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Introductie

Benefietdiner 2015

De afgelopen maanden hebben er een aantal
wijzigingen in de samenstelling van het bestuur
plaatsgevonden. Rob Scipio en Edith Trieblinig
zijn beide afgetreden eind april volgens het
aftreedrooster. Beide hebben een belangrijke
bijdrage geleverd aan de groei van het Mensa
Fonds in de eerste jaren. Rob als penningmeester en Edith heeft veel energie gestoken in het
opzetten van een procedure voor de subsidie-aanvragen.

Het eerste benefietdiner was een groot succes:
met veel en overheerlijke gerechten, live muziek,
een goochelaar en een quiz. De opbrengst voor het
eerste benefietdiner bedraagt € 300,-. Dit bedrag
hebben wij inmiddels mogen ontvangen van de
organisatie. Wij zijn heel blij met dit initiatief, het
bedrag zal zeker goed besteed worden.

Tevens hebben wij een nieuw bestuurslid
erbij, Carola van Oers. Carola stelt zichzelf
voor in deze nieuwsbrief en vertelt tevens
iets over hoe zij haar eerste maanden in het
bestuur ervaren heeft. Er is nog plaats voor
één bestuurslid, dus mocht u enthousiast
worden van dit verhaal meldt u dan aan bij
info@mensafonds.nl.
Ook heeft het eerste benefietdiner plaats
gevonden. In deze uitgave ziet u een sfeer
impressie van het diner.
Een prettige vakantie en veel leesplezier!

Het Benefietdiner helaas moeten missen dit
jaar? Er is nu al bekend dat er ook volgend jaar
weer een benefietdiner georganiseerd gaat
worden, door dezelfde ‘topkoks’, dus houd de
agenda in de gaten.

Club van 100

Primeur veiling: Quinteto Connora

Nelleke Boonstra, lid van de Club van 100 van het
Mensa Fonds, heeft al veel beweging weten te creëren rond het thema Grijs Goud. Zo heeft ze een
werkgroep opgericht voor intramurale zorg waarin
al 6 mensen vanuit allerlei regio’s meedoen. Bij de
Trimbos conferentie op 6 november waar mensen
uit alle lagen van de gezondheidszorg komen, komt
een workshop over persoonsgerichte zorg voor
hoogbegaafde bewoners. Op deze wijze worden
heel veel mensen in de gezondheidszorg bereikt!

In januari 2016 staat er weer een veiling van het
Mensa Fonds op het programma.

De ambities gaan overigens nog verder, naar
een volledige conferentie rond dit thema in
2016, en naar een online platform waar hoogbegaafde ouderen die in een isolement kunnen zitten, elkaar ontmoeten. Dat is overigens
niet een oplossing voor elke situatie want eenzame mensen gaan niet altijd op zoek naar
ontmoetingsmogelijkheden om allerlei redenen. Het zou echter wel kansen bieden, zeker in
combinatie met zorgverleners die doorverwijzen. Bijzondere complimenten aan Nelleke dus,
ze inspireert ook de Club van 100 met haar visie
en enthousiasme!

Zangeres Nora, de blikvanger van het orkest, is een
echte Argentijnse, geboren in Buenos Aires, de stad
van de tango. Zij zingt met authentieke passie.
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De eerste activiteit die dit jaar beschikbaar gesteld
wordt is een optreden door Quinteto Connora,
zij spelen authentieke en moderne Argentijnse
muziek: tango’s, milongas en walsen. Muziek die
ontstaan is in het nachtleven van Buenos Aires
en van daaruit dansvloeren en concertpodia over
de hele wereld heeft veroverd.

Gitarist Hans Smeets vertelt: “Wij bieden dit
concert aan voor de veiling van het Mensa Fonds,
omdat wij graag optreden voor mensen die geïn
teresseerd zijn in onze muziek. Ons muziek
ensemble treedt op uit liefhebberij. Een goed doel
zoals het Mensa Fonds past daar prima bij.”
Meer weten over Quinteto Connora of andere
activiteiten/artikelen voor de veiling, bezoek dan
vanaf nu regelmatig de website, daar kun je alle
aangeboden zaken bekijken.
Iedereen kan momenteel al kavels inbrengen.
Heb jij interessante kunstvoorwerpen thuis, wil je
een workshop, training, kanotocht of schilderij in
brengen? Doneer dan
nu voor de veiling;
stuur een mail naar
info@mensafonds.nl.

Agenda: Awarduitreiking
De Awarduitreiking zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 7 november op een nieuwe locatie, namelijk bij
Move Your Skills en Rudeboy Media in het gebouw
van het ROC Leiden. Wij zullen hierbij samenwerken
met Move Your Skills en Rudeboy Media. Move Your
Skills is een initiatief van de lokale Rabobank waarbij
leerlingen van het Roc hun vaardigheden en talenten
in praktijk kunnen brengen.
Met de awards uiten we onze waardering voor de
best practices op het gebied van hoge intelligentie.
Er zijn awards in de volgende drie categorieën:
Onderwijs, Werk, en Maatschappij.

Ken je iemand die zich op een bijzondere wijze
heeft ingespannen op de gebieden Onderwijs,
Werk of Maatschappij? Ken je iemand die (voor
jou) het verschil heeft gemaakt? Wil je iemand in
het zonnetje zetten? Nomineer dan die persoon of
die instelling voor een award.
We organiseren deze uitreiking nu voor de derde
keer en de uitreiking heeft altijd veel positieve aandacht opgeleverd. Zowel voor de hoogbegaafden
zelf als voor degenen die iets doen voor de ontwikkeling van andere mensen.
De Mensa Fonds Awards krijgen een steeds ster
kere positie binnen het gehele scala van awards
dat Nederland rijk is.

Wat doen wij met uw
bijdrage ?
Het fonds heeft drie pijlers waar zij op inzet:
•

Het ondersteunen van projecten en initia
tieven elders (dit kan zowel in geld als in andere
vormen)

•

Zelf invulling geven aan een speerpunt (voor
2015 is dat ‘Grijs Goud’ – ouderen en hoog
begaafdheid)

•

‘Best practices’ in de spotlights zetten via
de uitreiking van de jaarlijkse Mensa Fonds
Awards, dit jaar op 7 november in Leiden

Vorig jaar heeft het diverse artikelen opgeleverd
en een uitzending op de (lokale) TV. Onze ambitie
is dit jaar beduidend hoger gesteld; nog meer
aandacht voor onze genomineerden en voor de
winnaars. De nominaties zelf bevatten al vele inspirerende verhalen en tezamen vormen deze een
luisterrijk beeld van wat er allemaal in Nederland
gebeurt. Ook voor hen die niet tot de winnaars behoren zijn deze verhalen een bron van inspiratie
om voort te gaan met een eigen bijdrage te leveren
aan de aandacht voor HB-ers.
Wacht niet met voordragen maar doe het nu! Je
kunt nomineren in de categorieën Onderwijs,
Werk en Maatschappij, ga hiervoor naar de webpagina Voordracht Award.
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Nieuw bestuurslid: Carola van Oers

Doe ook mee!

Hoe ben je in dit avontuur beland en hoe bevalt Afwisselend is het zeker: het ene moment ben
het je?
ik bezig met een subsidie-aanvraag, het andere
moment bezoek ik een evenement als het benefiet
Eerlijk gezegd heb ik nooit het idee gehad om in diner. Ik sta er soms van te kijken hoeveel mensen
een bestuur te gaan, ik ben door Angela gevraagd. het fonds een warm hart toedragen. Ze hadden zo
Ik zocht naar iets dat bij mijn denkniveau en mijn enorm hun best gedaan, niet alleen het eten was
talenten past en met veel afwisheerlijk, maar ook was er
seling. Iets waar ik ook echt warm
‘Ik kijk graag over muren veel aandacht besteed aan
voor loop, bij het Mensa Fonds
heen en dat kun je in een het programma eromheen.
heb ik dat gevonden.
bestuur goed gebruiken.’ Op dit moment vervul ik de
Het klikte ook vanaf het begin
secretariële taken en beoormet de rest van het team. We vullen elkaar goed deel de subsidieaanvragen en organiseer de veiling.
aan, iedereen hier heeft zoveel talent. In zo’n kleine
organisatie zijn de communicatielijnen kort, je kan Ik heb op een aantal vlakken de nodige kennis en
iets inbrengen en iedereen kan meteen reageren die hebben allerlei raakvlakken. Ik kijk graag over
en samen beslissen we dan meteen wat het beste muren heen en dat kun je in een bestuur goed
is. Je kunt er gebruiken.
meteen mee aan
de slag. Ook krijg Ik heb kennis van organisatiekunde, personeelsje de vrijheid om management, marketing, communicatie, drukwerk
het op jouw ma- opmaken, in deze functie komen al deze dingen
nier aan te pak- samen. Ik ben klantgericht, goed in communicatie,
ken.
en mensen met elkaar verbinden, als secretaris
ben ik een spin in het web en kan ik deze talenten
Je moet er wel goed inzetten.
tijd in stoppen,
maar ik zit hier
helemaal op mijn
plek en het voelt
niet als werk, ik
doe nu wat ik
leuk vind.

Ook zo’n zin om betrokken te raken bij de activiteiten van het Mensa Fonds? Dat kan op vele
manieren: in tijd, een donatie 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.
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Colofon
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 samen
leving meer zichtbaar wordt. Contact: www.
mensafonds.nl en info@mensafonds.nl Mensa
Fonds KvKnummer: 577.892.90 en Bankrekeningnummer: NL16INGB0008877172

