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Voor wie?

De Schuldenescape is een handig instrument gericht op jongeren in
de onderbouw van het MBO en de bovenbouw Havo en VWO. Het
spel is eenvoudig in te zetten op scholen met de Escapekoffers,
door bijvoorbeeld sociaal werk organisaties.

Tarieven

De Escapekoffer wordt aangeboden in combinatie met een training
in ’s-Hertogenbosch. Eén Escapekoffer inclusief training voor één
persoon bedraagt € 595,- excl. btw.
Door de inzet van meerdere Escapekoffers kunnen groepen jongeren tegelijk het spel spelen. De aanschaf van één extra Escapekoffer
bedraagt € 395,- excl. btw.
Het is ook mogelijk om de training op locatie te krijgen of om de
Schuldenescape inclusief spelbegeleiding te boeken voor een evenement. Neem in dat geval contact met ons op om de opties te bespreken.

Contact

Voor meer informatie over de Schuldenescape of het plaatsen van een
order kun je kijken op www.schuldenescape.nl Voor overige vragen kun
je contact opnemen via: schuldenescape@farent.nl
(088) 023 75 00

“De Schuldenescape zorgt
voor meer bewustwording
bij jongeren over thema’s
als budgetteren, de gevaren
van kansspelen en het
voorkomen dat iemand
een geldezel wordt.
Op een informele manier
leren zij welke voorzieningen
er zijn en hoe je het beste
om kunt gaan met geldzaken.”
John Wildenberg,
maatschappelijk werker bij Farent en
Schuldhulpverlener van het Jaar
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