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Nomineer nu voor de Mensa Fonds Awards!
Net als in 2013 reikt het Mensa Fonds in 2014 awards uit. Met deze prijzen uiten we onze waardering voor de
best practices op het gebied van hoge intelligentie. Er zijn awards in drie categorieën: Onderwijs, Werk, en
Maatschappij.
Ken jij iemand die het verschil maakt? Lever dan nu je voordracht aan! Ga naar onze site en vul de gevraagde
gegevens in voor 5 september a.s. Kort daarna zullen de winnaars op een feestelijke wijze bekend worden gemaakt.

Nieuw bij het Mensa Fonds: Club van 100
Op het Mensa Waddenweekend 2014 kreeg de Club van 100 een vliegende start: 11 leden meldden
zich meteen aan. Zij committeren zich om gedurende 5 jaar € 100,- per jaar en 100 minuten van hun
tijd te doneren aan het Mensa Fonds omdat:
 zeer hoge intelligentie meerwaarde levert voor onze maatschappij
 het nog wel wat beter kan met de beeldvorming over hoge intelligentie
 ze graag individuen en groepen of organisaties ondersteunen die hier werk van
maken
 ze hun eigen gave willen inzetten ten behoeve van anderen, een doel of de
maatschappij

ze nieuwe initiatieven die de zaak vooruit helpen willen ondersteunen
Meer info op: http://www.mensafonds.nl/index.php/donateurs/club-van-100
Ook lid worden van de club van 100? Meld je bij Grethe van Geffen: secretaris@mensafonds.nl of Rob Scipio: penningmeester@mensafonds.nl en wij zorgen
dat er een notariële overeenkomst wordt opgesteld voor 5 jaar. Zo wordt je donatie 100% aftrekbaar voor de belastingen!

Fotograaf gezocht
Natuurlijk fotografeer jij graag beroemdheden
zoals de winnaars van de Mensa Fonds Awards!
Word onze vaste flitsende fotograaf bij Mensa
Fonds events en mail naar info@mensafonds.nl.
We zien uit naar je prachtige foto’s!
Ook voor ander vrijwilligerswerk hebben wij
ruimte: meld je gerust, ook met een open vraag
over wat je kunt of wilt doen, we gaan graag met
je in gesprek.

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

Aan het woord over Mensa Fonds:

Nieuw bestuurslid

Ilona Boeren

Wegens toenemende activiteiten zocht het Mensa Fonds bestuurlijke uitbreiding en vond deze bij Nicole die in diverse studies excelleerde maar zich hier
bescheiden voorstelt:

Ilona Boeren van Hobbyfun stelde voor
de Mensa Fonds veiling van januari jl.
twee workshops beschikbaar!
Ilona, wat motiveerde je om dit te geven?
Ik had het Mensa Fonds al een tijdje
gevolgd. Het leuke van de veiling was
dat ik niet via een groot bedrag contant geld maar met een dienst kon
meedoen. Ik sta achter het doel en kan op deze manier mijn bijdrage leveren.

Mijn naam is Nicole des Bouvrie en sinds kort maak ik deel uit van het bestuur
van Mensa Fonds. De positieve insteek en het kijken naar mogelijkheden van
mensen die hoogbegaafd zijn en het zichtbaar maken van wat deze groep mensen kan betekenen voor de samenleving is iets wat ik persoonlijk erg belangrijk
vind. Vandaar dat ik erg blij ben dat ik nu mijn talenten ten dienste kan stellen
van Stichting Mensa
Fonds.

Vond je het, terugkijkend, de moeite waard om mee te doen?
Ik wil steun verlenen en dit was een prima manier.
Het leuke is, het Mensa Fonds is zo verbonden met dat wat mensen waarderen, en ik laat de kwaliteit zien van Hobbyfun. De mensen bieden erop en
dat komt dan ten goede aan het Mensa Fonds. Als er weer zoiets komt, lever ik graag weer een bijdrage.
Heb je tips voor het Mensa Fonds, en wellicht een goede wens?
Ik bood een workshop aan voor 8-10 personen en dan lijkt het een groot
bedrag, maar als je het per persoon aanbiedt, is het heel redelijk. Anderen
boden hun activiteit per persoon aan. Dat doe ik volgende keer ook omdat
het dan beter overkomt. Daarmee wil ik doelen van het Mensa Fonds ondersteunen zoals onderzoeken doen naar hoogbegaafdheid en de positieve
kant benadrukken.

Ik ben nog niet heel lang lid van Mensa, maar ik worstel de wetenschap dat ik
bij deze groep hoor sinds mijn veertiende. Sindsdien heb ik vele wegen bewandeld, verschillende soorten onderwijs genoten, lange reizen gemaakt, om me
inmiddels als zelfstandig filosoof (consulent/schrijver) te vestigen in Nederland.
Daarnaast schrijf ik ook mijn dissertatie (PhD) in de hedendaagse filosofie met
als voorlopige titel 'de noodzaak van het onmogelijke', waarvoor ik momenteel
enkele maanden in Berlijn vertoef.
Welkom in het Mensa Fonds bestuur Nicole!

