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VOORWOORD
Geachte vrienden, er zijn groepen die 13 als een ongeluksgetal beschouwen. Wij behoren
niet hiertoe, maar het jaar 2013 heeft ons hiertoe bijna gedreven. En dit kwam
voornamelijk vanwege onze financiën. Onze financiële situatie bereikte namelijk haar
dieptepunt en het bestuur op Curaçao was genoodzaakt om met het oog op het
voortbestaan van YAVE het personeelsbestand in te krimpen. Dit heeft een zware wissel
getrokken op de rest van het team.
Deze situatie heeft duidelijk laten zien dat FAJ als 60-plusser niet met pensioen kan
gaan, doch harder zal moeten werken aan haar financiële bronnen. Een uitdaging die wij
vol frisse moed aangaan.
De laatste jaren was onze focus gericht op het aanboren van financiële bronnen en het
toveren met de beschikbare financiële middelen om toch in de zorg te kunnen voorzien
die wij als organisatie voorstaan.
Ook dit jaar is dit ons aardig gelukt. Onze jeugd behoeft zorg op maat en dit wordt
bereikt middels het aanreiken van de mogelijkheid om deskundigheid te bevorderen bij
de hulpverleners en docenten in het veld. In samenwerking met andere belanghebbende
en

betrokken

organisaties

is

aandacht

besteed

aan

o.a.

verslavingspreventie,

opvoedingsondersteuning en de LVB-problematiek in de jeugdhulpverlening. Zorg
betekent ook voorbereiding op de toekomst en dit proberen wij, in samenwerking met
(lid)organisaties en andere instellingen, te bereiken door de jeugd op de eilanden te
stimuleren om van jongs af aan in het gemeenschapsgebeuren te participeren middels
projecten als Festival Derechi di Mucha, de Roefeldag en Hóben Aktivo. Ook op het
gebied van ondersteuning van (lid)organisaties bij de uitvoering van hun dagelijkse
werkzaamheden en het opzetten van projecten is veel werk verricht en hier was duidelijk
te merken dat het gebrek aan voldoende financiële middelen een grote uitdaging blijft.
Vrienden, het blijft onze taak als organisatie om de ogen en harten van overheden en
fondsen open te houden voor het belang van onze jeugd en wij kijken uit naar een tijd
dat onze omstandigheden van dien aard zijn dat wij onze aandacht volledig kunnen
richten op de zorg voor onze jeugd in plaats van het voortdurend rennen achter
financiële middelen.
Het is van belang dat de communicatie en samenwerking met de andere (ei)landen op
niveau blijft en dat activiteiten, die dit bewerkstelligen, gestimuleerd worden.
Aan al onze leden en alle organisaties, instellingen en instanties die met ons
samenwerken bij de realisatie van een optimale jeugdzorg een welgemeend woord van
dank. Wij rekenen op uw ondersteuning en medewerking voor de komende jaren.
Robert Antonius
voorzitter
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Doelen, taken en belangrijkste gebeurtenissen in 2013
Ook 2013 was voor de Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) wederom een bijzonder
jaar. Naast de doelstellingen en kerntaken zetten we in dit hoofdstuk kort de
belangrijkste gebeurtenissen van dit jaar op een rijtje. Het betreft onze zorgstructuur
YAVE, het nieuwe project YAVE+, wisselingen in het FAJ team,de werkzaamheden binnen
het LVB Kenniscentrum, het inkopen door schoolbesturen van de training “LVB
problematiek in de jeugdhulpverlening” en de uitbreiding van het project Hóben Aktivo in
de wijken.

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 op het brede terrein van jeugd;
2. het analyseren van de situatie in het veld, onder andere door het verrichten of
bijdragen aan (veld)onderzoek;
3. het ondersteunen van (lid)organisaties bij hun dagelijkse werkzaamheden en het
opzetten van specifieke projecten;
4. het opzetten, uitvoeren en/of coördineren van grotere projecten en programma‟s;
5. het organiseren van diverse vormen van deskundigheidsbevordering;
6. het stimuleren van jeugdparticipatie; en
7. het realiseren van effectieve samenwerkingsvormen in het veld.

Belangrijkste gebeurtenissen in 2013
Continuïteit zorgstructuur YAVE
Was 2013 een jaar waarin de Curaçaose politiek geleidelijk aan weer in rustiger
vaarwater kwam, de krimp van de economie zette echter door en de bezuinigingen bij de
overheid bereikten een hoogtepunt. Ook FAJ en (lid)organisaties in de jeugdsector
ondervonden van dit laatste de gevolgen.
Werd in het vorige jaarverslag op deze plek hierover al melding gemaakt, ook in 2013
hield de preventieve zorgstructuur YAVE de aandacht vast.
Dit jaar kon uiteindelijk niet gerekend worden op gehoopte structurele financiële
ondersteuning door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn (SOAW) en
het ministerie van Justitie. Het laatste ministerie betaalde, na blijvende inspanningen van
FAJ,

wel

alsnog

medio

juli

de

voor

2012

Criminaliteitsbestrijdingsfonds. Deze late betaling

toegezegde

bijdrage

uit

het

en de blijvende onduidelijkheid
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maakten het onvermijdelijk om in juni het team van 6 interventiemedewerkers in te
krimpen tot 4.
Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport (OWCS) verstrekte, conform
de afspraken, voor 2013 de vaste bijdrage, maar gaf aan dat de bijdrage voor 2014 niet
gegarandeerd kon worden. Financieel gezien is dit geen prettig vooruitzicht voor YAVE in
2014, maar FAJ zal er met goede moed weer hard aan trekken om de financiering en
daarmee de continuïteit van YAVE voor 2014 en de jaren daarna te waarborgen.
YAVE+
Ondanks de zorgen over YAVE was er in 2013 ook het positieve bericht in oktober dat het
bij de Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk ingediende project
YAVE+ uitverkoren werd voor deelname aan het Programma Kansen voor Jongeren
Cariben vanaf 1 januari 2014 voor de duur van 4 jaar, welke tevens een jaarlijkse
financiële ondersteuning voor de uitvoering impliceert.
YAVE+ is een verbreding van YAVE en specifiek bedoeld voor jongeren van 16 tot en met
24

jaar,

waarvan

het

grootste

deel

al

met

goed

resultaat

het

intensieve

begeleidingstraject van YAVE doorlopen heeft, maar toch extra begeleiding kunnen
gebruiken om een succesvolle duurzame toekomst te realiseren. De begeleiding van de
jongeren binnen YAVE+ vindt plaats door vrijwilligers.
Wisselingen in het FAJ team
In 2013 hebben sinds lange tijd toch enige wijzigingen plaatsgevonden binnen het team
van de FAJ. Één wisseling betrof het vertrek van de tot het FAJ-bureau behorende
beleidsmedewerker die na een langjarig dienstverband een nieuwe uitdaging aanging. De
tweede wisseling was, zoals in voorgaande reeds aangegeven, de inkrimping van het
team van YAVE met 2 interventiemedewerkers.
Ondanks deze wisselingen heeft het team zich in 2013 ingezet voor het jeugdveld in het
algemeen en onze lidorganisaties in het bijzonder.
Ondanks de personele en financiële beperkingen bleken we toch nog in staat een breed
scala aan activiteiten van (lid)organisaties te ondersteunen en zelf te organiseren.
(Lid)organisaties en cliënten bleken tevreden met de geboden hulp en adviezen en
legden veelvuldig hun vragen en verzoeken - informatie, advies, hulp, begeleiding etc. bij
ons neer. Met inmiddels meer dan zestig jaar ervaring in het jeugdveld wordt FAJ door
het veld als koepelorganisatie herkend en erkend. Ook wordt FAJ regelmatig door
buitenlandse (onderzoeks)organisaties benaderd als een betrouwbare, laagdrempelige en
professionele organisatie, die haar koepelfunctie in de bestaansperiode goed vervuld
heeft.
Gedragsdeskundige voor LVB Kenniscentrum
FAJ heeft vanuit haar rol van trekker en coördinator van de problematiek van jongeren
met een licht verstandelijke beperking (LVB) op Curaçao ter ondersteuning van het LVB
Kenniscentrum vanaf september een gedragsdeskundige ingezet. De gedragsdeskundige
- die op freelancebasis werkt - kan gedurende 12 uren per week jongeren met LVB
indiceren, psychodiagnostiek van de cliënten van YAVE verrichten, persoonlijke behandelc.q.

begeleidingsplannen

opstellen

en

psychische

begeleiding

bieden.

Daarnaast
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ondersteunt de gedragsdeskundige de interventiemedewerkers van YAVEm bij de
begeleiding van de jongeren met een specifieke vraag.
Inkoop training LVB problematiek in de jeugdhulpverlening
Tot 2013 zijn de LVB trainingen alleen uit het zorgcontract met het ministerie van OWCS
betaald. In 2013 kwam er een doorbraak en heeft het Verenigd Protestants Christelijk
Onderwijs (VPCO) en het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS) de training
voor docenten, remedial teachers en ondersteunend personeel ingekocht.
Dit biedt de FAJ de ruimte om vanuit het zorgcontract andere trainingen aan te bieden
aan de (lid)organisaties.
Uitbreiding van project Hóben Aktivo
Het door FAJ in 2006 gestarte project Hóben Aktivo ten behoeve van jongeren van 12 tot
en met 18 in buurt-/wijkcentra – heeft dit jaar haar werkzaamheden verder kunnen
uitbreiden door financiële ondersteuning van de Samenwerkende Fondsen Caribisch deel
van het Koninkrijk.
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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 2013 is ondersteuning verleend aan meerdere (lid)organisaties in het jeugdveld,
gevestigd 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 ondersteuningsvragen vanuit het jeugdveld
FAJ

ontving

in

2013

meer

dan

90

keer

van

diverse

(lid)organisaties

een

ondersteuningsvraag. Meerdere organisaties vonden hun weg naar het kantoor van de
FAJ. 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 lopend project.
Hieronder volgen 3 concrete aanvragen ter illustratie:
Fundashon Pre Eskolar Rayonan di Solo
o

FAJ heeft advies en ondersteuning geboden bij het bedenken van een
strategie, opstellen van een projectplan, inventariseren en benaderen van
mogelijke donoren/sponsoren. Het resultaat was dat het bedrijf FLOW
personeel en materiaal beschikbaar heeft gesteld, waarmee de
opknapbeurt uitgevoerd kon worden.

Fundashon Un man pa Hubentud
o

FAJ heeft ondersteuning gegeven in de vorm van inventariseren van
mogelijke donoren/sponsoren en het opstellen van de aanvraag voor
financiële ondersteuning. Als resultaat heeft Maduro & Curiel’s Bank een
financiële bijdrage aan de stichting geschonken.

Fundashon Alton Paas
o

FAJ heeft ondersteuning geboden bij het zoeken naar financiële middelen
zodat 3 jongeren met dwarslaesie voor behandeling naar het buitenland
konden gaan.
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DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
FAJ organiseert als koepelorganisatie diverse vormen van deskundigheidsbevordering. Dit
gebeurt voor zowel lid als niet lidorganisaties in het veld. FAJ doet dit op basis van de
gesignaleerde behoeften in het veld. Met een gericht budget vanuit het zorgcontract met
de overheid streeft FAJ ernaar zoveel mogelijk in deze behoefte te voorzien. Het
afgelopen jaar zijn er trainingen georganiseerd voor docenten, hulpverleners in het veld
inzake personen met licht verstandelijke beperkingen (LVB), verslavingsproblematiek en
opvoedingsondersteuning.
3-daagse training “ LVB problematiek in de jeugdhulpverlening”
Onze samenleving wordt steeds sneller, ingewikkelder en is gericht op relevante kennis
plus vaardigheden. Van iedereen wordt verwacht volledig te kunnen meedoen in
dergelijke samenleving; ook mensen met een licht verstandelijke beperking (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 personen deskundig te maken in het (h)erkennen van de
problematiek van personen met LVB.
Trainingen voor deze problematiek worden sinds 2007 met succes door FAJ
georganiseerd. Tot en met 31 december 2013 hebben in totaal 553 personen op Curaçao
en Bonaire training op dit gebied gevolgd.
Training Verslavingspreventie
In september heeft FAJ in samenwerking met de Fundashon pa Maneho di Adikshon
(FMA) de training Verslavingspreventie georganiseerd. Aan deze training, die 4 dagdelen
omvatte, hebben 30 personen deelgenomen.
In de training kwamen de volgende aspecten aan bod:
Wat is verslaving ?
Achtergronden van verslaving
Kenmerken van verslaving
De meest gebruikte middelen
Impact van verslaving op de sociale omgeving
Verklaringsmodellen en hun strategische keuze
Typen verslaving
Herkennen van karakteristiek en gedrag
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Training opvoedingsondersteuning voor ouders en verzorgers
In september en oktober hebben FAJ, Sosiedat San Vincente de Paul (Brievengat) en
Sentro di Informashon i Formashon na bienestar di Mucha (SIFMA) gedurende 10
zaterdagochtenden de cursus „Bon kria 2‟ verzorgd voor ouders en verzorgers in de wijk
Brievengat en omgeving. Aan deze cursus hebben 25 personen deelgenomen.
Onderwerpen, die aan bod kwamen, waren:
Emotionele ondersteuning van de opvoeders
Informatie over ontwikkelingsgebieden van kinderen
Verzorging en opvoeding van kinderen
Praktische adviezen en hulp
Vergroting van opvoedingsvaardigheden
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STIMULERING JEUGDPARTICIPATIE
FAJ stimuleert de participatie van kinderen en jongeren op verschillende terreinen en op
verschillende manieren. Ook dit jaar heeft FAJ op de 5 eilanden weer diverse
(project)activiteiten gestimuleerd, gefaciliteerd en - al dan niet in samenwerking met
andere organisaties en instellingen - georganiseerd, waaronder het al jaren bestaande
Festival Derechi di Mucha, de Roefeldag en Hóben Aktivo.

Ontwikkelingen Curaçao
Festival Derechi di Mucha
In 2013 was het voor de zesde keer dat FAJ, samen met partners Bos di Hubentut en
Fundashon Material pa Skol, het Festival Derechi di Mucha heeft georganiseerd. Dit
festival vindt jaarlijks rond 20 november plaats in het kader van de door UNICEF
aangewezen internationale dag betreffende de Rechten van het Kind. Deelnemers zijn
kinderen die Funderend Onderwijs (FO) en Secundair Beroepsonderwijs (VSBO) volgen.
Als gevolg van de opheffing van AMFO en daaruit voortvloeiend wegvallen van de
jarenlange substantiële bijdrage besloeg het festival dit jaar maar 2 dagen. Het
programma onderging wijzigingen en minder scholieren namen deel aan het Festival.
De eerste dag was er in het World Trade Center een programma voor leerlingen in het
VSBO dat in het teken stond van het recht op recreatie, vrije tijd, sport en spel, muziek
en gezonde voeding. De bijna 500 leerlingen die hieraan deelnamen, kregen niet alleen
informatie, maar werden ook tot fysieke activiteiten (zumba, breakdance etc.) aangezet.
De tweede dag was er in Teatro Luna Blou voor ongeveer 350 leerlingen uit het FO een
gezamenlijke informatie-, presentatie-, discussie- en activiteitenbijeenkomst rond het
recht op vrije meningsuiting georganiseerd.
Ondanks de financiële beperkingen zijn FAJ en partners erin geslaagd een kwalitatief
goed programma op te zetten en te organiseren. Bij gelijkblijvende middelen zal dit ook
de komende jaren nog de nodige creativiteit en soberheid vergen.
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Roefeldag
Dit jaar organiseerde FAJ, samen met Fundashon Desaroyo i Progreso (FDiP) en
Fundashon Negoshi Pikiña (FNP) voor de zevende keer het succesvolle Roefelproject.
Door dit project maken kinderen uit groep 7 en 8 op een actieve en levendige wijze
kennis met het begrip arbeid en beroepen door de eeuwen heen en zoals dat
tegenwoordig binnen lokale bedrijven en organisaties wordt uitgevoerd.
Het Roefelproject is een project dat uit een drietal samenhangende lessen en een
afsluitende snuffelmiddag bij lokale bedrijven bestaat. De deelnemende kinderen krijgen
aan de hand van een drietal leuke (inter)actieve lessen informatie over oude ambachten
en de werking van de lokale economie. Daarnaast kunnen zij vragen stellen aan allerlei
professionals die in de klas vertellen over hun beroep. Voor de afsluitende snuffelmiddag
hebben 30 lokale bedrijven en instellingen hun medewerking verleend.
Dit jaar namen circa 100 kinderen deel aan het Roefelproject. Zij waren afkomstig van
het St. Paulus College, Kolegio Annie Koenraad, Pedro Luis Brionschool en Kolegio
Bellefaas Martis en bezochten in groepjes van 4 onder toezicht van hun naschoolse
opvangbegeleiders tijdens de afsluitende Roefelmiddag twee bedrijven. Hier werden zij
niet alleen rondgeleid, maar kregen zij ook leuke passende werktaken, die zij konden
uitvoeren, om het werkende leven actief te ervaren.
Aan het werven van bedrijven wordt veel tijd besteed. Ofschoon de bedrijven het een
interessant project vinden, hebben ze vaak niet de personele capaciteit voor deelname
beschikbaar. Dit jaar heeft FAJ bij het zoeken naar bedrijven steun gehad van het
vrijwilligersplatform Curaçao Cares en de Rotary Club Willemstad.

FAJ blijft werken aan een structurele uitbreiding van het aantal bedrijven en instellingen.
Als dit laatste succes heeft, kan ook het aantal deelnemende scholen uitgebreid worden.
Hóben Aktivo
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Hóben Aktivo richt zich op een positieve en gezonde vrijetijdsbesteding alsmede
talentontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar. Voor dit project,
dat al zeven jaar bestaat, wordt actief gebruik gemaakt van buurt-/wijkcentra en de inzet
van vrijwilligers en welzijnswerkers. 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 op het gehele
eiland.

De afgelopen jaren was er een verheugende ontwikkeling te zien dat een toenemend
aantal buurtcentra (meer) initiatieven op dit terrein ondernam. Om na een aantal jaren
de stand van zaken te bezien is begin 2013 een onderzoek uitgevoerd om een actueel
totaalbeeld te verkrijgen van de activiteiten(programma‟s) voor jongeren in alle buurt/wijkcentra op het eiland. Daaruit kwam naar voren dat er toch een aantal centra
achterbleven door een beperkt programma en/of een niet op in de wijk wonende
jongeren aansluitend programma aan te bieden. Mede mogelijk gemaakt door financiële
ondersteuning van de Samenwerkende Fondsen Caribisch deel van het Koninkrijk zijn
middels het ontwikkelde project „Kreashon, Ekspreshon i Transformashon‟ in het
bijzonder de wijkcentra in Soto, Willibrordus, Westpunt en Boka Sami gestimuleerd en
ondersteund in het opzetten en uitvoeren van een activiteitenprogramma dat breder en
interessanter is voor de doelgroep in de betreffende wijken. Onderdeel daarvan was ook
een communicatiecampagne (folders en spotjes op radio en televisie) om de bekendheid
met

en

interesse

bij

de

jongeren

(plus

hun

omgeving)

te

vergroten.

Het

activiteitenprogramma in de buurtcentra omvatte o.m. filmavonden, wandeltochten door
de wijk („‟ken jouw wijk‟‟) en een werkbrunch „‟communicatie tussen ouder en kind‟‟. Het
aantal deelnemers aan de deze activiteiten varieerde per wijkcentrum van ongeveer 20
tot ruim 100. De deelnemers waren tevreden en hebben aangegeven graag meer en
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regelmatiger dergelijke activiteiten in hun wijkcentrum te kunnen volgen. Ook de
koepelorganisatie voor buurtcentra op Curaçao, Fundashon Stimula Edukashon i
Formashon den Bario (SEFBA), waarmee FAJ nauw samenwerkt in het kader van Hóben
Aktivo, was aangenaam verrast door het aantal deelnemers in de diverse centra.

Ontwikkelingen overige kringen
Bonaire
Instelling Jeugdadviesraad
Met FAJ kring Bonaire als coördinerende organisatie is een traject gestart voor oprichting
van een jeugdadviesraad, die de belangen van de jeugd op het eiland dient te
behartigen. Op 2 oktober 2013 heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de jeugdadviesraad officieel geïnstalleerd. De taken van de raad zijn:
-

het - gevraagd en ongevraagd - verstrekken van adviezen aan gezagdragers over
het te voeren jeugdbeleid op Bonaire;

-

het signaleren van behoeften en problemen ten aanzien van jeugdbeleid en
-participatie; en

-

het bevorderen, coördineren en organiseren van activiteiten gericht op
jeugdparticipatie.

Roefeldag
Een door de nieuwe jeugdadviesraad georganiseerde activiteit was de eerste Roefeldag,
die een soortgelijke opzet en inhoud kent als die op Curaçao. Op deze dag hebben 12
jongeren kunnen „‟snuffelen‟‟ aan het werk in diverse bedrijven en instellingen.

Het streven is dit Roefelproject structureel op Bonaire te laten plaatsvinden.
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Sint Maarten
Samenwerking kring Sint Maarten en Youth Council heeft
In 2013 hebben FAJ Kring Sint Maarten en de Youth Council de krachten gebundeld
middels een samenwerkingsprotocol dat onder andere het updaten van de website,
ondersteuning van de (lid)organisaties bij het ontwikkelen en uitwerken van projecten,
ondersteuning bij fondsenwerving en het coördineren van de vakantieprojecten omvat.
Een gezamenlijk gefinancierde medewerker heeft het administratieve gedeelte voor beide
organisaties gecoördineerd.
Door bemiddeling van FAJ/Youth Council zijn dit jaar de volgende 2 vakantieprojecten
gefinancierd:
o

Philipsburg Jubilee Library - “wake up, stay active and be a reader”
Dit project had tot doel bij jongeren en kinderen het lezen en schrijven te
stimuleren en bevorderen;

o

Voice of our Children - vakantieproject
Dit project had tot doel aan jongeren gezonde en educatieve activiteiten aan
jongeren op Sint Maarten aan te bieden

Youth Round Table Conference
Hetzelfde samenwerkingsverband heeft samen met de Dienst Jeugdzaken van de
overheid van Sint Maarten dit jaar - voor het eerst sinds 2004 - weer de Rondetafel
conferentie voor de Jeugd georganiseerd, waaraan 250 jongeren van 12 tot 25 jaar,
afkomstig van Sint Maarten, Saint Martin (Franse deel) en Sint Eustatius, hebben
deelgenomen. Tijdens de conferentie hebben de aanwezigen het huidige jeugdbeleid,
projecten en programma‟s tegen het licht gehouden. Er zijn aanbevelingen gedaan, die
gebruikt zullen worden voor aanpassing van het bestaande beleid en/of ontwikkeling van
nieuw beleid.
Activiteiten in het kader van en op de internationale dag voor de Rechten van het Kind
FAJ kring Sint Maarten heeft samen met de Youth Council deelgenomen aan door de
Dienst Jeugdzaken georganiseerde viering met als thema „My right tot my identity; my
right to belong‟. Dit thema was gekozen, daar het eerder een discussieonderwerp tijdens
bovengenoemde rondetafelconferentie geweest was.
FAJ kring Sint Maarten heeft (silicone) polsbandjes met de woorden „Rechten van het
Kind Sint Maarten‟ laten maken en verspreid onder kinderen in het funderend en
voortgezet onderwijs.
Op de jaarlijkse dag zelf is er een bijeenkomst georganiseerd waar, in aanwezigheid van
met

jeugdbeleid

leerlingendelegaties

belaste
van

gezagsdragers

van

meerdere scholen

in

Sint

Maarten

en

Saint

Martin,

voordrachten, gedichten, komische

sketches etc. de rechten verwoord c.q. uitgebeeld hebben.

Saba
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Op het qua oppervlakte en bevolking (ca. 1800 personen) kleinste eiland van de 5 is FAJ
kring Saba vrijwel altijd bij elke jeugd(participatie)activiteit - direct of indirect betrokken dan wel is zij er tenminste mee bekend. Daarom een kleine greep uit het
aantal jeugdactiviteiten in 2013:
-

verstrekken van geschenkmanden aan ouderen en personen in (zorg)instellingen;

-

optreden van de drumband bij diverse manifestaties en vieringen;

-

verkoop van kerstkaarten;

-

expositie over Anne Frank in de bibliotheek;

-

viering van de Internationale dag van de Rechten van het Kind;

-

naschoolse activiteitenprogramma‟s;

-

vriendschappelijke sportwedstrijden op St. Eustatius; en

-

kennismakingsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima;

Sint Eustatius
Gedurende het jaar 2013 zijn er helaas geen activiteiten georganiseerd, omdat er een
tekort is aan vrijwilligers die zitting willen nemen in het bestuur van de FAJ kring.
Tijdens een gesprek tussen de voorzitter van de FAJ kring en medewerkers van het
eilandelijke Centrum voor Jeugd en Gezin is naar voren gekomen dat er ook op het eiland
een grote behoefte is aan de training “LVB-problematiek in de jeugdhulpverlening‟‟. In
2014 wil FAJ vanuit Curaçao in deze behoefte voorzien.
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DANKWOORD
Alle activiteiten die FAJ in 2013 heeft uitgevoerd waren niet mogelijk zonder financiële of
andere steun van een groot aantal organisaties (in willekeurige volgorde):
Overheid van Curaçao
Overheid van Bonaire
Overheid van St. Maarten
Samenwerkende Fondsen Caribisch Deel van het Koninkrijk
Stichting Doen
Jeugdfonds Nederlandse Antillen
Stichting Welzijnsfonds UNI
William Schrikker Groep
Fundashon Negoshi Pikiña
Fundashon Desaroyo i Progreso
FLOW
Orco Bank
KPMG
MCB Curaçao
MCB Bonaire
Voedselbank
Stichting Signaal
Wij danken iedereen die op de een of andere manier het werk van FAJ heeft ondersteund,
hartelijk voor het in ons gestelde vertrouwen.
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BIJLAGE 1:

ORGANISATIESAMENSTELLING
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Per 31 december 2013 bestond de organisatie uit de volgende personen:
Hoofdbestuur:
Voorzitter:

Robert Antonius

Vice-voorzitter:

Yolanda NG

Secretaris:

Mili Sprock

Penningmeester:

Clary van der Valk

Bestuursleden:

Einar Bentura
Dulyn Brooks (vertegenwoordiger Bovenwinden)
Daniel van Arneman (vertegenwoordiger Bonaire)

Kringbestuur Bonaire

Kringbestuur St. Maarten

Daniel van Arneman

Dulyn Brooks

Hensley Anthony

Connie Francis

Simeona Chirino

Elmora Pantophlet

Maria van Senten
Zenaida Gijsbertha
Senaida Hart

Kringbestuur St. Eustatius

Kringbestuur Saba

Floyd Woodley

Anastacia Simmons

Brenda van Putten

Jacinth Withfield
Yvonne Smith

Bureau FAJ Curaçao
Bureaucoördinator:

Linelle Ersilia

Projectmedewerker:

Lionel Cordilia

Bureaumedewerker:

Fiba Römer

YAVE:

Alex Wallé
Lisette Mattheeuw
Gilbert Keller
Shermine Braafhart

Bureau FAJ Bonaire
Bureaucoördinator:

Judith Leoneta

Bureau FAJ St. Maarten
Bureaucoördinator:

Elmora Pantophlet
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BIJLAGE 2:

FINANCIËLE VERANTWOORDING
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BALANS PER 31 DECEMBER 2013

Activa
(in Antilliaanse guldens)

2013

2012

251.408

265.873

Beleggingen

1.390.000

1.390.000

Vorderingen

38.573

47.793

803.186

830.774

2.483.167

2.534.440

2013

2012

2.136.314

2.133.357

Bestemmingsfondsen

21.576

37.220

Voorziening groot onderhoud

16.817

11.817

308.460

352.046

2.483.167

2.534.440

Duurzame activa

Liquide middelen

Passiva
(in Antilliaanse guldens)
Eigen vermogen

Overige schulden
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WINST EN VERLIESREKENING

2013

2012

-

5.614

Coördinatievergoeding

60.092

69.162

Huuropbrengsten

30.300

36.450

817.727

890.839

1.220

1.757

95.721

95.504

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

Subsidies en donaties
Contributies
Interest

1.005.060 1.099.326
Lasten
Kantoor- en algemene kosten
Toevoeging voorziening groot onderhoud
Afschrijving duurzame activa
Exploitatiesaldo
Eigen projecten
Saldo vóór bijzondere baten en lasten

298.007

312.493

5.000

5.000

17.196

15.442

684.857

766.391

(677.539) (681.819)
7.318

84.572

(4.361)

6.281

Saldo boekjaar

2.957

90.853

Bestemming saldo boekjaar
Eigen vermogen

2.957

90.853

Baten/(lasten) voorgaande jaren
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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 2012
Bij: saldo boekjaar

2.133.357
2.957
2.136.314

Subsidies en donaties
(in Antilliaanse guldens)
Zorgcontract Curaçao
Zorgcontract Bonaire
HAK Bonaire
Deskundigheidsbevordering
Rechten van het kind
Project YAVE
Project Hóben Aktivo Foko di Positivismo
LVB Kenniscentrum

200.000
27.623
537
77.390
5.000
494.371
4.458
8.348
817.727
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BIJLAGE 3:

OVERZICHT LIDORGANISATIES
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Curaçao
buurt- en jeugdorganisaties
naam organisatie

contactpersoon

adres

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

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.Rach
mevr. M. Mauricia
dhr. C Poulo
dhr. J Plantijn
dhr. F. Peloz
dhr. R. Brunken
dhr. L. Romero
dhr.Leonel Cijntje
mevr. G. Rodriguez
mevr. I. Agostien
dhr. C. Eman
dhr M. Faneyt

educatie / training
naam organisatie
Sifma
Fundashon Pro Alfa
Fundashon AYUMA

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

postadres

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
4628152/5255588
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
sb.janwe@onnet.an
sentro_bario_montana@hotmail.com

adres
Mgr. Nieuwindstraat 51
Wishi 226
Trinidadweg t1

telefoon
4628300
4627985/4623855
6609631

fax
4628302

postadres
Wishi 226

8643232
8649977
7674271
4626592
7672651

fwmathilda@gmail.com
rjmaria@dc.myguardiangroup.com

sentro_bario_montana@hotmail.com
sentrodibariowishimarchena@gmail.com
sentro-bario-starosa@hotmail.com
real_ashanty@hotmail.com
jonathanplantijn@gmail.com

4654715
rbrunken@hotmail.com

8880416

platforb@cura.net

8882600

fundashon_amigunandicristo@yahoo.com
mfaneyt@yahoo.com

e-mail
sifma@cura.net
fraaijenny@gmail.com
fundayuma06@gmail.com

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

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

Kaya Infrou 3
Toltekenweg 2
Hoogstraat 16
Sta. Maria 13
IJsselstraat 33A
Kaya Regenboog 64
kaya Tera Kora z/n
Kaya Girasol z/n
Wecoewaweg 2
Turkseweg 7A
Souax west 57
Kaya Infrou 3
Gosieweg 21
Seru Grandi 85

gehandicaptenzorg
naam organisatie
SGR-Groep
Oudervereniging Totolika
Stg. SOKH
Fund Kontakto

contactpersoon
dhr. H. Kamsteeg
dhr. J. Harms
mevr. I. Janga
mevr S.Daal Lacle

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

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

postadres
P.O. Box 4921

telefoon
7367600
7378291
4617374
7376762

e-mail

baibini@onenet.an / astrida@onenet.an
7373291
8682191
8692453
8693764
7675690

rgoilo@hotmail.com
mi.kasita@yahoo.com
dedepikina@yahoo.com
kreshterakora@hotmail.com
miamiguito@scarlet.an

7674477

lunakresiente@hotmail.com
contact@unmanpahubentut.com
calabasapo@yahoo.com
kdvcar21@hotmail.com
fundashon.unbonhoben@gmail.com

fax
7369418
7372609
4617066
7366762

e-mail
emely_brandes@sgrgroep.org
totolika@onenet.an
ilona@sokh.info
fishi@onenet.an
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residentiële zorg / hulpverlening
naam organisatie
Stg. Jeugdzorg Curaçao Casa Manita
Huize St. Jozef
Huize Rose Pelletier
Kinderoorden Brakkeput
Kas Bruder Pius
Yubia Bendita
Fundashon Kas Bethel
Foundation Meant to Shine
Fundashon Gideon
Fundashon Mayor di Kriansa
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
Stichting MAI
FMA

contactpersoon
adres
mevr. J. Adoptie
Grenadiersweg 2
mevr. L. Genoveva
Sta. Rosa 51
mevr. S.Luisa-Martis
Sta. Rosa 51
mevr. G. Reina
Brakkeput Ariba z/n
mevr. R. Damberg
Kaya Aragua 83
dhr. A.J.S Eduarda
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

postadres

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

adres
Kaya Senior 6
Scharlooweg 154/156 unit B
Penstraat 23
Flip Blok 133 nst 15
Sta. Maria 17
St Roasa z/n
Fontein 17
Oosterbeekstraat 11

postadres

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

postadres

mev. D.Martina-Wijne

mevr M van Hoop
mevr. K.Torres
mevr.J. Cova

sociaal-culturele vorming algemeen
naam organisatie
contactpersoon
Vereniging Veilig Verkeer
dhr. R. Christina
Stg. Curaçaos Jeugdorkest
dhr. J. Gorsira
Jeugd Sport Centrale Curaçao
dhr.N.Augusta
Stichting Zjozjoli
dhr.A. Hollander
Hubenil Steering Committee
mevr. A. Papa
Fundashon Korsou di Mayan
mevr. E. Merkies-Martis
Stichting Taalplezier (STAP)
dhr. J. Marchena
Stichting Steun Jongeren Curaçao
mevr. A. van Blarcum

POB 8069

P.O. Box 3903

POBox 3405

P.O. Box 4627

telefoon
7373800 / 7373802
7673075
7678852
7674135 / 7377659
8683744 / 8683671
8681922
4658589
8691839
7383003
7342444
5672250

fax
7373291
7676095
7678884
7379985
8683571
8883744
4618318

telefoon
4614444
4611832
4614450
8641809
8682344/5104773
7475852
8643088
4615977

fax
4618125
4655105
4616275
8641809
8681000
7373780

telefoon
7365366
7375075
8682883
8648131
8690711
8641049
4655605

fax
7365366
7375075

7389009

4615810

8648131
8685000

e-mail
casamanita@hotmail.com
hrpdir@fgef.org
hrpdir@fgef.org
skob@curinfo.an
kasbrudp@onenet.an
info@yubia.org
nilabalootje@hotmail.com
info@meanttoshine.org
f_gideon@onenet.an
claudette.maria@sbab.cw
info@hebron.an
e-mail
kinderbeschermingcuracao@yahoo.com
d.mingeli@reclassering.net
gvicur@cura.net
fundashon_mangusa@hotmail.com
thuiszorg@witgelekruis.com
fundashonlechimama@gmail.com
mai@stichtingmai.org
info@fma-curacao.com

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

brass_universal@hotmail.com
sanle313@gmail.com
roselien.sabat@futurobriante.com
kohehemuchanan@hotmail.com
ffapm210@hotmail.com
lucard2612ma@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

4162504

e-mail

