8649977
7674271
4626592
7672651

sbmontana2014@gmail.com
sentrodibariowishimarchena@gmail.com

sentro-bario-starosa@hotmail.com
real_ashanty@hotmail.com
jonathanplantijn@gmail.om

4654715
rbrunken@hotmail.com

8880416

platformb2@outlook.com
fundashon_amigunandicristo@yahoo.com

fraaijenny@gmail.com
fundayuma06@gmail.com
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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
jcc1934@live.com
sgerard22@gmail.com
dinamico801@hotmail.com

voorschoolse en naschoolse opvang
naam organisatie

contactpersoon

adres

Federatie Kinderopvang Curaçao
Fundashon Creche Bai Bini
Casa Cuna Koningin Juliana
Fundashon Cuido Infantil
Fundashon Creche Suffisant
Kresh Dede Pikiña
Fundashon Kresh Tera Kora
Sentro pre eskolar Mi Amiguitu
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
Stg New Creation
Habri bo Kurason
Fund. un bon hoben pa un bon famia

dhr. W. Suares
dhr Sofia
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 R.Daal
mevr. V. Narcisia
Dhr. M. Maduro

Kaya Infrou 3
Toltekenweg 2
Hoogstraat 16
Sta. Maria 13
IJsselstraat 33A
Kaya Regenboog 64
kaya Tera Kora z/n
Kaya Girasol z/n
Wecoewaweg 2
Turkseweg &A
Souax west 57
Kaya Infrou 3
Gosieweg 21
Naniestraat 28
Tupsiweg 10
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
4626290
8682191
8692453
8689724
8648822
7675699
4623803
6926059
8688005
7676002 / 7472282
7363021
4622225
5187377
7386468/5676780

postadres
P.O. Box 4921

telefoon
7367600
7378291
4617374

7373291
8682191
8692453
8693764
7471020
8681437
7674477

e-mail

rgoilo@hotmail.com
mi.kasita@yahoo.com
dedepikina@yahoo.com
kreshterakora@hotmail.com
miamiguitu@gmail.com
lunakresiente@hotmail.com
contact@unmanpahubentut.com
kreshstarosa52@yahoo.com
stgnewcreationcur@hotmail.com
info@habribokurason.com
fundashon.unbonhoben@gmail.com

fax
7369418
7372609
4617066

e-mail
emely_brandes@sgrgroep.org
totolika1@gmail.com
ilona@sokh.info
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Kinderoorden Brakkeput
Kas Bruder Pius
Yubia Bendita
Fundashon Kas Bethel
Foundation Meant to Shine
Fundashon Gideon
Fundashon Mayor di Kriansa
Stichting Kinderdorp Hebron
ambulante zorg / hulpverlening
naam organisatie
Stg. Kinderbescherming Curaçao
Stg. Reclassering Curaçao
Gezinsvoogdij Instelling
Fundashon Mangusa
Stg. Wit Gele Kruis
Fundashon Lechi di Mama
Fundashon Yamami
FMA

mevr. G. Reina
Brakkeput Ariba z/n
mevr.E.Alders
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
dhr. B Zandee
Bellismaweg 30

contactpersoon
mevr. L. Reed
mevr. M. Martines
mevr. J. Lindo-Snijder
mevr. G. Gosepa
mev. D.Martina-Wijne

mevr M van Hoop
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

P.O. Box 3903

POBox 3405

adres
Kaya Senior 6
Scharlooweg 154/156 unit B
Julianaplein 39
Flip Blok 133 nst 15
Sta. Maria 17
St Roasa z/n
W.C. Muizenberg unit 4
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

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

7674135 / 7377659
8886919 / 5146791
8681922
4658589
8691839
7383003
7342444
5672250

7379985

telefoon
4614444
4611832
4614450
8641809
8682344/5104773
7475852
8685058 / 5644588
4615977

fax
4618125
4655105
4616275
8641809
8681000
7373780

telefoon
7365366
7375075
8682883
8648131
8690711
8641049
4655605

fax
7365366
7375075

kinderoorden@kinderoorden.cw
kbpdir@fgef.org

8883744
4618318
7389009

4615810

8648131
8685000

info@yubia.org
nilabalootje@hotmail.com
info@meanttoshine.org
gideon.curacao@gmail.com
info@mayordikriansa.org
info@hebron.an

e-mail
kinderbeschermingcuracao@yahoo.com
reclassering@carib-online.net
info@gvicuracao.org
fundashon_mangusa@hotmail.com

thuiszorg@witgelekruis.com
fundashonlechimama@gmail.com
ayudo@yamami.an
info@fma-curacao.com

e-mail
vvvcuracao@gmail.com

augustaniels729@gmail.com
enid@holander.cc
ladylibra51@hotmail.com

4657342
kayafelpa@hotmail.com
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naam organisatie
Fundashon Ora pa Muchanan Uni
Fundashon Bos di Hubentut
Fund. Kultural Kompa Nanzi
Fund. Hoben i Adulto Progressivo
Stichting Brassband Universal
The IDIF
Fundashon Futuro Briante
Fundashon KOHEHE
Fund Formashon Awe Progreso Manan

Fund Projecto un Futuro Briante

contactpersoon
mevr. Djaoen-Martis
mevr. S. Alberto
mevr. Y. van Es
dhr. E. Sprott
dhr. M. Bodak
mevr. S. Leal
mevr. R.Sabat
dhr. H. Martina
Mevr E. Felicia
mevr L. Bregita

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
Kaya Abeha 36
Klein Sta martha 71

postadres

P.O. Box 4674

telefoon
5204716
4622442
7675528
4613829
6986887 / 6742420
8883313
7380480 /5212036
5144643 / 6711704
8684219/5687855
5690315

fax
8688376
4622056

8886331
7380480

e-mail
orapamucha@gmail.com

kgs@bosdihubentut.com

brass_universal@hotmail.com
sanle313@gmail.com
roselien.sabat@futurobriante.com
kohehemuchanan@hotmail.com
ffapm2010@hotmail.com
jeugdprojeckt@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.S. 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

e-mail

4162504
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