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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen 

van het VeenLanden College Mijdrecht & Vinkeveen 

 

 

 

Mijdrecht/Vinkeveen, 16 februari 2023 

 

 

Betreft: Hulpactie Turkije en Syrië; kenmerk 20230216-2240 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling,  

  

In Turkije en Syrië voltrekt zich een ramp nadat een aardbeving een groot gebied in puin 

gelegd heeft. Het is voor ons allemaal niet te missen, want de beelden zijn overal te zien. 

Het VLC heeft flink wat mensen die uit die regio komen en/of 

daar familie hebben wonen en voor hen is de onzekerheid en leed 

van familieleden, vrienden en kennissen een zware last. De wil 

om hulp te bieden is groot aanwezig, want Fethi Gözegir had 

afgelopen maandag al 10 leerlingen in zijn lokaal die veel ideeën 

hadden om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de 

aardbeving. 

Maar niet alleen collega’s/leerlingen met familie en vrienden in 

Turkije vonden dat zij in actie moesten komen. Jeroen Vis, Patrick Fränzel, Yanniek van 

der Schans, Astrid Visser, Danny Koersvelt en Johanna de Vries stonden direct in de 

startblokken klaar om iets te gaan organiseren. 

  

Met veel kleine acties kan veel geld opgehaald worden, maar is het niet een veel beter 

plan als wij, het VeenLanden College, weer eens laten zien waar we voor staan?! 

  

Komende donderdag, 23 februari 2023, organiseren wij daarom een grote hulpactie voor 

de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. En daar kunnen wij allemaal aan 

bijdragen! 

  

In de hal en de aula komen 14 kraampjes te staan, waarin (vrijwel) iedere vorm van geld 

inzamelen georganiseerd kan worden. Er zullen Turkse pizza’s verkocht worden, 

hennatattoo’s laten zetten, armbandjes die ter plekke gemaakt worden en verkocht… en 

er is dus nog veel meer mogelijk! 

 

In de gymzalen zal er een voetbal- en een basketbaltoernooi georganiseerd worden, 

waar teams zich, tegen betaling, voor in kunnen schrijven. 

  

Probeer uw kind te mobiliseren om ook geld in te zamelen: denk bijvoorbeeld aan lege 

flessen inzamelen, auto’s wassen of de tuin lente-klaar laten maken voor oma en opa… 

alles is meegenomen! 

Iedereen is welkom op locatie Mijdrecht om deel te nemen aan de activiteiten! Het was 

op deze korte termijn niet mogelijk om op beide locaties activiteiten te organiseren, 

vandaar dat wij gekozen hebben voor Mijdrecht met de meeste ruimte. 
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Mocht u een financiële bijdrage willen leveren, dan kan dit via onze eigen collectebus op 

giro555: 

https://giro555aardbeving.digicollect.nl/veenlanden-

college?utm_campaign=giro555&utm_content=new_action_with_email&utm_medium=e

mail&utm_source=digicollect 

  

óf scan de QR-code : 

 

LET OP! De lessen zullen ná het 3e uur vervallen en om 

12.00 uur willen wij de middag aftrappen. Rond 16.30 

uur loopt de actie op zijn einde. 

  

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

namens alle organiserende  

leerlingen en collega’s, 

  

 

Waldo Janssen 
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