
Tekst en foto’s Elly Hellings
Willemstad - De Federatie
Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ)
heeft in samenwerking met de
William Schrikker Groep uit
Nederland een train-de-trainer-
traject ‘Kuida mi Mes’ afgerond.
Er zijn acht trainers bijge-
schoold om in de nabije toe-
komst deze training te gaan ge-
ven. Kuida mi Mes is een trai-
ning die zich richt op het
vergroten van de sociale red-
zaamheid van jongeren met een
licht verstandelijke beperking
(LVB-ers). De groep kinderen en
jongeren op Curaçao die ernsti-
ge problemen ondervinden
doordat zij een lager IQ hebben
en vaak ook een beperkte sociale
redzaamheid, is best groot, het

gaat om ongeveer 4.000 LVB-
jongeren tussen de 12 en 24 jaar.
Mensen met een LVB begrijpen
anderen vaak verkeerd en schat-
ten hun reacties niet goed in.
Hierdoor kunnen ze in de pro-
blemen komen en raken ge-
frustreerd, waardoor er weer
nieuwe problemen ontstaan.

Voor Leandrick Mercelina,
werkzaam bij de jeugdpsychia-
trische instelling Yudaboyu, is
dit heel herkenbaar. ,,Ik was een
tijdje geleden getuige van een
aanhouding die de politie ver-
richtte bij een jongere die door
het rode stoplicht was gereden.
De discussie tussen de jongen
en de politie werd steeds feller,
de jongen gaf niet de ‘juiste’ ant-
woorden en de agent werd al-
leen maar kwader. Voor mij
staat vast dat om dit soort situa-
ties anders te laten aflopen het
belangrijk is dat zowel de jonge-
re zijn sociale aanpassingsver-
mogen beter ontwikkelt en in dit
geval de agent meer informatie
krijgt over de kenmerken van
een LVB-er.” Voor hem was het
een van de motieven om mee te
doen aan de Kuida mi Mes-trai-
ning. Dankzij zijn interventie
lukte het te voorkomen dat de si-
tuatie escaleerde, door op een
andere manier te communice-
ren en aansluiting te zoeken bij
het denkniveau en de belevings-
wereld van de jongere.

,,Kuida mi Mes is helemaal

toegespitst op de doelgroep jon-
geren met een licht verstande-
lijke beperking”, vertelt Lidwien
Schulten, senior projectleider bij
het Expertisecentrum van de
William Schrikker Groep en me-
de-initiatiefnemer van de trai-
ning. ,,LVB-ers zijn een speciale
doelgroep. Aan de buitenkant is
niet te zien dat ze op een laag in-
tellectueel niveau functioneren.
Daardoor worden ze gemakke-
lijk overvraagd, op school, thuis,
werk maar ook op straat. Belang-
rijk is het sociale aanpassings-
vermogen van de jongeren te
versterken. Ze kunnen zich
daardoor beter staande houden
in de maatschappij. Dat kan
door specifieke sociale vaardig-
heden aan te leren en zelfver-
trouwen op te bouwen. Belang-
rijk is daarbij heel goed aan te
sluiten op het niveau van de jon-
gere, zowel intellectueel als soci-
aal-emotioneel. In de training
Kuida mi Mes wordt daar op in-
gehaakt door gebruik te maken
van zo weinig mogelijk geschre-
ven tekst, en de over te dragen
stof zo veel mogelijk te verbeel-
den in pictogrammen. Alles
wordt zo concreet mogelijk uit-
gelegd en vaak herhaald.”

,,Beeldend materiaal helpt
heel goed”, zegt ook Mercelina.
,,Centraal in Kuida mi Mes staat
de stoplichtmethode. Door jon-
geren letterlijk de stappen te la-
ten maken van groen (situatie is
veilig) naar oranje (pas op) en
uiteindelijk rood (gevaar!) erva-
ren ze hun eigen keuzemoge-
lijkheden bewust en zijn ze uit-
eindelijk in staat deze ook toe te
passen in dagelijkse situaties.”

Linelle Ersilia, bureaucoördi-
nator van de FAJ valt Mercelina
bij. Ze is enthousiast over het
voor de training ontwikkelde
materiaal. Door het beeldmateri-
aal niet alleen binnen de trai-
ning te gebruiken maar dezelfde
systematiek breder in de leefom-
geving van de jongeren aan te
reiken, bijvoorbeeld op school of
bij andere steunfiguren, wordt
structuur aangebracht en kun-
nen meerdere sleutelfiguren om
de LVB-jongere heen dezelfde
systematiek toepassen. Er zijn
werkmappen gemaakt voor trai-
ners en docenten en daarnaast
ook kleine mappen voor steunfi-
guren. ,,De bedoeling is dat we
op korte termijn gaan starten
met de uitvoering van de trainin-
gen voor jongeren. We hebben
nu acht trainers en dus meer
mogelijkheden om ermee aan

de slag te gaan. De acht opgelei-
de trainers zijn allemaal werk-
zaam in het jeugdhulpverle-
ningsveld op Curaçao en al be-
kend met de doelgroep: Yave,
Yudaboyu, de Gezinsvoogdijin-
stelling en de Sociaal Pedagogi-
sche Dienst van de SGR-groep.
Alle trainers werken in koppels

van een man en een vrouw, er
zijn dus 4 vrouwelijke en 4 man-
nelijke trainers opgeleid. FAJ
draagt zorg voor de coördinatie
van de trainingen.”

Voor meer informatie: Fede-
ratie Antilliaanse Jeugdzorg, Li-
nelle Ersilia, tel. 7674911 of per
e-mail linelle.ersilia@faj.cw.

Antilliaans Dagblad Zaterdag 8 februari 201412

Curaçao

Advertentie

Advertentie

�� �� � ���

NIEUWJAARSSPECIAL VOOR 

AL ONZE AD-ABONNEES!!!

In de maanden januari en februari kunnen ALLE abonnees van 

het Antilliaans Dagblad op dinsdag en donderdag geheel Gratis 

hun ADeetje plaatsen!
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Stuur uw ADeetje naar email-adres: advertentie@antilliaansdagblad.com

onder vermelding ‘ADEETJE’ (maximaal 15-20 woorden)

Advertentie

EXECUTORIALE VERKOOP

Op dinsdag 25 februari 2014, des morgens om 10.00 uur zal, 
ten overstaan van notaris mr. I.W.R. Naaldijk of diens waarnemer, 
te zijnen kantore aan de Castorweg 24 op Curacao, krachtens 
artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek in het openbaar worden 
verkocht, eerst bij opbod en meteen daaropvolgend bij afmijning:

Het tot 15 maart 2056 lopend recht van erfpacht op een perceel 
grond gelegen in het tweede district van Curacao, bekend als 
Blok D kavel 107 van het verkavelingsplan Zapateer Noord Oost, 
kadastraal bekend als Tweede District Sectie A nummer 5114, ter 
grootte van 520m2, met het daarop gebouwde, plaatselijk bekend 
als Kaya Mikeas 50.

De veilcondities zullen 8 dagen voor de verkoopdatum ter inzage 
liggen ten kantore van voornoemde notaris.
Deze condities houden onder meer in dat iedere bieder zich dient 
te identifi ceren en dat van iedere bieder gevorderd kan worden 
dat hij ter nakoming van zijn bod en verdere verplichtingen, 
een bankgarantie stelt ten belope van de geboden koopsom 
vermeerderd met de veilingkosten. 

De executant behoudt zich het recht voor de veiling uit te stellen 
en op te houden zonder de verplichting daarvoor de reden(en) te 
noemen.

Een ieder kan tot veertien (14) dagen voor de veiling een 
schriftelijk bod, tot het onderhands verkopen van bovenvermeld 
onroerend goed, bij de ondergetekende notaris uitbrengen.

NOTARISKANTOOR NAALDIJK

Castorweg 24 

Tel: 461-2219/fax:461-2422.

Leandrick Mercelina, aspirant-
trainer werkzaam bij Yudaboyu.

Groepsfoto trainers FAJ en WSG en de acht aspirant-trainers.

Uitbreiding team
‘Kuida mi Mes’


