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Feest en veiling 3 januari in Amsterdam
Op vrijdag 3 november viert Grethe van Geffen, Founding Friend van het eerste uur, haar afscheidsfeest als voorzitter van Mensa Nederland. Het feest begint om 16.30 uur met een borrel. Eén van de
hoogtepunten van de avond is een veiling waarvan de opbrengsten naar het Mensa Fonds gaan. Er
zijn al enkele bijzondere workshops en kunstwerken aangeboden en er is nog voldoende ruimte voor
andere aanbiedingen. Ook jij kunt iets aanbieden en natuurlijk bieden op het aanbod. Meer informatie
vind je op http://grethevangeffen.nl/afscheidsfeest-mensa-voorzitter/. Hopelijk tot dan!

Naar aanleiding van de uitreiking van de awards
zijn er interviews met winnares Dolores Leeuwin
verschenen in de Volkskrant en NRC Next. We
zullen de scans van de artikelen zo snel mogelijk
verspreiden.

betekenis van hoge algemene intelligentie voor
de samenleving en het optimaal benutten van
zeer hoge algemene intelligentie. Het is het gehele jaar mogelijk om subidie aan te vragen.
Elke aanvraag wordt beoordeeld op de vereiste
basiscriteria. Meer informatie over aanmelden
en procedure vind je op onze website onder het
kopje ‘subsidies’.

Subsidies

Jaarverslag en doelen voor 2014

Inmiddels hebben we al enkele aanvragen mogen ontvangen. Binnenkort volgt er meer over de
projecten die we gaan steunen. Stichting Mensa
Fonds financiert onderzoek en projecten die
bijdragen aan het zichtbaar maken van de

We werken op dit moment aan het jaarverslag.
In januari plannen we onze doelen voor het
nieuwe jaar. In de volgende nieuwsbrief kun je
hier meer over lezen.

Kort Nieuws
Media

Laatste kans om Founding Friend
te worden!
Wil je Founding Friend van het Mensa Fonds
worden? Dat kan door ons te steunen met een
gift van €1.000,-. We houden je dan op de hoogte
van onze activiteiten en nodigen je uit voor gelegenheden zoals de uitreiking van de awards.
Voor meer informatie kun je rechtstreeks contact
opnemen met voorzitter Angela Riddering via
voorzitter@mensafonds.nl. Er zijn op dit moment
meer dan 20 Founding Friends die er mede voor
zorgen dat we onze doelstellingen kunnen realiseren. De lijst staat op onze website onder het
kopje ‘donateurs’. Ook jij kunt daar tussen staan!

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Stichting Mensa Fonds. Het fonds zet zich ervoor in dat de talenten van hoogbegaafden worden benut en de betekenis van hoogbegaafdheid voor de
samenleving meer zichtbaar wordt. Contact: www.mensafonds.nl en pr@mensafonds.nl

