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De benefietveiling in januari was weer geweldig!
Op http://www.mensafonds.nl/index.php/benefietveiling-programma/foto-s-van-de-benefietveiling kun
je de foto’s zien en het verslag lezen. Met dank aan fotograaf-vrijwilliger Krister Horn voor de mooie foto’s! Inmiddels zijn alle objecten opgehaald en hebben veel mensen gebruik gemaakt van de diensten die
geveild zijn. Daarom een interview met een van de mensen die zowel een dienst afnam als aanbood op
de veiling, Ilona Kuijs. Ilona Kuis (http://www.ilonakuis.nl/) is trainingsactrice en presentatrice. Op de veiling van het Mensa Fonds wist ze beslag te leggen op een persoonlijke tour door Amsterdam in een privérondvaartboot (een kano dus) en bood ze zelf twee kavels aan: stiltecoaching en een sessie om je eigen
gesprekstechnieken onder de loep te nemen.
Ilona, wat was voor jou de aanleiding om mee te doen met de veiling?
De aanleiding was een combinatie van impulsen. Het eerste bericht erover zag ik op LinkedIn. Ik word steeds actiever binnen Mensa en ik kende het Fonds via mijn vriendin
Lotte van Lith die van jullie subsidie heeft ontvangen. Veilingen vind ik altijd spannend
om mee te maken en ik hou wel van een gokje. Vandaar dat ik als ondernemer besloot
om mijn diensten als experiment aan te bieden, ik was benieuwd naar de respons. En
verder kan ik op de fiets naar het Polanentheater waar de veiling was.
1+1+1+1+1+1+1=7 dus.
Hoe was de privé-rondvaart?
Gedenkwaardig! Elmer Kloppenburg is een lieve, behulpzame en vakkundige
gids, die mij een veilig gevoel gaf. Ik ben namelijk bang voor vissen en grote
hoeveelheden water en die twee gaan vaak samen. In de kano had ik alleen in
het begin een beetje angst, maar dat was snel voorbij. Elmer vertelde veel
‘weetjes’ en navigeerde ons langs kunstwerken van het Light Festival. Onderweg haalden we Chinese loempia’s en dumplings en aten die in de stromende
regen op. We werden dus omringd door water en langsvarenden in grotere boten noemden ons ‘die-hards’, maar ik kraaide als een kind van plezier. Een unieke ervaring.
Hoe gaat het met de verzilvering van de sessies die je zelf hebt aangeboden?
Het voelde kwetsbaar om op de veiling aanwezig te zijn waar ik zelf ook diensten aanbood. En dan maar
afwachten hoe de crowd reageert. Mijn stiltecoaching werd gelijk afgenomen. Na de veiling is mijn andere kavel ook nog twee keer verkocht. Geweldig! De 1e van die twee vond onlangs plaats en dat was een
interessante, leerzame en sprankelende ervaring, voor de coachee en voor mij. De energie stroomde en
dan leer je over en weer van elkaar, vanuit gelijkwaardigheid. De andere communicatiesessie volgt in
april en de stiltecoaching komt zodra de coachee daar klaar voor is. Stilte loopt niet weg.
Zou je volgend jaar weer meedoen?
Je weet nooit wat er tussen nu en dan gebeurt, maar zoals ik het nu voorzie: ja, lijkt me leuk. Ik voelde
me als kavelaanbieder erg gewaardeerd door het Fonds en ik draag graag actief bij.

Nieuw bestuurslid Mensa Fonds: even voorstellen
Leila Prnjavorac (www.LVision.nl) heeft inmiddels de plaats ingenomen van Ellen
Cattenstart als lid van het bestuur van het Mensa Fonds met de portefeuille PR en
marketing. Ellen zal zich komend jaar storten op het afronden van haar Masters
studie in Antwerpen, we wensen haar heel veel succes daarbij.
Leila Prnjavorac is een veelzijdige vrouw die als presentator, spreker, trainer, projectcoördinator, motivator en ‘motor’ achter vele projecten op jonge leeftijd al
een indrukwekkende CV heeft opgebouwd. Leila is een oude bekende van het
Mensa Fonds: ze heeft al twee keer opgetreden als voorzitter van de jury voor de
Mensa Fonds Awards en presentator van de Award uitreiking. Daarnaast was Leila
dit jaar ook onze veilingmeester bij de benefietveiling.
Leila, waarom zei je ‘ja’ op de vraag om toe te treden tot het Mensa Fonds bestuur?
Ik was al eerder gepolst voor bestuursfuncties, maar deze kon ik niet aan mij neus voorbij laten gaan.
Het bestuur van de Mensa Fonds vind ik mooie, gezellige en inspirerende mensen waarbij ik mij vertrouwd voel. Ik heb het idee dat ik veel kan leren en een goede aanvulling en verjongende (:-) toevoeging
kan zijn in het team. Vond het een mooie nieuwe stap in mijn ontwikkeling en wederom een goede manier om zelf iets te beteken voor een ander.
Wat hoop je als bestuurslid voor elkaar te krijgen?
Een strakke en mooie Mensa Fonds Awards. Uitbreiding van de Mensa Fonds netwerk in diverse doelgroepen en naamsbekendheid binnen Nederland vergroten en dit met veel plezier uit te voeren met een
gemotiveerd team.
Wat neem je mee vanuit je andere activiteiten naar het Mensa Fonds?
Veelzijdige ervaring en expertise. Een divers netwerk in alle opzichten, positiviteit en mogelijkheid om
bruggen te bouwen met onverwachte mensen, organisaties en instanties. Ik ben niet in een hokje te
stoppen en dat is volgens mij ook zo voor alle High IQ mensen die ik tot nu toe ontmoet heb.

Doe ook mee!
Ook zo’n zin om betrokken te raken bij de activiteiten van het Mensa Fonds? Dat kan op vele manieren:
in tijd, geld of activiteiten. Er is altijd wel wat te doen. Neem contact met ons op via
info@mensafonds.nl en we kijken samen waar je talenten het beste passen.

Wat doet het Mensa Fonds met uw bijdrage?
Succesvolle tweede editie BPS-leerlingenconferentie
Op 23 januari 2015 vond de tweede conferentie voor BP-scholen plaats, die speciaal voor hoogbegaafde
leerlingen was georganiseerd. Dit jaar was de Universiteit Utrecht gastheer van de conferentie, ongeveer 130 leerlingen en docenten kwamen samen op Science Campus De Uithof van de universiteit.
De leerlingen namen deel aan interactieve lezingen van hoogleraren over diverse onderwerpen zoals
nanotechnologie, de geschiedenis en dilemma’s van een verenigd Europa, immunologie, leiderschap in
crisissituaties, klimaatverandering en de bronnen van de Hobbit. Ook waren er masterclasses, onder
andere over 3D-printen en journalistiek schrijven. En er was aandacht voor metacognitieve vaardigheden met een workshop Denklessen van het Theresialyceum.
Over de conferentie
Het doel van de conferentie is om leerlingen verdiepende en/of verbredende kennis op vele gebieden aan te bieden, om de leerlingen inzicht
en inspiratie te bieden als het gaat om wetenschap en beroepenmarkt (inclusief hun rol in de
maatschappij van de toekomst), om te zorgen
dat leerlingen elkaar ontmoeten, en om te zorgen voor een boost in hun zelfvertrouwen door
de – voor hen – niet-alledaagse manier van les
krijgen.
Bij de lezing over leiderschap

De conferentie werd mogelijk gemaakt door de Universiteit Utrecht, BrightLights en het Mensa Fonds.
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