Nieuwsbrief Mensa Fonds
Awards
Dit najaar reikt het Mensa Fonds de eerste
awards. Met deze prijzen uiten we onze waardering voor best practices op het gebied van
hoge intelligentie. Er zijn awards in de categorieën ‘onderwijs’ en ‘werk’ en er wordt een prijs
uitgereikt aan een hoogbegaafde individu die een
bijzondere maatschappelijke prestatie heeft verricht.
Wie vind jij dat één van de eerste awards heeft
verdiend? Is er een leraar, collega of werkgever
die voor jou het verschil heeft gemaakt? Je kunt
die persoon nomineren via www.mensafonds.nl.
De jury is inmiddels geïnstalleerd en zal uit alle
kandidaten de winnaars selecteren. Nominaties
kunnen tot 31 augustus worden ingediend.

www.mensafonds.nl
Sinds enige tijd zijn we online bereikbaar via
www.mensafonds.nl. De website wordt nog
verder ontwikkeld, maar er is al veel mogelijk:
er is informatie beschikbaar over het Mensa
Fonds en haar doelstellingen en het is mogelijk
om nominaties door te geven voor de awards.

De awards worden in het najaar uitgereikt tijdens
een bijzondere gelegenheid waarbij de winnaars
extra in het zonnetje worden gezet. Ze krijgen
een geldprijs mee van 500 euro als blijk van
waardering. Maar wat nog belangrijker is: jouw
verhaal kan anderen inspireren. Nomineer daarom vandaag nog iemand die één van deze prijzen
verdient. Wil je dit evenement sponsoren? Stuur
dan een e-mail naar voorzitter@mensafonds.nl.

De homepage van de website

Vrijwilligers gezocht!
Stichting Mensa Fonds is voortdurend op zoek
naar enthousiaste vrijwilligers. Spreken de doelstellingen van het fonds je aan? Wil jij een
steentje bijdragen aan fondsenwerving, PR of
onze awardprogramma’s? Stuur dan een e-mail
naar info@mensafonds.nl.
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Wie is Rob Scipio?
De penningmeester van Stichting Mensa Fonds
stelt zich voor: “In het dagelijks leven ben ik
samen met mijn Vlaamse collega als
hoofdbeheerder van het Beheer en
Exploitatieteam Schelderadarketen financieel,
contractueel en technisch verantwoordelijk voor
het realiseren van vele projecten in de
informaticasfeer, waaronder radarsystemen,
zowel op Vlaams als op Nederlands
grondgebied. Als vrijwilliger heb ik vroeger hand
en spandiensten uitgevoerd voor Amnesty en
binnen Mensa ben ik vier jaar penningmeester
geweest. Daarnaast heb ik een forse bijdrage
geleverd aan veranderingsprocessen. Met mijn
deelname aan het bestuur van het Mensa Fonds
hoop ik een steentje te kunnen bijdragen om de
doelstellingen van het fonds te realiseren.”

Contact
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar
info@mensafonds.nl.
Aanmelden voor deze nieuwsbrief is mogelijk via
www.mensafonds.nl.

