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Uitnodiging veiling en feest Mensa Fonds 3 januari 2015
Polanentheater, Polanenstraat 174, Amsterdam

Doe mee aan de veiling voor het Mensa Fonds, bijpraten, eten, drinken en dansen in de latere uurtjes. Welkom op
een deel of geheel van onze veiling en feest.
Om in te schatten hoeveel mensen komen, graag je (vroege of late) komst melden bij info@mensafonds.nl.
We rekenen op een groooote opkomst!

Programma
16.30 deuren open, doorlopend welkom in de foyer
17.30 – 18.00 Vrolijke presentatie
18.30 – 19.30 eten (opgeven nodig voor 27-12)
19.30 Veiling ten behoeve van het Mensa Fonds
21.00 – 23.00 DJ voor wie wil dansen, borrel voor wie rustig wil praten
Meer informatie over
Programma: http://mensafonds.nl/index.php/benefietveiling-programma
Veilingkavels: http://mensafonds.nl/index.php/benefietveiling-januari-2015

Bijzondere giften
Toen de rekening betaald werd, bleken de deelnemers van het Mensa Gen-X diner ruim teveel te hebben neergeteld. Spontaan werd besloten het surplus à € 20,- aan het Mensa Fonds te doneren. Dank voor deze kerstgift!
Vanuit de informele Zeeuwse Mensa Borrel is een gift gekomen ter waarde van € 95,- naar aanleiding van een gesprek over het belang en de doelen van het Mensa Fonds. Ook voor deze gift hartelijk dank!

Wat doet het Mensa Fonds met uw bijdrage?
Het Mensa Fonds heeft steun toegekend aan een project van het Instituut voor Hoogbegaafde Volwassenen
(IHBV) in het kader van het speerpunt Grijs Goud. Het IHBV vraagt al jaren om meer aandacht voor hoogbegaafde senioren. Het doel van dit project is dat ze zichzelf gaan herkennen, dat hun omgeving hen herkent én dat zo
hun specifieke behoeften beter in kaart gebracht worden. De tijd lijkt hier rijp voor omdat ook meer aandacht
begint te komen voor andere minderheidsgroepen onder ouderen, zoals mensen met een allochtone achtergrond of homoseksuelen. In de volgende nieuwsbrief meer informatie over dit unieke project.
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Nieuwsbrief Mensa Fonds
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 info@mensafonds.nl.
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