FOUTE CENTEN
Vergroot weerbaarheid bij jongeren met deze spannende escape game.

Een pakketje wegbrengen of op de uitkijk staan voor een beloning. Het lijkt onschuldig, maar voor
veel jongeren is dit de start van hun criminele carrière. Vaak is er dan geen weg meer terug.
There’s no escape…

Over deze escapegame

de jongeren verdeeld over twee groepen. Het spelen

In de Escapegame ‘Foute Centen’ worden jongeren
geconfronteerd met klussen waarmee ze snel geld

van de Escapegame inclusief de introductie en een
nagesprek neemt ongeveer 1 uur in beslag.

kunnen verdienen, maar ze ervaren ook dat er een
criminele wereld achter schuil gaat. Het doel van de

Interesse?

Escapegame is het vergroten van de weerbaarheid

Interesse in het inzetten van de Escapegame op jouw

bij jongeren.

school of jongerencentrum? Stuur ons een mail op

Dit gebeurt door

crimineleaanwas@nh-sv.nl o.v.v. "Foute Centen".

hen situaties te leren

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

herkennen waarin zij
mogelijkheden
krijgen aangeboden
om snel ‘foute centen’
te verdienen.

Regionaal Project Criminele Aanwas
In Noord-Holland werken 34 gemeenten, de politie,
het Openbaar Ministerie en het RIEC onder de noemer
Noord-Holland Samen Veilig samen aan de aanpak van
ondermijning.

Voor wie?
De Escapegame is er in 2 varianten:

»
»

Voor jongeren tussen de 12 en 15 jaar
Voor jongeren tussen de 16 en 18 jaar

Het Project Criminele Aanwas maakt deel uit van NoordHolland Samen Veilig en richt zich op het voorkomen
dat jongeren in de ondermijnende criminaliteit terecht
komen. De Escapegame Foute Centen is één van de
instrumenten die vanuit dit project beschikbaar wordt

De Escapegame is gratis inzetbaar in jongerencentra,
basisscholen, middelbare scholen en MBO’s in NoordHolland.

Hoe werkt het?
Met behulp van een aantal attributen is een klaslokaal
of jongerencentrum om te toveren tot een heuse
escaperoom. De begeleiding bij de Escapegame dient
door jongerenwerkers of docenten zelf te gebeuren.
Uiteraard krijgen zij van te voren alle benodigde
informatie. De Escapegame kan per keer met 8 tot
maximaal 10 deelnemers gespeeld worden. Daarbij zijn

gesteld.

