
Op dinsdag 7 maart organiseert het Meander een actiedag
 onder de noemer ‘Offline 4 Turkije’. De uitdaging voor leerlingen en docenten is om 

deze lesdag offline te volbrengen  en zich hiervoor laten sponsoren.

De neef van meneer Aktepe, docent (bedrijfs)economie, heet 
Hakan. Hakan woont in Coevorden en is geboren in een klein 
Turks dorp genaamd Kuzeytepe. Dit dorp is zwaar getrof-
fen, 80% van de gebouwen is verwoest en het leed is groot. 
Er zijn veel dodelijke slachtoffers, gewonden en vermisten. 
Hakan is kapper. Zijn tante ook. 

De tante van Hakan woonde boven haar kapsalon in Kuzeytepe. 
Zowel haar huis als de kapsalon zijn door de aardbeving verwoest. 
Voor deze mevrouw en de overige inwoners van haar dorp zamelen 
we geld in op dinsdag 7 maart.

HET GOEDE DOEL
 

De geboden (inter)nationale hulp blijkt met name gericht op de grote Turkse en Syrische steden. 
Daarom willen we kijken of we als school iets kunnen betekenen voor een kleinere, Turkse regio.  

DOE JE MEE?
[Zie achterzijde voor alle praktische info] 

Meneer Aktepe

Hakan

de verwoeste kapsalon



DE ACTIE 

Concreet houdt de actie het volgende in: 

• Devices (tablet, laptop, smartwatch, enz.) blijven deze dag thuis.
• Mobiele telefoons worden in bewaring gegeven (bewaakt!) voor aanvang van het eerste lesuur.  

Deze kunnen na het laatste lesuur weer op worden gehaald op Noord 2. 
• Het rooster voor deze dag schrijf je in je agenda/op een los papier. 
• Wijzingen zullen worden bekend gemaakt met uitgeprinte lijstjes. 

DE SPONSORKAART 

Op de sponsorkaart kunnen mensen 
invullen voor hoeveel geld ze jouw offline 
lesdag willen sponsoren. Het is de bedoeling 
dat ze het bedrag meteen contant aan je 
meegeven. Na afloop van de actiedag krijg 
je jouw telefoon namelijk weer terug tegen 
inlevering van een enveloppe met daarin: 
 
• Je sponsorkaart
• Het totale, door jou opgehaalde  

sponsorbedrag
 
Het zou fantastisch zijn, wanneer elke deel-
nemende leerling 10 euro weet op te halen. 
Meer mag natuurlijk ook! 

OFFICIEEL
 

De actiedag wordt aangekondigd  
op de website en socials van school.   

 
Ook kun je je schoolpasje laten zien als  

bewijs dat je op het Meander zit.  

HET INLEVEREN VAN JE TELEFOON
 
Hier volgt nog een aparte instructie voor. Houd Magister berichten in de gaten. 

We hopen op een zo groot mogelijke deelname, maar het is niet 
verplicht om deel te nemen aan de actie. Mochten er praktische bezwaren zijn, 
bijvoorbeeld dat je bereikbaar moet zijn onder schooltijd, maar wil je wel graag 

meedoen? Neem dan even contact op met je mentor.

Kuzeytepe


