
PERSBERICHT 

Voor het vierde jaar op rij worden de Mensa Fonds Awards uitgereikt aan mensen die een                
bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van Werk, Onderwijs of Maatschappij. De             
volgende mensen zijn genomineerd: Alice Karen Burridge; Noks Nauta; Hülya Celik (Categorie            
Maatschappij). Pieter Span; Tessa Kieboom; Herman Langhorst (Categorie Onderwijs). Frans          
Corten; Tineke Nienhuis; Lotte van Lith (Categorie Werk) .  

De bekendmaking van de winnaars en de feestelijke uitreiking van de Awards is op 19 november                
2016 in het Nationaal Onderwijsmuseum te Dordrecht. Programma en locatie:          
http://mensafonds.nl/index.php/awards.  Aanmelden bij secretaris@mensafonds.nl. 

Stichting Mensa Fonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van                  
hoogbegaafdheid voor de samenleving meer zichtbaar wordt. Dit realiseert Mensa Fonds door kennis te verspreiden               
over hoge algemene intelligentie, maar ook door bijzondere prestaties aan te moedigen en projecten en onderzoek                
te ondersteunen, bijvoorbeeld door Mensa Fonds Awards uit te reiken. De afgelopen jaren waren dit de winnaars: 

● 2015: Lavinia Meijer (Maatschappij); Daniëlle Krekels (Werk); Anita Wuestman (Onderwijs) 
● 2014: Ionica Smeets (Maatschappij); Ellen Koning (Werk); Eleonoor van Gerven (Onderwijs) 
● 2013: Doloris Leeuwin (Maatschappij); Wilbert Paulussen (Werk); Bart Smoors en Tanja de Ruijter             

(Onderwijs) 
Tot 5 oktober kon iedereen via www.mensafonds.nl voordrachten insturen voor personen of projecten die een               
bijzondere prestatie hebben geleverd op het gebied van hoge intelligentie en Maatschappij, Onderwijs of Werk. Een                
deskundige jury heeft uit alle voordrachten 9 genomineerden geselecteerd. In elke categorie is er 1 winnaar die                 
zaterdag 19 november bekend wordt gemaakt. De negen genomineerden zijn: 

● Alice Karen Burridge;  Noks Nauta; Hülya Celik (Categorie Maatschappij)  
● Pieter Span; Tessa Kieboom; Herman Langhorst (Categorie Onderwijs) 
● Frans Corten; Tineke Nienhuis; Lotte van Lith (Categorie Werk) 

De Award-uitreiking is dit jaar in het Nationaal Onderwijsmuseum, Burgemeester de Raadtsingel 97 Dordrecht.  

Vanaf 12 uur zijn gasten van de Award-uitreiking welkom om (gratis) het museum te bezoeken. Om 14.00 zal de                   
zaal opengaan. De opening van het Award-programma is om 14.30, door de voorzitter van Stichting Mensa Fonds:                 
Grethe van Geffen, waarna juryvoorzitter Leila Prnjavorac het woord zal nemen. 

Er zal een korte lezing (Hoe een Mensa Fonds Award een mens kracht geeft) worden gegeven door Daniëlle Krekels,                   
waarna de drie Awards worden uitgereikt. Vanaf 16.20 is iedereen uitgenodigd om gezellig na te praten bij een                  
netwerkborrel, aangeboden door Stichting Mensa Fonds. 

Aanmelden kan via secretaris@mensafonds.nl. Aan het bijwonen van het programma zijn geen kosten verbonden. 
_____________________________________________________________________________ 

Meer informatie over Mensa Fonds, de Mensa Fonds Awards, over de genomineerden en afspraken voor interviews:                
Karina Ahles-Frijters, PR & communicatie. Tel.: 06-22784816, PR@mensafonds.nl 
 
Website: www.mensafonds.nl Twitter: @Mensafonds 
Faceboek: https://www.facebook.com/mensafonds/ Linkedin-groep Stichting Mensa Fonds  
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