
 
                

Ontspanning  

  

      School’s out ofwa?!   

 

Cachet op het Rechte(n) pad  

 De Cachet 

Postkaart 

Onze Cachetjongeren staan te springen om jullie een hart onder 

de riem te steken met een gepersonaliseerde kaart en bericht.  

Krijg je graag een kaartje toegestuurd of wil je graag iemand in je 

leefgroep er mee verrassen, schrijf je dan in via mail! 

Padlet 
  

The 

Cachallenge 

 

Wij maakten een Facebook-Padlet aan, speciaal voor 

leefgroepen. Een plek om de tofste activiteiten/ideeën te 

delen  met mekaar en inspiratie op te doen bij anderen! 

Cachet biedt jullie 3 keer per week een leuke opdracht aan die 

je met (een deel van) de leegroep kan spelen. We bouwen een 

competitie uit met andere leefgroepen en belonen jullie inzet 

met toffe prijzen! Check de link voor meer info, en een kijkje 

in onze prijzenkast! 

Vragen, meer info of inschrijven via:  

 
Meer info:   

Vragen, meer info of inschrijven via:  

   

 

cachallenge@cachetvzw.be 

 

postkaarten@cachetvzw.be 

Waarom is school nu echt belangrijk?  

Cachet organiseert een online panel om hier een 

antwoord op te vinden. Een panel met jongeren die 

zelf ervaring hebben in jeugdzorg, die hun traject, 

keuzes en tips en tricks toelichten. Heb je zelf vragen 

voor hen? Kom kijken en stel ze in de Facebook Live!  

Jongeren spelen van in hun kot scènes die te maken 

hebben met de rechten van jongeren in jeugdhulp. Zin om 

hier meer over te weten te komen, check vooral het 

filmpje via de link!  
Vragen, meer info of inschrijven via:  

Vragen, meer info of inschrijven via:  

 

schoolervaring@cachetvzw.be 
 

https://padlet.com/ambercachet/oudste_groep14_18  

 

https://padlet.com/ambercachet/middelste_groep6_14 

 

 

https://padlet.com/ambercachet/jongste_groep0_6 

    Open stream    

Heb jij een artistiek talent dat je nog verder wil ontwikkelen of in de 

verf wil zetten? Dan is ‘Chapp de mic’, ‘you on stage’ en  ‘mamas 

open mic’ echt iets voor jou. Via artistieke storytelling rond een 

liedje, fotografie, dans... en online podcasts krijg jij de vrijheid jouw 

talent te showen! Aarzel niet om deel te nemen, want misschien sta 

jij post-Corona wel on stage het beste van jezelf te geven! 

chappdemic@cachetvzw.be 

https://www.facebook.com/events/2567334730157078/ 

contact@cachetvzw.be 

https://www.facebook.com/groups/cachallenge/  

Vragen, meer info of inschrijven via:  

 

 

https://www.facebook.com/vzwCachet/photos/a.1653

013991600653/2738548879713820/?type=3&theater 
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