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Mensa Fonds Awards

Uitreiking is een Feest!
Al voor het vijfde jaar wordt de Mensa Fonds Awards
uitgereikt aan drie personen die het verschil maken in de
HB-wereld op het gebied van Werk, Onderwijs en
Maatschappij. In de HiQ (het tijdschrift van Vereniging
Mensa Nederland) van dit voorjaar vertelt juryvoorzitter
Leila Prnjavorac vol enthousiasme: “De Mensa Fonds
Awards zijn een feest en een podium om hoogbegaafdheid
te vieren!”.
Het Mensa Fonds viert de hoogbegaafdheid, omdat zij de
talenten van deze groep mensen meer zichtbaar wil maken voor de samenleving. Daardoor voelen mensen met
een hoge intelligentie zich meer op hun plek in de samenleving en komen hun talenten optimaal tot hun recht. Dit
is helemaal in lijn met de doelstelling uit de internationale
constitutie van Mensa die luidt: ‘for the benefit of
humanity’ (verderop in deze nieuwsbrief een artikel over de
International scholarships van de Mensa Foundation).

Hoe draag je voor?
Ken je iemand die in de HB-wereld het verschil maakt op het
gebied van Onderwijs, Werk of Maatschappij? Voor jou
persoonlijk, of ten bate van anderen? Draag deze persoon of
organisatie dan voor via het voordrachtformulier op onze
website www.mensafonds.nl. Dit kan nog in de maanden juli en
augustus.
Drie speerpunten zijn voor de jury van groot gewicht bij het toekennen van de awards:
1. Zichtbaar maken van de betekenis van hoge algemene intelligentie voor de samenleving
2. Steunen van best practices om zeer hoge intelligentie optimaal te benutten
3. Bijdragen aan een positieve beeldvorming over hoogbegaafdheid en maatschappelijke kansen
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Mensa Foundation
Onze zusterorganisatie, de Amerikaanse Mensa Foundation, reikt
jaarlijks een aantal nationale en internationale studiebeurzen uit
aan veelbelovende studenten. In Amerika alleen al waren er dit jaar
meer dan 10.000 studenten die streden om 195 financiële bijdragen
aan hun studie. De beoordeling van deze aanvragen was in handen
van deskundigen van de 95 lokale Mensa groepen... Het gehele
beoordelingsproces is een goed geoliede machine waar vele vrijwilligers graag hun uren aan besteden. De grootte
van de studiebeurzen/studiebijdragen varieert van US$ 600 tot US$ 2.500 en dit jaar was er ruim US$ 135.000 mee
gemoeid. Studeren is een kostbare zaak in de VS en door middel van deze maatschappelijke bijdrage wordt de
naam Mensa en de Mensa Foundation zeer zichtbaar. Het is een bewuste keuze om zich op deze wijze te
profileren en invulling te geven aan haar doelstellingen
We onderhouden warme banden met de Mensa Foundation en houden elkaar op de hoogte van belangrijke
thema's. Hun successen en zichtbare bijdragen aan de maatschappij zijn mede inspiratie geweest om in Nederland
het Mensa Fonds op te richten.
Ik mocht dit jaar opnieuw zitting nemen in de jury voor het toekennen van de
internationale studiebeurzen. Er waren in totaal 58 aanvragen (circa 450 woorden) uit 31
landen ingediend en iedere student had zo zijn eigen motivatie om zich verder te
ontwikkelen in de gekozen studierichting en/of specialisatie. De meeste aanvragen gingen
inhoudelijk gepaard met een schets van wat iemand al gepresteerd heeft en juist die
extra's geven een warm beeld van de potentie en motivatie van de student. Reeds een
eigen bedrijf opgericht (zoals o.a. de 14-jarige winnaar van vorig jaar…), artikelen
gepubliceerd, andere studenten geholpen met de studie, voordrachten gehouden. De
winnaar is Megan Grifiths uit Zuid-Afrika geworden en ontvangt een bijdrage van US$
2.000, hiernaast werden nog drie beurzen van US$ 1.000 toegekend. Zoals vorige jaren
was ook dit jaar een internationale jury samengesteld uit tien verschillende landen wat het
belang van een internationale draagvlak weergeeft en een weerspiegeling is van grote
betrokkenheid .
Ik doe dit al jaren met heel veel plezier, het is altijd weer een groot genoegen de
aanvragen van al deze geïnspireerde en enthousiaste mensen te lezen.
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Willem Bouwens

Op zoek naar een leerstoel
‘Benoeming Hoogleraar HB en Werk’ is de vierde
stip op de horizon die het Mensa Fonds in haar
meerjarenbeleidsplan 2017-2020 gezet heeft. Het
klinkt zo eenvoudig: hoge intelligentie kan van
grote betekenis zijn voor de samenleving en dus gaan we zorgen dat er meer
onderzoek en academisch onderwijs komt om hoge intelligentie beter te
benutten. Maar Johan Cruijff zei het al, simpel is het moeilijkst. Dus hebben we
nu een kleine zoektocht langs verschillende universiteiten (Amsterdam, Leiden,
Maastricht, Nijmegen) waar een leerstoel rond deze thematiek zou kunnen
passen. Behalve dat we nu meer hoogleraren kennen dan voorheen, hebben we
ook al opgestoken dat het thema weliswaar aanspreekt, maar tegelijkertijd moet
passen in een breder programma van onderzoek en onderwijs. En dat betekent
voor het Mensa Fonds: bestuderen wat programma’s zijn waarmee een link
gelegd kan worden en daar wetenschappers vinden die er eveneens kansen in
zien. Kortom, de vierde stip op de horizon staat nog steeds aan de zo ver
verwijderd lijkende horizon maar het Mensa Fonds werkt er hard aan om die
horizon dichterbij te brengen! Wordt vervolgd…

