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Voor u ligt het jaarverslag 2019 van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ). 2019
was zonder meer een uitdagend jaar, ook voor de FAJ. De precaire financiële situatie
van het Land Curaçao had zeker een impact op de financiële situatie van de FAJ in
termen van bezuiniging. De financiële afhankelijkheid van de FAJ heeft als gevolg dat
het bestuur genoodzaakt was om de nodige prioriteiten te stellen die vaak ten koste
van de dienstverlening van onze doelgroep is gegaan. Stabiliteit van onze financiën
blijft een punt van aandacht.
De hoogtepunten voor het jaar 2019 zijn onder meer het LVB- traject, “Hóben Aktivo
Foko di Positivismo” (in de wijk Seru Grandi/Fuik), het traject Rechten van het Kind
en de verschillende trainingen ten behoeve van onze stakeholders en doelgroep. In
samenwerking met onze verschillende stakeholders heeft de FAJ in 2019 wederom
een positieve bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en welzijn van onze jeugd.

In 2020 zal het bestuur continueren met het traject “Strategic Visioning” waar onze
visie en strategie aangescherpt zullen worden. Dit met het zicht om tot een
professionele organisatie te geraken. Eind 2019 zijn er een aantal bijeenkomsten met
onze leden gehouden, de “Town Hall meetings”. Het bestuur zal zeer zeker nauwer
samenwerken met de leden en efficiënter en effectiever inspelen ook op hun
behoeftes. Het aantrekken van nieuwe financierders is tevens een van onze
prioriteiten voor het jaar 2020.
Een woord van dank gaat uit naar de medewerkers van de FAJ voor hun belangrijke
bijdrage ook in het jaar 2019. Zonder hun bijdrage was het niet mogelijk om de
doelstellingen ten behoeve van onze doelgroep te behalen.

Een woord van dank gaat ook uit naar alle instanties die ons financieel hebben
gesteund en die de FAJ het vertrouwen hebben gegeven. Zonder hun financiële steun
zou de FAJ deze werkzaamheden niet had kunnen verrichten.
Onze jeugd is de toekomst. Des te meer moeten wij nu in onze jeugd investeren.

Barry C.C. Fredema
Voorzitter Bestuur Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
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“

Onze jeugd is de toekomst. Des
te meer moeten wij nu in onze
jeugd investeren.

”
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Doelen, visie en het team

Doelstelling FAJ
De doelstelling van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg is het
bevorderen van een doeltreffende jeugdzorg op Curaçao, Bonaire,
St. Maarten, Saba en St. Eustatius, door het stimuleren, entameren
en verrichten van activiteiten die leiden tot een bloeiend
jeugdwelzijn en een betere leef- en ontwikkelingssituatie voor
kinderen en jongeren.

Visie FAJ
In 2025 is de FAJ een solide organisatie die breed erkend wordt als
kenniscentrum voor jeugdwelzijn, waar, voor en met jongeren,
gewerkt wordt aan een samenleving waarin zij gelukkig kunnen zijn.

Het FAJ Team
Het FAJ team bestaat uit het bestuur, de leiding en de medewerkers
van de FAJ.

Bestuur FAJ
►
►
►
►
►
►
►
►

Barry Fredema – Voorzitter
Eugene Middelhof – Vice-voorzitter
Benedict Bito – Penningmeester
Angelique Ellis – Secretaris
Einar Bentura – Lid
Robert Antonius – Lid
Clary van der Valk – Lid
Amy Pantoflet – Lid

Leiding en de medewerkers van de FAJ
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Linelle Ersilia – Bureaucoördinator
Alex Wallé – Teamleider YAVE
Sumini Bos – Gedragsdeskundige
Lionel Cordilia – Projectmedewerker
Fiba Römer – Bureaumedewerker
Lisette Mattheeuw – Interventiemedewerker YAVE
Sharviènne Hersilia – Interventiemedewerker YAVE
Charlène de Graaf – Interventiemedewerker YAVE
Eugenie Hellburg – Interventiemedewerker YAVE

Het bestuur van de FAJ
van boven naar beneden:
Barry Fredema
Angelique Ellis
Benedict Bito
Eugene Middelhof
Clary van der Valk
Robert Antonius
Amy Pantoflet
Einar Bentura
5

ACTIVITEITEN FAJ

2019

► Sinds 2008 besteedt de FAJ samen met de William Schrikker Groep
uit Nederland aandacht aan mensen met een Licht Verstandelijke
Beperking (LVB). Hieruit is het LVB Kenniscentrum ontstaan. Sinds
2016 is het LVB platform actief.
► De FAJ houdt zich actief en bewust bezig met
deskundigheidsbevordering
om
professionals
in
het
jeugd(hulpverlenings)veld en andere betrokkenen toe te rusten met
de tools en vaardigheden, die nodig zijn om hun cliënten en
doelgroepen zo goed mogelijk te ondersteunen.
► De FAJ draagt met maatwerk trainingen en workshops bij aan de
deskundigheid van het jeugdveld en zorgt er voor dat
jeugd(hulp)professionals zo goed mogelijk worden toegerust met de
competenties die zij nodig hebben om hun doelgroepen goed te
begeleiden.
► In 2019 heeft de FAJ verschillende activiteiten uitgevoerd waarin
jongeren direct betrokken waren: Hóben Aktivo, Rechten van het
Kind, Roefeldag en activiteiten rond de Seú-viering.
► Binnen FAJ zorgt het ambulante interventieteam van YAVE
preventief voor de weerbaarheid en een succesvolle toekomst van
jongeren in de leeftijd van 10-24 jaar.
► De FAJ richt zich als koepelorganisatie op kwaliteitsverbetering van
het bestaande aanbod van jeugdzorg en behoeftes en lacunes in het
jeugdveld. Om hier beter op in te spelen zijn in oktober en november
“town hall meetings” georganiseerd. Daarnaast zijn verschillende
organisaties bezocht.

2019

Activiteiten FAJ 2019

Een verslag van bovenstaande activiteiten volgt op de volgende
pagina’s.
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LVB Platform
Het LVB platform functioneert sinds 2016 binnen het LVB Kenniscentrum van FAJ. Het
LVB Platform heeft als doel een beter functioneren en een positiever beeld en
toekomstperspectief voor LVB Jongeren. Gestreefd wordt naar intensivering van
samenwerking tussen verschillende overheidsorganisaties, zorg-organisaties en
onderwijs. Op deze manier bundelen we expertise en krachten van diverse
organisaties die hulp en/of begeleiding bieden aan mensen die functioneren op LVBniveau.

Praktijkdefinitie LVB
Op Curaçao werd geen eenduidige definitie gehanteerd voor het LVB niveau. In 2019
zijn er een aantal sessies binnen het LVB Platform georganiseerd om tot een
eenduidige praktijkdefinitie te komen. De zorgprofessionals van de volgende
organisaties waren betrokken in het realiseren van een gezamenlijke praktijkdefinitie
van LVB in Curaçao:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

AJJC,
DOS,
SGR - Groep,
Yudaboyu,
SIGE - SMAT,
FAJ -YAVE
Psychologische praktijken,
Sunfield Education
RKCS,
Speciaal onderwijs (Funderend onderwijs en Voortgezet onderwijs),
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap Cultuur en Sport en
Inspectie Onderwijs Curaçao.

We zijn er trots op dat er een consensus is bereikt over de LVB praktijkdefinitie; begin
2020 wordt deze gepresenteerd aan de psychologen vereniging en aan het Ministerie
van Onderwijs.
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Indicering en verwijzing van leerlingen naar het juiste
onderwijstype
Binnen het Curaçaose onderwijs is er geen eenduidige indicering voor het
doorverwijzen naar de verschillende onderwijsniveaus. Het gevolg is dat leerlingen
op Curaçao op verschillende manieren worden doorverwezen binnen het onderwijs.
Het LVB-platform heeft in samenwerking met zorgprofessionals, de
beleidsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
(OWCS) en Inspectie Onderwijs Curaçao gezamenlijk een visie ontwikkelt ten aanzien
van indicering en verwijzing naar een bijpassend onderwijstype. De aanpak,
resultaten, conclusie en aanbevelingen van deze indiceringvisie worden middels een
rapport en infographic in 2020 gepresenteerd. Deze indicering zal door het Ministerie
van OWCS meegenomen worden in de wetgeving en beleidsvorming van het Speciaal
Onderwijs.

Screener voor intelligentie en LVB (SCIL)
Voor het realiseren van de validatie van de SCIL heeft het LVB kenniscentrum vanuit
de Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN) middelen beschikbaar gekregen. Inmiddels
is er gestart met de validering van de groep 14-17 jarigen. We hebben daarvoor een
hele goede samenwerking met het CBS. Het CBS heeft kosteloos samengewerkt door
op klassenniveau een steekproef te trekken. Het Ministerie van OWCS heeft officieel
toestemming gegeven voor het onderzoek en dit gecommuniceerd naar de hoofden
van alle schoolbesturen.
Volgend jaar gaan we starten met de dataverzameling, samen met 2 enquêteurs en
een stagiaire. De verwachting is dat voor de zomer van 2020 het
valideringsonderzoek is afgerond.

Deskundigheidsbevordering
Trainingen verzorgen aan hulpverleners, beleidsmakers, en de
jongeren is een product dat al jarenlang door de FAJ
gerealiseerd wordt, mede dank zij een subsidiecontract met de
overheid Curaçao.
In 2019 is door de Samenwerkende Fondsen Caribische Deel van
het Koninkrijk (SWF) middelen ter beschikking gesteld voor het
project "Toekomst perspectief voor LVB jongeren"
Hierdoor konden naast de bestaande trainingen verschillende
trainingen ontwikkeld worden ten behoeve van deze doelgroep.
Niet alleen in Curaçao is de vraag naar trainingen op LVB gebied
groot, ook vanuit de eilanden komt herhaaldelijk de vraag om
training te verzorgen.
Organisatorisch worden deze trainingen vanuit het LVB
Kenniscentrum georganiseerd, welk onderdeel is van de FAJ.
Een geslaagde oudertraining over het thema
LVB. In totaal hebben 9 ouders de training
succesvol gevolgd. De deelnemers hebben
aangegeven dat ze veel hebben geleerd over de
LVB doelgroep. De training is gegeven in
samenwerking met de Blenchi School; en is ook
op locatie van de Blenchi school verzorgd.
Thema’s als communicatie, IQ, LVB, ouderschap
en pleegouderschap kwamen naar voren. Door
bijdrage van de deelnemers is het een
succesvolle training geworden.
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Trainingen
In het jaar 2019 zijn er verschillende trainingen verzorgd door de FAJ
aan onze leden en klanten. Deze trainingen zijn het volgende:

De FAJ biedt opleidingen trainingsactiviteiten
over het onderwerp LVB
aan organisaties in het
veld die hierom vragen.
Deze trainingen zijn
ontwikkeld
in
samenwerking met de
William Schrikker groep
(Nederland).
Er wordt ingegaan op
specifieke zorgbehoeften van deze doelgroep.
De
trainingen
zijn
geschikt voor professionals, zoals leerkrachten,
hulpverleners,
politieagenten, die in
hun dagelijkse werk met
de doelgroep te maken
krijgen.
Ook zijn er trainingen
voor de doelgroep zelf
(mensen
die
functioneren op het
niveau van een LVB).
Deze trainingen zijn
gericht op het vergroten
van de zelfredzaamheid
van deze groep.

► Kuida Mi Mes
De training is gericht op het aanleren van sociale competenties en
vaardigheden voor jongeren die functioneren op niveau van een
LVB’ er
Deze training werd 2 keer verzorgd.
► Alerta training
De training is ontwikkeld met financiering van Samenwerkende
Fondsen Cariben en is gericht op ouders functionerend op LVBniveau.
Deze training werd 1 keer verzorgd
► Pleegouderstraining
Deze training is voor pleegouders op Curaçao van kinderen met een
licht verstandelijke beperking.
Deze training werd 2 keer verzorgd.
► Ekipa pa Eduka
De training is ontwikkeld met financiering van Samenwerkende
Fondsen Cariben en is bedoeld voor ouders met kinderen die
functioneren op LVB-niveau.
► 3-daagse LVB training
Deze training biedt handvatten aan veldwerkers die te maken
hebben met de doelgroep LVB.
Deze training is 4 keer op Curaçao verzorgd, 1 keer op St. Eustatius
en 1 keer op Aruba.

Deelnemers van Asosashon Trabow Hubentut Aruba (ATHA) aan de 3daagse LVB training.
► 1-daagse LVB training
De training is voornamelijk bedoeld voor beleidsmakers die niet in
direct contact staan met de doelgroep.
Deze training is 1 maal op Aruba verzorgd.
► Verdiepingstrainingen
Naast de 3-daagse LVB training zijn 3 vervolgtrainingen ontwikkeld
op het gebied van LVB en criminaliteit, LVB en seksualiteit en LVB en
communicatie.
Deze training is 1 keer georganiseerd.
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Belangrijke relaties
Voor de FAJ is het de samenwerking
en afstemming met verschillende
organisaties die met en voor de jeugd
werken heel belangrijk. Een woord
van dank aan al onze relaties voor de
samenwerking in het afgelopen jaar.
We vertrouwen erop dat wij ook in
het nieuwe jaar nauw blijven
samenwerken.

Bezoek aan de Gouverneur
De gouverneur van het Land Curaçao, mevrouw Lucille
George-Wout, is de beschermvrouwe van de FAJ. In 2019
heeft het bestuur een bezoek gebracht aan de gouverneur
ter kennismaking van het nieuw bestuur van de FAJ. Het
bestuur heeft het jaarverslag van het jaar 2018
overhandigd en met haar van gedachten gewisseld over
het werk voor en ten behoeve van de jeugd op Curaçao. De
gouverneur was heel geïnteresseerd over de
werkzaamheden van de FAJ en vroeg ook naar de
toekomstplannen van de FAJ.

Bezoek aan Reda Sosial
Een delegatie van oude en nieuwe bestuursleden hebben
een bezoek gebracht aan de Reda Sosial bij de heer
Bonifacia.
Het gesprek ging over de lopende projecten van de FAJ die
gesubsidieerd zijn door de Reda Sosial maar ook over
toekomstplannen van de FAJ en verdere samenwerking en
ondersteuning van Reda Sosial.
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Town hall meeting FAJ-leden
In oktober en november heeft het bestuur van de FAJ bijeenkomsten, zogenaamde
“town hall meetings” georganiseerd om van de leden feedback te krijgen over de
dienstverlening van de FAJ. Dit ten einde de dienstverlening te optimaliseren en om
eventueel tot nieuwe producten te komen. Dit in het kader van het traject “Strategic
Visioning” dat de FAJ in 2018 is gestart. In totaal heeft de FAJ bijna 40 leden benaderd
en 22 actieve lid-organisaties werden uitgenodigd.
Om een idee te krijgen hoe de FAJ de leden het beste kan ondersteunen werd de
leden gevraagd om een aantal vragen te beantwoorden om inzicht te krijgen in hun
verwachtingen en behoeftes met betrekking tot de FAJ.
De enquête bestond uit de onderstaande vragen.
► In welke vorm kan FAJ het beste uw organisatie helpen met het bereiken van uw
doelen?
► Wat moet er verbeterd worden aan de diensten die FAJ biedt?

Conclusies town hall meeting
De antwoorden gaven aan dat de leden:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

meer en diverse soorten trainingen willen volgen, ook voor de jongeren;
meer contact willen hebben vanuit de FAJ;
meer bezoek over en weer willen voor een betere communicatie;
duidelijker willen weten wat de FAJ te bieden heeft;
geholpen willen worden met fondsenwerving via de contacten van de FAJ;
willen dat de FAJ meer doet aan social media en bekendheid;
meer ondersteuning en hulp bij het samenstellen van projecten krijgen;
meer ondersteuning krijgen bij de organisatie van projecten;
behoefte hebben aan financieel support en nieuwe bronnen van subsidie;
in avondsessies hun problemen naar voren kunnen brengen;
behoefte hebben aan het uitbreiden van kennis van medewerkers over LVB;
een herintroductie willen van de Jongerenadviesraad bij de FAJ;
van de FAJ hulp krijgen om jonge leiders te bereiken;
behoefte hebben dat de FAJ ouders stimuleert voor meer jongeren in
jeugdbewegingen.

“

Het is de bedoeling dat de FAJ
vaker town hall meetings zal
houden ter optimalisering van
de dienstverlening en daarmee
ten behoeve van onze jeugd.

”
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Samenwerkingsrelaties
De FAJ werkt samen met verschillende lokale, regionale en
internationale instanties. Om een aantal te noemen: Reda Sosial,
Ministerie van SOAW, Ministerie van OWCS, Ministerie van Justitie.
Hieronder een overzicht van de organisaties:
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

William Schrikker Groep (WSG)
Openbaar Ministerie – TopC
Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC)
MCB
Fundashon Bos di Hubentut
Centraal Meldpunt Kindermishandeling
ODIM
Stichting Equine
SIGE / SMAT
SGR Group
Fundashon Kontakto
Fundashon Formashon Awe Progreso Manan (FFAPM)
Fundashon Encilia
Centrum Familie en Jeugd
Stichting Maatschappelijke Zorg en Herstel
Stichting New Creation
Techno Future School
Kinderoorden Brakkeput
Fundashon Guia, Eduka i Forma
Casa Manita
SEDA
Fundashon pa Maneho di Adikshon (FMA)
Yuda bo Yu
Slachtoffer Hulp
Media School
Fundashon Mamisa
Naschoolse opvang Fuik Amigunan di Cristu
Fundashon Seu
Fundashon Negoshi Pikiña (FNP)
Fundashon Desaroyo i Progreso (FDiP)

De FAJ is ontzettend dankbaar voor de financiële steun, adviezen en
samenwerking gedurende het afgelopen jaar.
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Alles zelf doen is optellen,
samenwerken is
v
vermenigvuldigen
Jongerenprojecten in samenwerking met andere organisaties

Projecten
Vanuit het zorgcontract van het Ministerie van OWCS
kon de FAJ verschillende organisaties ondersteuning
aanbieden en in samenwerking projecten
ontwikkelen en uitvoeren. Ook lokale fondsen,
waaronder MCB, Reda Sosial en het Rode Kruis
stelden middelen ter beschikking waardoor
onderstaande
projecten
konden
worden
gerealiseerd.

Ondersteuning van (lid)organisaties
Een groot deel van de ondersteuning in 2019 ging naar de oprichting van een
multifunctioneel centrum in Fuik. Daarnaast heeft de FAJ 29 initiatieven van externe
organisaties ondersteund.
Een greep uit de ondersteuning, zie de bijlage voor alle ondersteuningen:
► Optimaliseren van de naschoolse opvang Amigunan di Cristu;
► Ondersteuning van de organisatie van historisch-educatieve wandelingen door de
wijken van Banda Riba
► Ondersteuning Fundashon Ora Pa Muchanan Uni om programma-financiering te
krijgen
► Ondersteuning stichting “Tot Ons Plezier” met het opzetten van hun
jaarprogramma

Multifunctioneel centrum in Fuik
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), mevrouw AlcaláWallé, heeft in gezelschap van mevrouw George van de Sector Cultuur en Sport (U.C.S.)
van het ministerie en de heer Stomp van het Rode Kruis in maart de transformatie
gestart van de Mgr. Julio Henriquez school naar een multifunctioneel centrum. Behalve
voor activiteiten, zal het centrum bij calamiteiten als een schuilplaats gebruikt worden
voor de buurt van Seru Grandi en Fuik.
De faciliteit wordt beheerd door de buurt. Jongeren die beroepsopleidingen volgen via
het project “Hoben Activo Regulier” van FAJ waren aanwezig, evenals een
vertegenwoordiger van Funditut.
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Hóben Aktivo
Om jongeren te activeren waren er in 2019
verschillende initiatieven binnen het programma
Hóben Aktivo. De drie voornaamste trajecten waren:
► De kapperscursus voor de jongeren van Buena Vista,
Gibraltar en omgeving. De jongeren en hun ouders
leerden elkaar beter kennen tijdens een bowlinguitje
in Sambil. In november sloten 16 jongeren de cursus
af met een certificaat niveau 1 en 2. De MCB-bank
organiseerde een feestelijk diner voor deze groep en
gaf ze een cadeau waarmee ze zich verder kunnen
bekwamen in het kappersvak.
► In samenwerking met Fundashon SEU werden
jongeren bewustgemaakt over de waarde van het
oogstfeest. In totaal tien scholen uit het funderend
onderwijs kregen informatie of workshops met het
thema: “kosecha propio rikesa di un pais”.
► In de wijken Mahuma, Wishi/Marchena, Brievengat
en
Bonam
vonden
bij
de
buurtcentra
vliegerworkshops plaats, onder begeleiding van
experts op het gebied van vliegers maken. Dit biedt de
kinderen een kans om tijdens de paasvakantie hun tijd
op een positieve manier in te vullen.
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Hóben Aktivo (Foko Di Positivismo)
In het kader van het traject “Hoben Aktivo (Foko di Positivismo)” in de wijk Fuik/Seru
Grandi werden net als in het voorgaande jaar de blokfluit- en kuartalessen gecontinueerd.
Verder zijn we ook gestart met brassbandlessen en een traject voor damlessen. De
damlessen zijn geïnitieerd op verzoek van het bestuur van Amigunan di Cristu en FAJ is
gestart met een cursus voor de leidsters. Daarna zal de cursus aangeboden worden aan
kinderen van tien tot twaalf jaar.
In het kader van het jaar van de “kaha di orgel” werden er ook verschillende activiteiten
georganiseerd, om de kinderen bekend te maken met de “kaha di orgel”. Muziek, dans
en geschiedenis van de “kaha di orgel” kwamen in workshops aan de orde. Alle 125
kinderen van de naschoolse opvang van Amigunan di Cristu in Fuik/Seru Grandi namen
deel aan deze activiteit.
Tijdens de eindejaarsviering werden de activiteiten met een minivoetbaltoernooi voor de
jongeren en culturele activiteiten voor jong en oud afgesloten. Deze activiteiten werden
in samenwerking met de jongeren uit de wijk georganiseerd en zijn door een groot
publiek uit Fuik/Seru Grandi en omgeving bijgewoond.
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Roefeldag
De Roefeldag is een dag waarop schoolkinderen een kijkje nemen
op de werkvloer van organisaties.

Dit jaar werd voor de 13e keer de Roefeldag georganiseerd in
samenwerking met FDiP. Leerlingen kregen voorafgaande aan de
Roefeldag verschillende praktijkworkshops zoals zeepjes maken
en fashionlessen. Op 27 mei werd een conferentie gehouden met
als thema “Trabou, e manera pa usa e talentonan ku Dios a duna
bo” in samenwerking met FDiP. Na de presentatie van de heer
Balborda van Refeneria Isla Curaçao, volgden de kinderen
workshops georganiseerd door de volgende organisaties:
►
►
►
►

Curaçao Tourism Board (CTB);
Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE);
ZN Design (Architect);
Customized Fire and Safety Security (CFSS).
Op 14 juni vond de Roefeldag plaats en er deden 110 leerlingen
mee afkomstig van groep zeven en acht van zes verschillende
scholen. Een totaal van 28 vrijwilligers hebben meegeholpen om
de kinderen naar de Roefelplekken te rijden en er waren 27
bedrijven die deelnamen.

Internationale Dag van de Rechten van het Kind
In 2019 organiseerde de FAJ in samenwerking met Bos di Hubentut de 12e editie van de
Internationale dag van de Rechten van het Kind. In totaal deden er gedurende zeven dagen 4000
leerlingen mee uit het funderend en voortgezet onderwijs. De activiteiten vonden plaats in “The
Movies” in Otrobanda. De leerlingen kregen informatie over de tien basisrechten van het kind,
gecombineerd met instructies om op een goede manier voor zichzelf op te komen. De minister
van OWCS, mevr. Alcalá-Wallé, was dit jaar ook aanwezig en sprak over artikel 2: Geen
discriminatie. Zij gaf aan dat het de taak is van de overheid om kinderen te beschermen tegen
elke vorm van discriminatie.
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YAVE
YAVE is de zorgstructuur van de Federatie Antilliaanse
Jeugdzorg die intensieve individuele begeleiding geeft aan
jongeren die uit het reguliere systeem dreigen te vallen.
Internationaal netwerk
Ook vanuit Nederland bereiken hulpvragen YAVE. Veel organisaties uit Nederland zijn bekend met de
FAJ en vragen dan om informatie en hulp. Een kleine greep uit de hulpvragen die we hebben
beantwoord:
► Een gezin wil naar Curaçao remigreren met minderjarige kinderen die ondertoezichtstelling (OTS)
staan. Welke instantie kan dit op het eiland overnemen?
► Een gezin met minderjarige (en dus leerplichtige) kinderen verhuist naar Curaçao. Informatie of
de kinderen daadwerkelijk naar school kunnen gaan.
► Een minderjarige komt naar Curaçao en zal bij een familielid komen wonen. Is er sprake van
adequate leefomstandigheden?
► Een zwakbegaafde jongere wil terugverhuizen naar Curaçao. Aan welke instantie kan zijn/haar
begeleidingsdossier worden overgedragen?
In de meeste gevallen worden deze meldingen overgedragen aan de juiste instanties op Curaçao,
waarbij YAVE de partijen in contact brengt en ook monitort of de casussen worden opgepakt. Dat is
in 2019 steeds goed verlopen.

Capaciteitsvraagstuk
Momenteel is de bezetting bij YAVE 4,5 fte voor interventiemedewerkers, waarbij de teamleider voor
0,5 fte meewerkt als interventiemedewerker.
Na het vertrek in 2017 van een mannelijke interventiemedewerker blijft de behoefte om uit te
breiden, maar aangezien de financiële situatie nog niet stabiel is voor FAJ, kan er op dit moment hierin
nog niet worden voorzien. Er zijn veel gevallen waarbij een jongere specifiek door een man geholpen
wil worden, omdat hij uit een thuissituatie komt waarbij hij niet begrepen wordt en thuis door alleen
vrouwen omringd is zoals zijn moeder, oma, tantes.

“

YAVE staat voor: Yudansa Alternativo pa un
Vishon Eksitoso. YAVE betekent ook vriend.

”
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Complexe hulpvragen
In 2019 waren er minder aanmeldingen bij YAVE voor interventie dan het jaar ervoor, maar de
redenen voor aanmelding worden gecompliceerder.
Een aantal voorbeelden:
► Een jongere heeft te maken met meervoudige problematiek: drugsverslaving,
ongedocumenteerd, dakloos, seksueel misbruik als kind en licht verstandelijk beperkt.
► Een jongere heeft zware gedragsproblemen en is zowel thuis als op school onhandelbaar.
► Een jongere heeft sociaal-emotionele problemen door het overlijden van een ouder en kan het
niet goed verwerken.
► Een aantal jongeren zijn ongedocumenteerd, ondervinden uiteenlopende problemen in
combinatie met gezondheidsproblemen en komen niet in aanmerking voor
ziektekostenvergoeding.
► In 2019 kwamen ook veel aanmeldingen binnen waarbij er sprake was van grote financiële
problemen binnen het gezin, onder anderen door het verliezen van een baan en daarmee het
gezinsinkomen.

Ondersteuning van YAVE
Het werk kan alleen gedaan worden als er voldoende financiering is. Met grote dank aan Reda Sosial
en het Ministerie van SOAW die het belang zien van YAVE en al een aantal jaren deze zorgstructuur
subsidiëren. Daarnaast heeft YAVE in 2019 van de bedrijven IBIS Management en EY donaties
ontvangen ten behoeve van materiële ondersteuning voor de jongeren die bij YAVE in traject zijn en
is ook van EY een donatie ontvangen voor voedselpakketten.
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FINANCIEEL VERSLAG

2019

BALANS PER 31 DECEMBER 2019

Activa
(in Antilliaanse guldens)
Duurzame activa

2019

2018*

191.717

194.477

Beleggingen

1.590.000

1.590.000

Vorderingen

14.428

14.836

862.852

978.289

2.658.997

2.777.602

2019

2018

2.068.659

2.099.067

Liquide middelen

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

-

4.215

30.050

28.475

560.288

645.845

2.658.997

2.777.602

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
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WINST EN VERLIESREKENING 2019

2019

2018

(in Antilliaanse guldens)
Baten
Coördinatievergoeding

29.787

29.948

Huuropbrengsten

26.400

25.500

782.846

777.055

700

900

58.094

67.317

897.827

900.720

225.842

214.220

5.000

5.000

11.290

16.255

Exploitatiesaldo

655.695

665.245

Eigen projecten

(686.103)

(679.991)

Saldo boekjaar

(30.408)

(14.746)

(30.408)

(14.746)

Subsidies en donaties
Contributies
Interest

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

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 obligaties zijn opgenomen tegen nominale waarde. Deposito’s zijn opgenomen tegen
nominale waarde.

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)
Saldo per 31 december 2019
Af: saldo boekjaar

2.099.067
(30.408)
2.068.659

Subsidies en donaties
(in Antilliaanse guldens)
Zorgcontract Curaçao
Project YAVE
Project SCIL
Toekomstpersperctief LVB-jongeren
LVB Kenniscentrum
Overige

260.000
475.814
2.782
43.996
204
50
782.846
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De kascommissie heeft de door het bestuur overlegde financiële verantwoording
van de Vereniging “Federatie Antilliaanse Jeugdzorg” over het jaar 2019
beoordeeld.
De werkzaamheden van de kascommissie kunnen in grote lijnen bestaan uit:

2019

Verslag Kascommissie

► Het kennis nemen en analyseren van de door het bestuur overlegde financiële
verantwoording en bijbehorende toelichtingen.
► Het voeren van de besprekingen met de penningmeester en bureaucoördinator
teneinde nadere informatie in te winnen of toelichting te krijgen bij de
algemene gang van zaken, bijzondere (voorziene) ontwikkelingen of andere
vragen of observaties van de kascommissie die van invloed (kunnen) zijn op de
financiële positie van de Vereniging.
► Het inwinnen van informatie van het bestuur, onder andere in de vorm van een
schriftelijke bevestiging bij de financiële verantwoording.
► Waar nodig geacht, het raadplegen van externe stukken zoals bankafschriften,
facturen, contacten, correspondentie of andere externe of interne stukken.
De kascommissie heeft uit de door haar uitgevoerde werkzaamheden niet
geconcludeerd dat de, in de financiële verantwoording 2019 opgenomen
overzichten van de financiële positie per 31 december 2019 geen juist beeld geven
en dat er over 2019 geen behoorlijk financieel beheer is gevoerd over de middelen
van de Vereniging.

Zij beveelt de algemene vergadering aan om de financiële verantwoording over het
jaar 2019 goed te keuren en de penningmeester acquit en decharge te verlenen.
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In memoriam – dhr. Norman Erwin Evertsz
Op 22 september 2019 bereikte de FAJ het droevige bericht dat de heer Norman
Erwin Evertsz, in leven lid van de kascommissie, was overleden. De heer Evertsz heeft
de FAJ jarenlang in die functie bijgestaan en was altijd bereid de “extra mile” te gaan.
“Palu Jo” zoals hij genoemd werd, was heel plezierig in de omgang, altijd goedgeluimd
en zeer correct in zijn werk als kascommissielid. Met zijn heengaan heeft de FAJ een
belangrijke steunpilaar voor de organisatie verloren. Zijn motto “Zuiver als een
stuiver” zal ons nog lang in de oren klinken.

Norman, namens al onze lid-organisaties van
de FAJ, van harte bedankt voor jouw trouwe
inzet gedurende al die jaren en
- rust zacht -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam aliquet eu mi quis
lacinia. Ut fermentum a magna ut eleifend. Integer convallis suscipit ante eu varius.
Morbi a purus dolor. Suspendisse sit amet ipsum finibus justo viverra blandit. Ut
congue quis tortor eget sodales. Nulla a erat eget nunc hendrerit ultrices eu nec
nulla. Donec viverra leo aliquet, auctor quam id, convallis orci. Sed in molestie est.
Cras ornare turpis at ligula posuere, sit amet accumsan neque lobortis. Maecenas
mattis risus ligula, sed ullamcorper nunc efficitur sed. Praesent venenatis quam
tortor, id viverra nunc rutrum a. Maecenas malesuada ultricies sapien sit amet
pharetra. Nunc tempus, risus sodales sodales hendrerit, arcu dolor commodo libero,
a sollicitudin quam nulla quis lectus. In at porta mauris.
Maecenas quis leo ipsum. Pellentesque blandit libero quis justo auctor, vitae
faucibus ligula scelerisque. Nunc pulvinar pulvinar augue dapibus blandit. Cras ac
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Bijlage: Overzicht Lidorganisaties FAJ

I

II

III

Bijlage: ondersteuningen vanuit FAJ
De FAJ heeft in 2019 in totaal 29 initiatieven van de volgende organisaties ondersteund:

►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Fundashon Ora pa Muchanan Uni
Bos di Hubentut
Grupo Nos Mes Por
Fundashon Fli
Buurtcentrum Montagne
Wijk Santa Rosa/Commissie Santa Rosa, Buurtcentrum Santa Rosa
Buurtcentrum Brievengat
The Vipers
Stichting Tot Ons Plezier
Vertegenwoordiger urgentieprogramma in de wijk Buena Vista
The Moving Dolls
Fundashon Di Fundeshi te dak
Doelgroep jongeren YAVE
Studenten van de University of Curaçao
Fundashon Lechi Di Mama
Sentro Di Bario Gibraltar
Karenza 51, Unesco project
International School Curaçao
Fundashon Ban Krese Huntu

IV

COLOFON
Dit jaarverslag is een uitgave van:
Federatie Antilliaanse Jeugdzorg
Kaya Djembe 220 Curaçao
Tel.: (5999) 7674911

