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KINDERRECHTEN EN ORGANISATIES OP CURAÇAO

De Voogdijraad
461 6166
info@voogdijraadcur.net 
https://www.gobiernu.cw/nl/justitie/sector-justitiele- zorg-execu-

tie-en-resocialisatie/voogdijraad/

• Behartigt en beschermt alle kinderrechten  
van minderjarigen van 0 – 18 jaar,

• Stelt het belang van het kind centraal,
• Is een overheidsinstelling en onderdeel van de  

justitiële keten op Curaçao,
• Heeft een Centraal Meldpunt    

Kindermishandeling (CMK) tel: 461 6500.

De Kindertelefoon Curaçao
Voor informatie en vragen kunnen kinderen    
gratis en anoniem bellen met de Kindertelefoon.  
Nummer: 918

KOEPELORGANISATIES

Federatie Antilliaanse 
Jeugdzorg Curaçao
www.faj.cw
De Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (FAJ) is een koe-
pelorganisatie van kinder- en jeugdorganisaties in het 
Caribisch Gebied. FAJ bundelt krachten met verschillen-
de lokale jeugdorganisaties. Jaarlijks organiseren zij het 
ook (onderwijs)festival in het kader van de wereldwijde 
‘Rechten van het Kind’ op 20 november. Het FAJ maakt 
tevens trainingen en workshops om deskundigheid van 
het jeugdveld en jeugd(hulp) professionals te bevorde-
ren.

Platform Internationaal Verdrag
Rechten van het Kind (IVRK)
Op Curaçao is sinds 2010 de overheid van Curaçao 
verantwoordelijk dat de Rechten van het Kind kunnen 
worden gewaarborgd. Daartoe is het Platform opgericht. 
Het Platform zorgt met de verschillende ministeries voor 
passende wettelijke, bestuurlijke en andere maatregelen 
om de in het IVRK erkende rechten te verwezenlijken.

Protocol op school
Als er vermoeden bestaat van Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling is het goed om het allereerst intern 
te bespreken en bij uw eigen school te informeren of er 
richtlijnen zijn, een protocol, hoe te handelen. Alle scho-
len zijn immers verplicht een protocol Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling te hanteren. Het beschrijft welke 
stappen een school moet doorlopen bij (een vermoeden 
van) Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Daarnaast 
kan het raadzaam zijn in contact te treden met een van 
de onderstaande organisaties.

Fundashon Bos di Hubentut
462-2442 
info@bosdihubentut.com 
www.bosdihubentut.com
• Komt voorlichting geven op school over   

kinderrechten,
• Helpt zowel psychologisch, juridisch als ambtelijk bij 

schending van Kinderrechten,
• Geeft zelfverdedigingstrainingen,
• Maakt kinder- en volwassenentelevisie over  

kinderrechten,
• Is een stichting, geen overheidsinstelling.

Stichting Kinderbescherming Curaçao
461 4444 
info@kinderbeschermingcuracao.org 

meer info zie facebook
Doel: het beschermen van het kind tegen verwaar- lo-
zing, misbruik en geweld en het verrichten van datgene 
wat in het belang is van de bedreigde, verwaarloosde en 
mishandelde jeugd.
• Praat over problemen die te maken hebben met 

kinderen, opvoeden en opgroeien,
• Helpt met het vinden van de juiste aanpak of hulp,
• Behoren niet tot de juridische keten dus hebben 

geen juridische macht,
• Is een stichting geen overheidsinstelling,
• Is een Algemeen Meldpunt voor Kinderrechten   

als in het geding zijn (AMK) 461-4444.


