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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) en aan  

alle leerlingen van het VeenLanden College 

 

 

 

Mijdrecht, Vinkeveen, 21 februari 2023 

 

 

 

Betreft: hulpactie Turkije en Syrië; kenmerk 20230221-2244 

 

 

Geachte heer, mevrouw, beste leerling, 

 

Vorige week hebben we u geïnformeerd dat het VeenLanden College een inzamelingsactie 

organiseert op donderdag 23 februari van 12:00 tot 16:30 uur in Mijdrecht voor de 

slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. 

 

We merken dat heel veel leerlingen en collega’s enthousiast reageren en op allerlei 

manieren mee willen doen om nog meer geld in te zamelen met onze actie. Dat vinden 

we geweldig natuurlijk.  

 

We willen daarom vertellen wat voor een fantastisch programma we nu al aan kunnen 

bieden. Denk bijvoorbeeld aan: 

 

• Een foodmarket met Turkse pizza’s, Syrische hapjes en ander lekker eten en 

drinken. 

• Live muziek met de Turkse Andre Hazes: Ersoy Demir. 

• Er is een DJ met mogelijkheid voor betaalde verzoeknummers. 

• Bij de loterij is een meet & greet te winnen met oud-wereldkampioen kick-boksen  

Hesdy Gerges, evenals vele andere mooi (gesponsorde) prijzen. 

• Een basketbal- en voetbaltoernooi. 

• Markt met sieraden en cadeauartikelen. 

• Leuke workshops van docenten en leerlingen. 

• Toernooitje WII Sports. 

• Het laten zetten van Henna tattoos. 

 

Elke dag komen er nieuwe ideeën en initiatieven bij. Alle ouders en familie van onze 

leerlingen zijn hierbij van harte welkom om langs te komen om op wat voor manier dan 

ook een bijdrage te leveren aan Giro 555.  

Bij elke kraam en/of activiteit kunt u via de QR-code betalen. Dat heeft onze voorkeur 

want op deze manier komt het geld direct waar het nodig is: bij Giro 555. Uiteraard kan 

ook contant betaald worden. 

 

Lees verder op de volgende pagina. 
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Heeft u zelf nog ideeën? Auto’s wassen, flessen inzamelen? Fantastisch. We horen het 

graag via onderstaande contactpersonen. We staan open voor alle ideeën. 

Leerlingen kunnen op school (onder andere bij de conciërges) een brief krijgen waarmee 

ze zich buiten school als Giro 555 officials kunnen identificeren en waarmee hun 

contacten via de QR-code voor de aangeboden diensten kunnen betalen. 

De contactpersonen: 

• Patrick Fränzel, contactpersoon Loterij, email: frnp@hetvlc.nl 

• Waldo Jansen, contactpersoon Sporttoernooien, email: jns@hetvlc.nl 

• Fethi Gözegir, contactpersoon eten en drinken, email:  goz@hetvlc.nl 

• Jeroen Vis, contactpersoon workshops/activiteiten, email: visj@hetvlc.nl 

• Danny Koersvelt, contactpersoon voor locatie Vinkeveen, email: krsd@hetvlc.nl 

 

Wij zien u graag aanstaande donderdagmiddag op het VeenLanden College in Mijdrecht.  

 

Houd ook de website en social in de gaten voor het laatste nieuws. 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

 

Team actiedag 

Patrick, Waldo, Fethi, Jeroen, Danny, Johanna en Yannick 
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