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Wie verdient volgens jou een Mensa Fonds Award?

Twan Spée over de Club van 100

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst awards uitgereikt aan mensen die een bijzondere prestatie
hebben geleverd op het gebied van hoge intelligentie. Ook dit najaar gaan we weer awards uitreiken.
Wie verdient volgens jou één van de awards? Wie is de leraar, collega of werkgever die voor jou het
verschil maakte en jouw talenten tot hun recht liet komen? Ken je iemand met een hoge intelligentie
die een bijzondere maatschappelijke prestatie heeft verricht? Nomineer diegene nu via onze website.

In mei zijn we gestart met de club van 100. Alle
leden van de club hebben toegezegd om gedurende vijf jaar €100,- en 100 minuten per jaar
aan het Mensa Fonds te doneren. Twan Spée is
één van de eerste leden van de club. Hij vertelt:
“Ik vind het heel belangrijk dat er meer begrip
komt voor hoge intelligentie. Met name in het
onderwijs, maar zeker ook daarbuiten, bijvoorbeeld op het werk. Het Mensa Fonds zet zich daar
voor in. Toen ik werd gevraagd om lid te worden
van de Club van 100 heb ik
meteen toegezegd. Hoe ik mijn
100 minuten ga besteden? Deels
met hand– en spandiensten,
voor de rest weet ik het nog niet
precies.”

Nomineren kan tot eind augustus. Begin september komt de jury bijeen om per categorie drie
potentiële winnaars te selecteren. Tijdens een feestelijke bijeenkomst later dit jaar reiken we de
awards uit aan de winnaars. Meer informatie hierover volgt.

Subsidie verleend aan Lotte van Lith
International Dabrowski Congress
Eind juli 2014 vindt in Canada het ‘International
Dabrowski Congress’ plaats. Verschillende hoogbegaafdheidsdeskundigen presenteren actuele
inzichten en onderzoek naar begaafdheid. Ook
Lotte van Lith is gevraagd om een presentatie te
verzorgen. Ze vertelt: “De afgelopen jaren heb ik
mij professioneel gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en het werk van Kazimierz Dabrowski,
bekend van zijn Theorie van Positieve Desintegratie. Middels lezingen, workshops, e.d. deel

en ontwikkel ik de kennis en ervaring die ik heb
opgedaan. Ik beoog het begrip van én voor
(hoog)begaafdheid te vergroten. De reis die het
Mensa Fonds subsidieert biedt mij de kans om
internationale contacten op hoog niveau aan te
gaan, met in ogenschouw de deskundigheid op
dit gebied binnen Nederland te vergroten.”

Wil jij ook lid worden van de Club van 100? Meld
je nu aan via onze website, via het kopje
‘Donateurs’. Wie weet staat jouw verhaal in onze
volgende nieuwsbrief!

Ken jij een goed project of initiatief dat wat
steun van het Mensa Fonds kan gebruiken?
Meld het dan bij ons via onze website.

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. Volg ons ook op Facebook en Twitter!

Het Grijze Goud

De Mensa Fonds Veiling: Martijn de Deugd vertelt

Dit jaar zijn we aan de slag gegaan met het project “Het Grijze Goud”.

Afgelopen januari vond onze eerste veiling plaats. We willen hier een terugkerend evenement van
maken. Tijdens de veiling kun je het Mensa Fonds op verschillende manieren steunen: door te bieden
op de verschillende kavels, maar ook door zelf iets aan te bieden.

Hoogintelligente ouderen in hun latere levensfase
krijgen nog nauwelijks kwalitatief goede
aandacht. We zijn op dit moment in enkele regio’s
in Nederland bezig met een inventarisatie die
bijna is afgerond. Hierbij onderzoeken we wat
ouderen missen in het huidige aanbod. Tevens
zijn we op zoek naar partners om hier samen wat
aan te gaan doen.
In de volgende nieuwsbrief meer over dit project.

Vrijwilligers gezocht

Martijn de Deugd van DDA Automation Services stelde voor de Mensa Fonds veiling van afgelopen
januari lederbewerkingsmiddelen en fietstassen beschikbaar. We vragen Martijn wat hem motiveerde
om dit te geven en hoe hij de veiling vond:
“Het Mensa Fonds is een goed doel, zoals er vele goede doelen zijn. Maar Mensa is voor mij niet zomaar een goed doel natuurlijk; het is een goed doel dat erg dichtbij staat, omdat ik Mensa leuk en gezellig vind. En naast leuk en gezellig doet het Mensa Fonds nog iets anders met hoogbegaafdheid: het
voegt daar een nuttig aspect aan toe; het doet er iets goeds mee. En dan help ik natuurlijk graag als dat
kan!
Toen de veiling begon, dacht ik 'ik moet het nog zien gebeuren'. En de start bevestigde mijn lichte scepsis. Maar al snel brak het ijs in de zaal, niet in de laatste plaats door onze jolige presentator, en was de
sfeer hartstikke leuk en werden de meeste kavels verkocht. Achteraf vond ik dat het leuk was gelopen,
maar ik vond ook dat een enkele kavel kwalitatief net even onder de maat was. Verbeterpuntje misschien. Zelf koop ik wel eens partijtjes van het één of ander op, gewoon voor de leuk en om weer door
te verkopen. Zo heb ik momenteel fietstassen liggen van de allerbeste kwaliteit; op de veiling zijn er 4
van verkocht.

Het fonds groeit en daar kunnen we wat hulp bij
gebruiken. Wil jij helpen met de PR of ICT? Wil jij
onze vaste fotograaf op evenementen worden?
Alle hulp is welkom. Stuur een mail naar info@mensafonds.nl en het betreffende bestuurslid
Of ik tips en wensen heb voor het Mensa Fonds? Laat ik met het laatste beginnen: zoveel en wat je
neemt contact met je op.
maar wilt. Alle positiefs. En tips? Ik sta teveel aan de zijlijn en heb er nog niet over nagedacht, dus gouden tips daarom nu even niet. Maar
Volg ons ook op Facebook en Twitter!
jullie positieve inzet en enthousiasme
Het Mensa Fonds is ook actief op social media. garanderen simpelweg een grote kans
Like onze Facebookpagina en volg ons op Twitter op veel succes. Ga vooral zo door!”
via @MensaFonds.
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