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Voor u ligt het jaarverslag 2008 van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg. U zult zien dat, ondanks
de uitdagingen die zich in de loop van het jaar hebben voorgedaan, de nodige resultaten zijn
geboekt.
Het jaar 2008 leidt het visiedocument “Positief en Preventief” in. Hiermee heeft de FAJ gekozen
voor een oplossingsgerichte in plaats van een probleemgerichte aanpak waarbij niet alleen
aandacht wordt besteed aan risicogroepen maar aan alle Antilliaanse jongeren.
Van wezenlijk belang is dat wij de jeugd van onze eilanden zich bewust laten bezig houden met
de rol die zij bij de ontwikkeling van de nieuwe staatkundige status kan en moet vervullen. In dit
kader moet de jongere toegerust zijn met zekere competenties die hem daartoe in staat stellen.
Het gaat daarbij vooral om de ontwikkeling van eigenwaarde en verantwoordelijkheidsgevoel.
Voor de komende tijd is het ook belangrijk de aandacht te blijven richten op de Rechten van
het Kind en de samenwerking met en tussen de eilanden.
Wij hebben reeds kunnen constateren dat de invulling van de Rechten van het Kind in de
Nederlandse Antillen haar optimum nog niet heeft bereikt hetgeen aanleiding geeft om ons
voor de komende jaren extra hiervoor in te spannen.
Het bestuur is zich bewust van het belang van samenwerking en wederzijdse ondersteuning. Als
gevolg hiervan zal extra aandacht worden besteed aan de contacten en samenwerking tussen
de eilanden en met de lidorganisaties.
Tot slot, een welgemeend woord van dank aan al onze leden en alle organisaties, instellingen
en instanties die met FAJ samenwerken bij de realisatie van een effectief jeugdwelzijnswerk. Wij
hopen ook in 2009 op uw ondersteuning en medewerking te kunnen rekenen.

Robert Antonius
voorzitter
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De doelstelling van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ), zoals vastgelegd in de statuten, is
het bevorderen van een doeltreffende jeugdzorg op Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en
Sint Maarten. In dit kader stimuleert, entameert en verricht FAJ activiteiten die leiden tot een
bloeiend jeugdwelzijnswerk en een betere leef- en ontwikkelingssituatie voor kinderen en
jongeren.
In de praktijk wordt deze doelstelling vertaald in de volgende taken:
het volgen, toetsen en adviseren op het gebied van jeugdbeleid;
het analyseren van de situatie in het veld, o.a. door het verrichten van onderzoek;
het ondersteunen van (lid)organisaties bij hun dagelijkse werkzaamheden en het
opzetten van projecten;
het entameren en coördineren van (grotere)projecten en programma’s;
het organiseren van diverse vormen van deskundigheidsbevordering;
het stimuleren van jeugdparticipatie;
het realiseren van effectieve samenwerkingsvormen tussen niet-gouvernementele
organisaties (NGO’s) en gouvernementele organisaties (GO’s) en NGO’s onderling.
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FAJ evalueert elke 4 jaar haar visie en stelt deze daar waar nodig bij. Onder de naam “Positief &
Preventief” is door de voorzitter tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2008 een
presentatie gegeven over de visie van FAJ en de invulling daarvan voor de periode 2008 - 2012.
Gezamenlijk is vastgesteld dat de in eerdere visiedocumenten door FAJ geformuleerde
visiedefinitie nog steeds actueel is. De definitie van FAJ’s visie blijft dan ook ongewijzigd:
“het realiseren en stimuleren van optimale voorzieningen en ontwikkelingsmogelijkheden voor
kinderen en jeugd binnen de Antilliaanse gemeenschap”.
Behalve de eerdere visiedocumenten zijn de Rechten van het Kind als belangrijke leidraad
gebruikt en zijn een positieve insteek en preventieve aanpak de uitgangspunten geweest.
Ten aanzien van de Rechten van het Kind houdt FAJ bij de uitwerking van haar visie
nauwlettend rekening met de door de Verenigde Naties getrokken conclusies dat er nog geen
sprake is van een optimale invulling van de Rechten van het Kind op de Antillen. De komende
jaren zal FAJ daarom extra aandacht besteden aan:
uitbreiding jeugdparticipatie met aandacht voor het realiseren van een onafhankelijk
orgaan om de Rechten van het Kind te monitoren;
stimuleren / realiseren van een systeem waarmee data ten aanzien van de realisatie
van de Rechten van het Kind verzameld en geanalyseerd kunnen worden;
aanpak kindermishandeling en –misbruik o.a. door middel van het realiseren van AMK’s;
verbetering residentiële jeugdhulpverlening en ambulante gezinsbegeleiding o.a. door
middel van door opvoedingsondersteuning en stimuleringsprogramma’s om families
beter te betrekken;
verbeteren toegankelijkheid basis gezondheidszorg;
meer integratiemogelijkheden gehandicapte kinderen en jongeren o.a. door middel
van het ontwikkelen van interventieprogramma’s, bewustwordingscampagnes en het
vergroten van de deskundigheid bij mensen die beroepsmatig en vrijwillig werken met
deze doelgroep;
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verminderen tienerzwangerschappen o.a. door middel van het aanbieden van
adequate voorlichting en educatie ten aanzien van relaties, seksualiteit en het gebruik
van voorbehoedsmiddelen;
verlaging schooldrop-out percentage;
verbetering justitiële opvang minderjarige jongeren.
In de vertaling naar activiteiten en projecten kiest FAJ voor een oplossingsgerichte in plaats van
een probleemgerichte aanpak en wordt in principe aandacht besteed aan alle jongeren, niet
alleen risicogroepen. Om de kans op succes groter te maken wordt per definitie aansluiting
gezocht op de belevingswereld van de jongeren. Het streven is vooral te gaan voor
competentieontwikkeling en uitval te voorkomen of in ieder geval zoveel mogelijk te verkleinen.
In de dagelijkse praktijk betekent dit dat:
FAJ kiest voor een pro-actieve benadering;
ondanks de staatkundige veranderingen blijft FAJ actief op Antilliaanse niveau;
FAJ gaat voor kwaliteitsverbetering van het bestaande aanbod;
FAJ behoeftes en lacunes in het veld signaleert en onderzoekt;
FAJ oplossingen formuleert en ontwikkelt, o.a. in de vorm van pilotprojecten;
FAJ meer aandacht gaat besteden aan evaluatie- en monitoring;
FAJ per eiland jaarlijks een activiteitenprogramma vaststelt.
Op basis van de hier bovenstaande visie kunnen de dagelijkse werkzaamheden van FAJ als
volgt samengevat worden:
ondersteuning (lid)organisaties FAJ
professionalisering jeugdhulpverlening en jeugdwelzijnswerk (organiseren trainingen,
workshops en andere vormen van deskundigheidsbevordering)
dataverzameling / feiten en cijfers jeugdbeleid (verrichten van onderzoek en
verzamelen gegevens)
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verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid binnen de jeugdhulpverlening en het
jeugdwelzijnswerk (ontwikkelen en toepassen evaluatie- en monitoringtechnieken)
activiteiten gericht op het stimuleren van jeugdparticipatie
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Het bieden van ondersteuning aan organisaties op de Antillen die kinderen en jongeren als
doelgroep hebben, is een van de structurele activiteiten van FAJ. Hoewel in de praktijk vaak
lidorganisaties bij FAJ aankloppen, sluit FAJ niet-leden niet uit. Met organisaties wordt de
ondersteuningsbehoefte nader bekeken en concreet uitgewerkt. Vernieuwing, samen-werking,
afstemming, complementariteit en “niet opnieuw het wiel uitvinden” staan bij de advisering en
ondersteuning van FAJ centraal. Een aantal voorbeelden van ondersteuning zoals in 2008 door
FAJ verleend:
ondersteuning JENA bij de organisatie en uitvoering van de Kinderpostzegelactie op alle eilanden;
ondersteuning organisaties bij het opzetten vakantieplannen op alle eilanden;
ondersteuning bij het uitvoeren van activiteiten in het kader van de Rechten van het Kind op alle eilanden;
ondersteuning organisaties bij het invullen van subsidieaanvraagformulieren en het verkrijgen van projectfinanciering op alle
eilanden;
ondersteuning KidsCity op Curaçao bij het oprichten van een stichting en het schrijven van een projectplan;
ondersteuning Meant to Shine op Curaçao bij het schrijven van een projectplan o.a. in de vorm van het aanleveren van
achtergrondinformatie;
ondersteuning Curaçao Baseball City Foundation bij een project gericht op het bieden van een goede basis aan jonge
baseball talenten om eventueel een carrière in de Major League in de Verenigde Staten te kunnen voortzetten;
ondersteuning Sentro di Bario Soto op Curaçao bij het opzetten en inrichten van een bibliotheek en een informatiecentrum;
ondersteuning instellingen voor residentiële jeugdzorg op Curaçao bij het organiseren van een congres en het ontwikkelen
van integraal beleid;
ondersteuning Stichting Reclassering Curaçao bij het evalueren en continueren van het resocialisatieproject voor exgedetineerde jongens, Ban Kas Bek;
ondersteuning Eilandgebied Curaçao bij het organiseren van de Dag van de Vrijwilliger;
ondersteuning Eilandgebied Curaçao bij de ontwikkeling van een nieuwe Sociale Gids;
ondersteuning Philipsburg Library op St. Maarten bij de viering van haar 85e verjaardag met diverse activiteiten voor
kinderen en hun ouders;
ondersteuning organisaties op Saba bij de organisatie van het jaarlijkse drugs awareness programma;
ondersteuning bij de introductie en voorbereiding van het programma Communities That Care op Curaçao en Saba;
ondersteuning van de Openbare Bibliotheek op Saba bij de organisatie van een fundraising;
begeleiding van een UNESCO vertegenwoordiger op Saba bij het houden van een workshop en andere activiteiten;

11

Ook in 2008 heeft FAJ weer een aantal trainingen georganiseerd. Sommige trainingen zijn
voortgekomen vanuit subsidie afspraken die FAJ heeft met de verschillende eilandgebieden
heeft uitgevoerd, andere trainingen zijn ontstaan vanuit behoefte analyses van FAJ en concrete
vragen uit het veld.

januari 2008:

workshop / brainstormsessie drugsbeleid internaten
in samenwerking met FMA zijn met directie- en bestuursleden van internaten de wensen, behoeftes en
verwachtingen van de internaten m.b.t. drugsbeleid op een rijtje gezet. om aan de hand daarvan tot een voorstel
drugsbeleid internaten te kunnen komen.

februari 2008:

introductie LVG-problematiek op Curaçao
aan beroepskrachten en andere geïnteresseerden is door FAJ in samenwerking met
behandelingsinstituut Tjallinga Hiem uit Nederland een algemene introductie over jongeren met
een licht verstandelijke beperking verzorgd.

februari 2008:

LVG-training “on the job” op Curaçao
door 3 trainers van behandelingsinstituut Tjallinga Hiem uit Nederland is op locatie bij het GOG en
Kinderoorden Brakkeput aan de groepsleiders en directie ondersteuning geboden bij het
aanpassen en verbeteren van de begeleiding van inwonende pupillen die vallen onder de
doelgroep jongeren met een licht verstandelijke beperking.

maart 2008:

opzetten en organiseren van creatieve vakantieplannen op Curaçao
deelnemers hebben geleerd hoe ze vakantieplannen op de doelgroep kunnen afstemmen, hoe ze
een leuk en actief vakantieplan in elkaar kunnen zetten en welke financierings-mogelijkheden er
zijn voor vakantieplannen.

juni 2008:

introductie projectschrijven op Curaçao
deelnemers zijn geïnformeerd over de basis van een projectplan, hoe een projectplan opgebouwd
wordt, welke informatie er in ieder geval in moet, welke projectfinancierings-mogelijkheden er zijn
op Curaçao en welke eisen door de respectievelijke financiers aan een projectplan en
subsidieaanvraag gesteld worden.

september 2008: verdieping LVG-problematiek ambulante jeugdhulpverlening
aan beroepskrachten werkzaam in de ambulante jeugdhulpverlening heeft FAJ in samenwerking
met de William Schrikker Groep uit Nederland een training aangeboden om deze beroepskrachten
beter te informeren over en vaardigheden te bieden ten aanzien van de herkenning, benadering
van en omgang met jongeren met een licht verstandelijke beperking.

12

november 2008:

agressie- en conflicthantering op Curaçao
aan leerlingen en docenten van VSBO-school het Paulus College is een training aangeboden hoe
om te gaan met agressie en conflicten.

november 2008:

agressie- en conflicthantering op Curaçao
aan leerlingen en docenten van VSBO-school het Zwijssen College is een training aangeboden
hoe om te gaan met agressie en conflicten.

november 2008:

training introductie schrijven projectplannen op St. Maarten
door Samenwerkende Fondsen is een introductietraining schrijven van projectplannen gegeven
met aandacht voor budgettering en financiële verslaglegging.

november 2008: training gedragsverandering ter voorkoming van (school) uitval
de interventiemedewerkers van YAVE hebben een training verzorgd voor de
schoolmaatschappelijk werkers van het Rooms Katholiek Schoolbestuur om
gedragsverandering bij leerlingen, ouders en docenten te bewerkstelligen en daardoor de kans
op voortijdig schooluitval te verkleinen.
december 2008:

training omgaan met vriendschappen, relaties en seksualiteit op Curaçao
in buurtcentrum Mahuma hebben jongeren van 12 – 18 jaar gewerkt aan het ontwikkelen van
sociale vaardigheden ten aanzien van vriendschappen, relaties en seksualiteit.
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Op de Antillen zijn weinig concrete data bekend over de situatie van kinderen en jongeren. De
informatie is over het algemeen beperkt tot onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek
waaruit wel algemene bevolkingscijfers te destilleren zijn. Maar om beleid en projecten zo goed
mogelijk af te kunnen stemmen op de realiteit ontbreekt het vaak aan gegevens. FAJ probeert
op regelmatige basis hier ondersteuning aan te bieden door het uitvoeren van kwalitatief en
kwantitatief onderzoek. Een van die manieren waarop FAJ dat in 2008 heeft gedaan is door een
evaluatie

instrument

te

ontwikkelen

voor

jeugdprojecten.

Dit

evaluatie

instrument

jeugdprojecten wordt verder besproken in het volgende hoofdstuk.
Daarnaast is FAJ in 2008 benaderd door de Samenwerkende Fondsen met het verzoek om een
onderzoek te doen naar de situatie van en voorzieningen voor tienermoeders op alle eilanden
van de Antillen. FAJ heeft dit verzoek opgepakt en toenadering gezocht tot SIFMA omdat zij in
het verleden vaker onderzoek naar deze doelgroep heeft uitgevoerd. FAJ en SIFMA hebben
gezamenlijk een onderzoeksvoorstel geformuleerd, eind 2008 is de financiering voor dit
onderzoek goedgekeurd. In 2009 zal het onderzoek uitgevoerd worden. FAJ en SIFMA maken
gezamenlijk een uitvoeringsplan, FAJ coördineert het onderzoek op de Benedenwindse
Eilanden Curaçao en Bonaire, SIFMA coördineert de Bovenwindse Eilanden St. Maarten, St.
Eustatius en Saba. Het onderzoek zal bestaan uit deskresearch, gesprekken met diverse
instellingen en diepte interviews met tienermoeders.
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Meer aandacht besteden aan goede monitoring en evaluatie is een van de uitgangspunten in
de visie van FAJ. Op deze manier is het mogelijk om concreet te leren uit ervaringen en kwaliteit
van activiteiten en projecten te verbeteren. Daarom heeft FAJ ongeveer twee jaar geleden het
initiatief genomen om een evaluatie instrument te ontwikkelen. Er is contact gezocht met
Curises, een onderzoeksinstituut gelieerd aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen.
Gezamenlijk hebben FAJ en Curises gewerkt aan de ontwikkeling van een meetinstrument
waarmee de ontwikkeling van competenties en vaardigheden bij kinderen en jongeren
gemeten

kunnen

worden.

Het

is

een

3-talig

(Papiamentu,

Nederlands

en

Engels)

computergestuurd instrument waarmee niet alleen individuele of groepsresultaten gemeten
kunnen worden, maar ook beleidsinformatie gegenereerd kan worden. Alle evaluatie-gegevens
van alle gemeten projecten komen op uniforme wijze in één datasysteem terecht. Met deze
gegevens kan bekeken worden op welke gebieden extra aandacht nodig is en waar
(beleids)prioriteiten gelegd moeten worden.
Met het evaluatie instrument wordt de ontwikkeling van jongeren op 6 leefgebieden
geëvalueerd. De leefgebieden zijn opgesplitst in verschillende competenties:
gezondheid & veiligheid: fysieke en emotionele gezondheid en veiligheid, gezondheid en veiligheid m.b.t. seksualiteit,
gezondheid en veiligheid m.b.t. milieu
zelfbewustzijn: emotionele gezondheid, spiritualiteit, verantwoordelijkheid, aanpassingsvermogen
zelfmanagement: beslissingen nemen, problemen oplossen, doelen stellen en plannen, informatie zoeken,
onafhankelijk leven
interpersoonlijke relaties: aangaan van relaties, communicatie, conflicthantering, leiderschap
democratische vaardigheden: burgerlijke verantwoordelijkheid, mensenrechten, regering
mogelijkheden ten aanzien van werk: kunnen lezen en schrijven, kunnen rekenen, carrière oriëntatie, voorbereiding
op werk, arbeidsethiek, ondernemerschap
Naar behoefte kan het aantal competenties, of indicatoren die gebruikt worden om de
competenties te meten, aangepast en/of uitgebreid worden.
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Eind 2008 is FAJ begonnen met presentatie van het evaluatie instrument jeugdprojecten o.a.
aan fondsen. In 2009 zal door FAJ meer aandacht aan de bekendmaking van het instrument
besteed worden.
Het evaluatie instrument jeugdprojecten wordt in beheer van FAJ uitgevoerd. Dat betekent in
de praktijk dat organisaties (fondsen, overheid, jeugdinstellingen, etc.) FAJ kunnen benaderen
om hun jeugdprojecten / activiteiten met het meetinstrument te evalueren. De reden hiervoor is
dat op deze manier alle evaluatiegegevens zo uniform mogelijk verzameld en verwerkt kunnen
worden, (gegevens uit) projecten onderling vergeleken kunnen worden en er bij FAJ een
database opgezet kan worden met actuele informatie over kinderen en jongeren op Curaçao.
FAJ streeft er naar in 2009 een extra medewerker aan te kunnen stellen die met de uitvoering
van het evaluatie instrument jeugdprojecten aan de slag gaat, en is daarom in 2008 begonnen
met de fondsenwerving hiervoor.
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Een van de jaarlijks terugkerende activiteiten van FAJ is de viering van de Rechten van het Kind.
Actieve jeugdparticipatie is altijd de basis van deze activiteiten, om kinderen en jongeren
bewust te maken van hun Rechten en ze actief mee te laten denken over de situatie ten
aanzien van de Rechten van het Kind op de Antillen.
Op Curaçao is in 2008 een groot Kinderfestival, “Festival Derechi di Mucha” georganiseerd,
vanuit een samenwerkingsverband dat FAJ is aangegaan met verschillende andere kinder- en
jeugdorganisaties: Fundashon Bos die Hubentut , Fundashon Material pa Skol, Fundashon kas di
Kultura Kòrsou, Stichting Kinderbescherming en Voogdijraad / Ofisina pa Bienestar di Mucha. Er
zijn verschillende activiteiten uitgevoerd:
Schoolkinderen hebben drie filmpjes gemaakt over de Rechten van het Kind, die op 20 november 2008, de
internationale dag van de rechten van het kind, zijn gepresenteerd tijdens het Festival Derechi de Mucha.
Op 19 november is er in WTC een forumdiscussie gehouden voor en met kinderen over de Rechten van het Kind, die
live is uitgezonden op Radio Direct, een veelbeluisterd lokaal radiostation.
Op 20 november heeft het Festival Derechi di Mucha in het World Trade Center op Curaçao plaatsgevonden. Tijdens
dit festival hebben ongeveer 1000 kinderen meegedaan aan drama, zang, poëzie en videopresentaties met als thema
de Rechten van het Kind.
Op St. Maarten stond bij de viering van de Rechten van het Kind het thema “Listen to our
children” centraal. Deze activiteiten zijn uitgevoerd op scholen en afgerond met een sportdag
op Anguilla voor 450 kinderen afkomstig uit Anguilla, St. Maarten en Frans-St. Maarten.
Op Bonaire zijn ook diverse activiteiten in het kader van de Rechten van het Kind
georganiseerd. De rode draad bij deze activiteiten was het thema “Hasimi Kontentu”. Op 20
november is er door een werkgroep bestaande uit Sebiki, Stichting Bonairiaanse Jeugdzorg,
Jeugdhuis Jong Bonaire, Voogdijraad, GVI, overheidsdienst SASO, Porta Habri, FESBO,
Fundashon Mariadal en FAJ een start gemaakt met een nieuwe organisatie voor ouder- en
kindzorg. Daarnaast is er traditiegetrouw met de kleinere kinderen een lampionnentocht
georganiseerd om aandacht te vragen voor de Rechten van het Kind.
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Op Bonaire is onder de naam HAK (Hóben Aktivo i Konsiente) een jeugdadviesraad actief. Deze
jeugdadviesraad is in 2008 behoorlijk actief geweest op het gebied van het vestrekken van
informatie en voorlichting om een bewustwordingsproces teweeg te brengen en om
jeugdparticipatie bij jongeren en in de gemeenschap op gang te brengen. Zo zijn er trainingen
georganiseerd

om

leiderschapsvaardigheden

en

persoonlijkheidsontwikkeling

voor

verschillende groepen jongeren te ontwikkelen en te bevorderen. Ook hebben de jongeren van
HAK hun bijdrage geleverd aan de Kinderpostzegelactie en de activiteiten in het kader van de
Rechten van het Kind en is er een Quiz bij de Scholengemeenschap Bonaire georganiseerd. In
augustus 2008 heeft HAK verkiezingen gehouden om een nieuw bestuur samen te stellen en er
zijn

paneldiscussies

georganiseerd

over

“verandering

staatkundige

structuur”

en

“kindermishandeling”. De activiteiten die HAK uitvoert zijn mogelijk gemaakt door subsidie van
het Eilandgebied Bonaire, projectsubsidie uit het Europese programma SNAYDP en eigen
fundraising.
Op Saba heeft de Teenage Youth Group meegedaan aan activiteiten in het kader van de
“Black History Month”, is een Youth Conference georganiseerd voor jongeren van 13 tot 25 jaar
en ze hebben een bijeenkomst met videopresentatie en informatieverstrekking over
eigenwaarde en normen en waarden bijgewoond.
Op St. Maarten heeft de Youth Council diverse jaarlijkse awards uitgereikt. In verband met
International Youth Day hebben 72 leerlingen van diverse middelbare scholen een Academic
Achievement Award ontvangen voor hun goede schoolresultaten. Daarnaast zijn er de SMOYA
awards uitgereikt aan kinderen en jongeren tussen de 6 en 21 jaar. Deze awards worden
gegeven aan jongeren die uitblinken op een bepaald gebied zoals: sport, school, persoonlijke
ontwikkeling, milieu, cultuur, muziek, vrijwilligerswerk of wetenschap / technologie. De
kandidaten worden voorgedragen door diverse jeugdorganisaties en scholen.
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Hóben Aktivo
Het pilotproject Hóben Aktivo is, met financiering uit het Europese Jongerenprogramma
SNAYDP, in 2008 voortgezet in samenwerking met de koepelorganisatie van buurtcentra
Fesebako en 8 buurtcentra. In de buurtcentra Koraal Specht, de Savaan, Brievengat en Soto
inmiddels al voor het derde jaar. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
computerlessen, o.a. omgaan met internet (82 deelnemers)
leiderschapstrainingen (20 deelnemers)
workshop breakdance (40 deelnemers)
Voor wat betreft de continuïteit geldt dat met de restant subsidiegelden de activiteiten nog
enkele maanden voortgezet kunnen worden. Daarnaast worden er in de nabije toekomst
afspraken gemaakt met de koepelorganisatie voor buurtcentra over de structurele inzet van de
wijkwelzijnswerkers en worden er nieuwe projectgelden aangeboord.
Naast deze 4 buurtcentra is in 2008 ook in 4 nieuwe buurtcentra met naschoolse activiteiten
gestart: Kanga, Otrobanda, Mahuma en Buena Vista. Dat is financieel mogelijk gemaakt door
de Maduro en Curiels Bank. Een overzicht van de activiteiten die in deze buurtcentra zijn
uitgevoerd:
Kanga / Dein:

breakdancelessen, communicatietrainingen, cursus leider sport- en recreatie, kooklessen

Mahuma:

urbanisatie, computerlessen, dramatische expressie, tekenlessen, omgaan met
vriendschappen, relaties en seksualiteit

Buena Vista:

brassband trainingen, kooklessen, computerlessen

Otrobanda:

workshop etiquette, sportdag, biofeedbacktrainingen

Met de toegekende middelen kent het programma nog een doorlooptijd tot en met juni 2009.
Ook voor deze buurtcentra worden de mogelijkheden van de structurele inzet van
wijkwelzijnswerkers bekeken.
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Speeltuinproject
Na een lange voorbereidingsperiode is in 2008 begonnen met de bouw en plaatsing van de
toestellen op verschillende locaties. Er zijn materialen besteld zoals glijbanen, rubber tegels, etc..
Metaal en hout is op de lokale markt aangeschaft. Op de Scholengemeenschap Bonaire is een
groot houten toestel gebouwd, dat geplaatst wordt bij Magasina di Rei, een organisatie waar
verschillende types activiteiten voor kinderen georganiseerd worden.
Op St. Maarten heeft de Vocational Training Academy gewerkt aan de bouw van de toestellen
en zijn twee toestellen op hun definitieve locatie geplaatst: bij buurtcentrum St. Peters en bij het
sportstadium van de Little League. Er is bewust voor metalen toestellen gekozen om te
voorkomen dat ze bij orkanen gemakkelijk beschadigd raken.
Op Curaçao zijn door de jongeren van een residentiële jeugdinstelling, het GOG, 5 houten
speeltoestellen gebouwd en 2 metalen toestellen. Er zijn voorbereidingen getroffen in de vorm
van een betonnen ondergrond met rubber tegels op alle 5 de locaties en op 2 locaties zijn de
toestellen inmiddels geplaatst: buurtcentrum Westpunt en buurtcentrum Rooi Santu. Voor de
overige locaties zijn wel reeds enkele voorbereidingen getroffen voor wat betreft de
ondergrond.
Met de lokale overheidsorganisatie voor landbouw en visserij zijn afspraken gemaakt om bomen
te planten om in de directe nabijheid van de speeltoestellen schaduw te creëren. Voor
begeleidende ouders wordt bij alle speeltoestellen een bankje geplaatst.
De financiers van dit project, Stichting Zonnige Jeugd, de Samenwerkende Fondsen en JENA,
hebben in oktober 2008 een werkbezoek gebracht en enkele locaties bezocht. In 2009 wordt dit
project afgerond.
YAVE
Het coachings- en begeleidingsproject YAVE, een pilotproject om te voorkomen dat jongeren
van 12 – 14 jaar drop-outs worden, loopt inmiddels bijna 2 jaar. Het project is door FAJ opgezet
voor een pilotperiode van 3 jaar en het is gelukt voor de totale periode financiering te vinden.
De uitvoeringskosten van het project worden gedragen door: USONA, Samenwerkende
Fondsen, Stichting Doen en AMFO. Omdat het project zichzelf reeds in een
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vroegtijdig stadium bewezen heeft, heeft FAJ in 2008 diverse gesprekken met de Eilandelijke
Overheid gevoerd om de continuering van het project op structurele wijze mogelijk te maken.
YAVE wordt erg gewaardeerd door jongeren en verwijsinstellingen zoals scholen, politie/justitie,
buurtcentra en hulpverleningsinstellingen. Met extra financiering van Samenwerkende Fondsen
en stichting Doen is het daarom gelukt een vierde interventie-medewerker aan te stellen. Deze
4 interventiemedewerkers begeleiden jaarlijks ongeveer 100 tot 125 jongeren. De gemiddelde
leeftijd van de instromers is 16,7 jaar, 39% zit tussen de 12 en 15 jaar, 45% valt in de categorie 16 –
19 jaar en 16% is tussen de 20 en 24 jaar oud. Elke aanmelding wordt individueel bekeken en het
traject- en begeleidingsplan wordt specifiek op de betreffende jongere afgestemd. YAVE is een
vraaggestuurd preventief programma waarbij op individuele basis aan kinderen en jongeren
van 12 – 24 jaar ondersteuning en begeleiding wordt geboden om te voorkomen dat ze
voortijdig het onderwijs verlaten en/of anderszins in de problemen komen. Het traject is er op
gericht jongeren terug te leiden naar zijn/haar oude school, jongeren naar een andere school
of alternatieve onderwijsvorm toe te geleiden, jongeren naar de arbeidsmarkt toe te leiden en
met de jongere te zoeken naar een oplossing / aanpak voor de gesignaleerde problemen
en/of behoeftes. Het succes van YAVE zit vooral in de individuele aanpak, de snelle start na
aanmelding en het feit dat de interventiemedewerkers de jongeren op hun vindplekken
opzoeken en de directe omgeving van de jongere betrekken bij het interventieplan. In 2009
draait YAVE haar 3e en laatste pilotjaar en zal, gezien het gebleken succes, door FAJ verder
ingezet worden op het realiseren van structurele financiering. Daarvoor is FAJ in overleg
getreden met het Eilandgebied Curaçao.
Time Out
Het idee voor een Time Out project is ontstaan uit de ervaringen die FAJ heeft met het project
YAVE. Tijdens de begeleiding van jongeren die door problemen op school of in de persoonlijke
sfeer een school dropout dreigen te worden, blijkt regelmatig dat tijdelijk uit school plaatsen
positief zou kunnen werken. Op die manier kan een rustmoment voor zowel de school als de
leerling gecreëerd worden. Met de teamleider van YAVE, vertegenwoordiging vanuit de
overheid en vertegenwoordiging vanuit het onderwijs heeft F
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AJ in 2008 een werkgroep gevormd die zich gebogen heeft op de formulering van een
projectplan voor een Time Out voorziening. Eind 2008 is het projectplan besproken met de
schoolbesturen en zij hebben eveneens duidelijk aangegeven grote behoefte te hebben aan
een dergelijke voorziening. In 2009 zal dit projectplan afgerond worden en in overleg met de
eilandelijke overheid en fondsen bekeken worden hoe de Time Out voorziening uitgevoerd en
gefinancierd zou kunnen worden.
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In 2009 worden de reguliere activiteiten van FAJ gewoon voortgezet, maar zullen ook een
aantal nieuwe initiatieven genomen worden.
De ontwikkeling ten aanzien van de nieuwe staatkundige structuur zullen van dichtbij gevolgd
worden. FAJ heeft met de vertegenwoordigers op alle eilanden besloten dat ondanks de
veranderingen de FAJ-activiteiten op Antilliaans niveau zullen voort worden gezet. Er zullen in
2009 regelmatig workshops / brainstormsessies gehouden worden om met elkaar te bepalen
hoe deze keuze vorm kan krijgen.
Voor wat betreft buitenlandse contacten wordt binnen de jeugdzorg vaak bijna automatisch
naar Nederland gekeken. FAJ heeft met een aantal Nederlandse organisaties vruchtbare
samenwerkingsrelaties aan kunnen gaan. Er is voor gekozen om, naast deze contacten, de
aandacht bewust ook naar de regio te verplaatsen.
In het kader van jeugdparticipatie zal in 2009 weer een uitwisselingsproject voor jongeren
georganiseerd worden. Het is de bedoeling dat in dit project jongeren uit verschillende
(ei)landen uit de regio zullen participeren.
Op Curaçao zijn veel verschillende organisaties actief binnen de residentiële jeugdzorg. Om
zowel de uitvoerings- als financiële situatie van deze instellingen te verbeteren zal FAJ zich in
2009 met deze instellingen inzetten voor het realiseren van een integraal beleid residentiële
jeugdzorg.
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Alle activiteiten die FAJ in 2008 heeft uitgevoerd waren niet mogelijk zonder financiële of
andere steun van een groot aantal organisaties (in willekeurige volgorde):
Eilandgebied Curaçao
Eilandgebied Bonaire
Eilandgebied St. Maarten
Support to the Netherlands Antilles Youth Development Program (SNAYDP)
Samenwerkende Fondsen Nederlandse Antillen (SFA)
Stichting Doen
USONA
AMFO
Jeugdfonds Nederlandse Antillen (JENA)
Stichting Welzijnsfonds UNI
MCB
William Schrikker Groep
ISLA
Aqualectra
Wij danken iedereen hartelijk voor het in FAJ gestelde vertrouwen.
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Per 31 december 2008 was de samenstelling van het bestuur van de Federatie Antilliaanse
Jeugdzorg als volgt:
voorzitter:
vice-voorzitter:
secretaris:
penningmeester:
bestuursleden:

Robert Antonius
Yolanda NG
Mili Sprock
Clary van der Valk
Einar Bentura
Abigail Isabella

De kringbesturen per eiland waren per 31 december 2008 als volgt samengesteld:
kringbestuur Bonaire
Glenda Bernabela
Chanelle Winklaar
Sandra Brown
Adele Evertsz
Edsel Cecilia
Thaishalene Martis

kringbestuur St. Maarten
Elmora Panthophlet-Aventurin
Dulyn Brooks
Selma Aduana
Jessica Richardson
Agnes Brooks
Connie Francis

kringbestuur St. Eustatius
Floyd Woodley
Vilma van Soest
Cindy Lopez

kringbestuur Saba
Anastacia Simmons
Jacinth Withfield
Yvonne Smith

De bezetting van de bureau’s van de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg zag er op 31 december
2008 als volgt uit:
bureau FAJ Curaçao
bureaucoördinator:
beleidsmedewerker:
projectmedewerker:
bureaumedewerker:

Linelle Ersilia
Elly Hellings
Lionel Cordilia
Fiba Römer

bureau FAJ Bonaire
bureaucoördinator:

Judith Leoneta

bureau FAJ St. Maarten
bureaucoördinator:

Elmora Pantophlet-Aventurin
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# #
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%

Activa
(in Antilliaanse guldens)

&'(' (

2008

2007

303.228

319.887

Beleggingen

1.409.167

1.407.803

Vorderingen

51.533

49.136

485.757

597.837

2.249.685

2.374.663

2008

2007

1.983.915

1.980.471

Bestemmingsfondsen

58.763

66.904

Voorziening groot onderhoud

14.457

10.957

192.550

316.331

2.249.685

2.374.663

Duurzame activa

Liquide middelen

Passiva
(in Antilliaanse guldens)
Eigen vermogen

Overige schulden
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(

2008

2007

Bijdrage J.E.N.A. in beheerskosten

30.531

2.000

Coördinatievergoeding

27.835

44.499

Huuropbrengsten

19.219

38.981

681.309

653.125

3.662

2.350

113.332

120.495

6.641

6.641

882.529

868.091

323.775

302.046

3.500

3.500

22.268

23.444

Exploitatiesaldo

532.986

539.101

Eigen projecten

(543.041)

(485.496)

Amortisatie meerwaarde obligaties

(1.136)

(760)

Bijzondere baten en (lasten)

14.635

-

3.444

52.845

3.444

52.845

(in Antilliaanse guldens)
Baten

Subsidies en donaties
Contributies
Interest
Vrijval donatie uitbreiding inventaris

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

Saldo boekjaar
Bestemming batig saldo boekjaar
Eigen vermogen
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Algemene informatie en belangrijkste waarderingsgrondslagen
De Vereniging "Federatie Antilliaanse Jeugdzorg" heeft ten doel het bevorderen van een
doeltreffende jeugdzorg in de Nederlandse Antillen. De vereniging tracht haar doel onder meer te
bereiken door financiële steun aan haar leden.
Duurzame activa
De duurzame activa, bestaande uit twee kantoren op Curaçao, een terrein op Curaçao en
kantoorinventaris

op

Curaçao,

Bonaire

en

Sint

Maarten,

zijn

opgenomen

voor

de

aanschaffingswaarden verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de geschatte
levensduur.
Beleggingen
De beleggingen zijn opgenomen tegen amortisatiewaarde.
Vorderingen
De vorderingen zijn opgenomen voor hun nominale waarden onder aftrek van eventueel
benodigde voorziening voor oninbaarheid.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva zijn opgenomen voor hun nominale bedragen.
De contributies worden verantwoord in het jaar van ontvangst.
Schenkingen
Schenkingen in het algemeen, waaronder erfenissen en legaatstellingen, worden verantwoord in
het jaar van ontvangst.
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Eigen vermogen
(in Antilliaanse guldens)
Algemene Reserve
Saldo per 31 december 2007
Bij: saldo boekjaar
Bij: dotatie Beleggingsreserve

1.982.893
3.444
1.136

Beleggingsreserve
Saldo per 31 december 2007
Af: amortisatie meerwaarde obligaties voor 2008

(2.422)
(1.136)

1.987.473

(3.558)
1.983.915

Subsidies en donaties
(in Antilliaanse guldens)
Zorgcontract Eilandgebied Curaçao
Zorgcontract Eilandgebied Bonaire
H.A.K. Bonaire
Rechten van het kind
Poject YAVE
Project Hóben Aktivo Foko di Positivismo
Vorming en Perspectief
Deskundigheidsbevordering
Project evaluatie –instrument

153.000
11.305
20.272
28.646
269.362
84.396
75.311
26.277
12.740
681.309
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Curaçao
buurt- en jeugdorganisaties
naam organisatie
Fesebako
Sentro di Bario Brievengat
Sentro di Bario Buena Vista
Sentro di Bario Groot Kwartier
Sentro di Bario Janwe
Sentro di Bario Montaña
Fundashon Sentro Okutil Bonam
Sentro di Bario Santa Maria
Sentro di Bario San Wilibrordo
Sentro Soshal Soto
Sentro di Bario Tera Kora
Sentro Vicente Montaña
Fundashon Wishi Marchena
Sentro di Bario Sta. Rosa
Sentro di Bario Seru Papaya
Sentro di Bario Otrobanda
Movimento Katholiko Pietermaai
Fundashon Victory Boys Sta. Rosa
Fundashon de Oleander Welgelegen
Fundashon Hubentut Juan Domingo
Plataforma Banda Bou
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. Daalnoot
dhr. R. Corasol
mevr. M. Martina
dhr. R. Rosalia
dhr. J. Allee
dhr. E. Bertad
dhr. S. Leonard
mevr. A. den Dolder
dhr. A. Suares
dhr. R. Alfonso
dhr. E. Pieternella
dhr. Louisa
mevr. A. Floris
dhr. F. Peloz
dhr. R. Brunken
dhr. L. Romero
mevr. M. Cijntje
mevr. G. Rodriguez
mevr. I. Agostien
dhr. C. Eman
dhr M. Faneyte

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

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

Mgr. Nieuwindstraat 51
Cassandraweg 8

postadres
P.O. Box 4418

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

postadres
POB 3959

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

e-mail
fesebako@yahoo.com

sentro-bario-montana@hotmail.com

alvadendolder@hotmail.com

adjutha@hotmail.com
4654715

8880416
8683440
7331306 / 6603546
8882600

8880416
8882600

telefoon
7678122

fax
7678033

e-mail
svj@interneeds.net

4628300
7376868

4628302

sifma@cura.net

fundashonfuik@yahoo.com

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

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

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

postadres

postadres

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

telefoon
7372605 / 7374350
4612273
8691133
7372605
7372605 / 7374765

fax
7371184
4612273

e-mail
jcc@cura.net

7371184
7371184

jongewacht@cura.net

7674428
7374350

7371184
7371184

telefoon

fax

kyra_romer@sgrgroep.org

voorschoolse en naschoolse opvang
naam organisatie

contactpersoon

adres

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

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

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

contactpersoon
dhr. E. Eleonora

adres
Prinsenlaan z/n

postadres
P.O. Box 4921

telefoon
7367600

fax
7369418

e-mail
emely_brandes@sgrgroep.org

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

Jongbloed 171
Infanteristenweg 6
Sybellestraat 1

P.O. Box 3688

7378824 / 7378291
7373792 / 7470744
4617379

7378824
7372195
4651750

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

gehandicaptenzorg
naam organisatie
Stg. voor Gehandicapten- en Revalidatiezorg / SGR-Groep (oaVerriet)
Oudervereniging Totolika
Stg. Hulp aan Auditief Gehandicapten
Stg. SOKH
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7368519 / 7368517
7373800
4626290
8682191
8692453
8689724
8648822
7675986
4623803
8681347
8688005
7676002 / 7671937
7363021

7373291
7373291
8682191

e-mail

baibini@onenet.an / astrida@onenet.an
casamanita@hotmail.com

8693764

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

7675690

miamiguito@curinfo.an

8681437
contact@unmanpahubentut.com
7674477

Vervolg Curaçao
residentiële zorg / hulpverlening
naam organisatie
Stg. Jeugdzorg Curaçao Casa Manita
Huize St. Jozef
Huize Rose Pelletier
Kinderoorden Brakkeput
Kas Bruder Pius
Yubia Bendita
Fundashon Kas Bethel
Foundation Meant to Shine
Fundashon Gideon

contactpersoon
adres
mevr. J. Adoptie
Grenadiersweg 2
mevr. L. Genoveva
Sta. Rosa 51
mevr. D. Vinck
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 Seru Dingu 2

postadres

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

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

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

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

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
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POB 8069
P.O. Box 3903

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

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

fax
7373291
7676095
7678884
7379985
8683571
8883744
4618318

telefoon
4613148
4611832
4614450
8641592 / 8641809
8682344
4625852
8685058 / 5644588

fax
4613148
4655105
4616275
8641809
8681000
7472775

telefoon
7365366
7375075
8682883
8648131
8690711
8641049
4655605

fax
7365366
7375075

e-mail
vvvcur@curinfo.an

8648131
8685000

info@zjozjoli.com

7389009

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

e-mail
skb-c@cura.net
reclassering@carib-online.net
gvicur@cura.net
thuiszorg@witgelekruis.com
ayudo@yamami.an

4657342
kayafelpa@hotmail.com

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
Fundashon un Man pa Mayan
mevr. Sanders

adres
Kaya Basralokus C-20
Jan Otzenstraat z/n
Kaya Vivaldi 48
St. Jago 42
Seru Fortunaweg 5

postadres

P.O. Box 4674
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telefoon
8688376 / 8681395
4622442
7675528
4613829
8681117

fax
8688376
4622056

e-mail
bluegirl_t@hotmail.com

Bonaire
naam organisatie
Stg. Bonairiaanse Jeugdzorg
Judo Vereniging
Bonaire Little League
Stg. Scouting Centrale Bonaire
Fundashon Bon Kuido
Fund. Kuido di Personanan Desabilita
Fundashon Sosial Edukativo
Jeugdhuis Jong Bonaire
Stg. Zr. Maria Höppner
Fundashon Kuakit
APEM (Fund. Aliansa Pro Evangelisashon di Mucha)
Stg. INUDIS (Instituto Unidat Di Spiritu)
FESBO (Federashon Sentronan di Bario Boneiru)
Sentro di Bario Tera Kora
Sentro di Bario Nort Salina
Sentro di Bario Antriol
Sentro di Bario Nikiboko
Sentro di Bario Rincon
Stg. Fuente de Awa Bibu
Stg. Gezinsvoogdij Bonaire
SEBIKI (Sentro Bon. di Info Edukativo pa Kuido Infantil
Stg. Voor Kunst en Kultuur Bonaire
FUSOKU (Fund. Union Soshal - Kultural)
Stg. KIBOS (KinderBoerderij Bonaire)
Stg. Pro Hubentud
SV Vitesse jeugd-afdeling
SV Real Rincon jeugd-afdeling
Stg. Harmonie Bonaire
Stg. Project

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

adres
Kaya Nikiboko Nort 79 B
Kaya Orquidia 16
p/a WEB N.V.
Kaya Nikiboko Nort 2
Kaya M.C. Hellmund-Boom 1
Kaya E.B. St. Jago 10
Kaya Rincon 114
Kaya Libert. Simon Bolivar 16
Kaya Tanki Matrimonio
Kaya Caribe 54
Kaya Turquiasa 5
Kaya Flamingo 16
Kaya Nikiboko Nort 2
Kaya Kamari 22
Kaya Tonkawa 5
Kaya Utrecht 22
Kaya G. F. "Betico" Croes 34
Kaya E.B. St. Jago 7
Kaya Aruaco 4
Kaya Pedro P. Sillié 10
Kaya Pedro P. Sillié 4
P.O. Box 272
Kaya Baracuda
p/a Kaya Kamari 13
p/a Kaya Caribe 9
Kaya Mercedes 5
p/a Kaya Promé 9
Kaya Nikiboko Nort 15
Kaya Carlos A. Nicolaas 2
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telefoon
7177316 / 7968886

fax
7172344

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

7178756

e-mail
bonjeugd@bonairelive.com
dongen.mim@lycos.com

7960711
7172845
7176497
7178371
7177886
7178809
7174668

7174177
7172044
7173854

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

info@fesbo.org

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

7175029
serfilia@yahoo.com
7176771

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

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

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

Marimba road 2
Roses road 8a
Arndells drive 8
Longwall road 18
Sr Modesta Road
Ph.B.Cult. com. C,Backstreet
Van Buren drive 12
Phillipsburg
Rupert Maynard C. St. Peters
Frontstreet 44
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postadres
P.O. Box 19
P.O. Box 1

telefoon
5420801
5424778
5483639
P.O. Box 2
5422970
5483802
P.O. Box 626 5484373 / 5483595
5484588
P.O. Box 877 5471346 / 5422918

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

POB 550

5578202
5422056 / 5593320
5423821 / 5423858
5423181 / 5423182
5483715
5421495 / 5428195
5484241 / 5424910
5443268 /5577001
5420889/5436544
5422809/ 5472990
5430600 /5511500
5453606 /5536589
5425025
5225006/ 5484536
5521212
5437299
5485022
5424910

fax

e-mail

5445338
5421022
5424319

pjlibrary@sintmaarten.net

5484373

carmenhodge@hotmail.com

5422918

commanderleito@hotmail.com

5422301

5424925
2543795
5430600
5453606

mannyork@hotmail.com
wychealy@sintmaarten.net
agmalgumbs@hotmail.com

ceescees@sintmaarten.net

Bernadette_60@hotmail.com
sxmyouthcouncil@hotmail.com

St. Eustatius
naam organisatie
Zr. Amanta Youth Foundation
Boys Brigade St. Eustatius
Girls Brigade St. Eustatius
Garfield Pathfinders Club
The Youth Care Foundation
Tenner Masterguide
Save our Children Foundation

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

adres
Van Toningenweg
Wilhelminaweg 1
Kerkweg
Kerkweg
Princess Garden

mevr. C. Henriquez

Plantain Road The Farm

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

3182374

3182791

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

postadres
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4162504

e-mail

