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Gelukkig 2018!
Staat 4 Februari al in je agenda? Geef je nu op!

Vriend en Veiling Dag 2018 in het Polanentheater in Amsterdam
Wanneer? Zondag 4 Februari aanstaande
Waar?
Polanentheater, Polanenstraat 174, Amsterdam (gratis parkeren op zondag)
Hoe laat? Rondleiding 13.45, Inloop: 15.00 uur, Veiling: 16.00 – 17.30 (+ maaltijd na afloop)
Waarom komen?
 Omdat je je vriend(in) voelt van het Mensa Fonds
 Omdat je de doelen van het Mensa Fonds graag steunt
 Omdat je het leuk vindt eens (vrijblijvend) te zien hoe zo’n veiling werkt
 Omdat je er gemakkelijk nieuwe leuke mensen ontmoet
De unieke rondleiding, binnen en buiten, van Museum ’t Schip, de toplocatie van
de Amsterdamse School architectuur. Begint om 13.45, en is op loopafstand van
de veilinglocatie. (Kosten zijn gelijk aan wat altijd in dit museum geldt).
Aanmelden voor 29 januari en liefst eerder.
Uitgebreide informatie op onze website
Bezoek aan de veiling, om je te vermaken, om zelf op stukken te gaan bieden, om anderen te verleiden dit te doen – en natuurlijk voor de gezelligheid. Inloop vanaf 15.00 uur, begin veiling om 16.00
uur. Toegang gratis, je betaalt je eigen catering (thee, koffie, borrel) aan de bar.
Een paar voorbeelden van het aanbod (het volledige aanbod vind je op onze website):
- Danish Design dameshorloge
- nieuwe zwart leren laarsjes maat 39
- training Slim met Slimme kinderen
- boottocht met een echte Amsterdamse gids
- fles wijn La Rose Pauillac
- gevaarlijke stof, inclusief gevaarlijke workshop

Iedereen is welkom, neem je familie en vrienden mee!
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Staat 4 Februari al in je agenda?
Geef je nu op! (vervolg)

Nog een hapje eten na afloop? Bestel voor 29 januari: frites met salade en kip
voor vleeseters of quiche voor vegetariërs à €11,50 p.p. Stort voor 29 januari €11,50
o.v.v. ‘eten kip 4 februari’ of ‘eten quiche 4 februari’ + je naam op rekeningnummer
NL16INGB 0008877172 ten name van Stichting Mensa Fonds.

Niet komen, toch bieden?
Geef ons door waarop je wilt bieden en wij zorgen dat namens jou een bod wordt uitgebracht. In principe
is het ook mogelijk om telefonisch te bieden via iemand die wel op locatie is. Overleg in beide gevallen
vooraf met ons: mail naar fondsenwerving@mensafonds.nl
Hoe kom ik bij het Polanentheater? Kan ik nog een kavel aanbieden? Hoe werkt de veiling?
De antwoorden op deze vragen en meer vind je hier
Helpen? Graag!
De belangrijkste hulp die we nodig hebben, is het zorgen voor voldoende bezoekers bij de veiling. Je helpt
het Mensa Fonds door gericht mensen uit je omgeving te vragen om te komen (ze hoeven geen Mensa lid
te zijn, iedereen is welkom). Ook kun je onze berichten op twitter,
facebook en linkedin delen, onze nieuwsbrief doorsturen naar kennissen of zelf een blog of
nieuwsberichtje schrijven. Bij voorbaat dank!

Bezoekers ervaring “Ongewoon Hoogbegaafd”
Een bezoeker mailde ons de ervaringen met de vertoning
van de documentaire Ongewoon Hoogbegaafd in het
Fries museum op 10 december jl. Nog niet gezien? Dan
kun je ook op 20 januari om 15 uur in het Ketelhuis in
Amsterdam komen. Voor een actueel overzicht van alle
data, zie https://ingeniosa.nl/docu2/
Afgelopen zondag 10 december werd de documentaire
– Ongewoon Hoogbegaafd - getoond in het Fries
Museum. Dit is de tweede documentaire van
Emmi Visser en een vervolg op de documentaire – Gewoon Hoogbegaafd – die Emmi zes jaar geleden
maakte.
In de eerste documentaire interviewde zij een drietal hoogbegaafde kinderen en kwam een aantal
experts aan het woord. In Ongewoon Hoogbegaafd, zien wij hetzelfde drietal, alleen nu zijn het tieners,
en ervaren wij hoe het hun is vergaan de laatste zes jaar. Ook komen drie ‘nieuwe’ hoogbegaafde
kinderen aan het woord. Wederom wordt de mening gevraagd van experts over de ontwikkeling van een
aantal kinderen in het bijzonder en over de voortgang van de kennis en begeleiding van hoogbegaafde
kinderen in het onderwijs in het algemeen. Ondanks de verwachtte sneeuwval waren er nog rond de 40
kijkers aanwezig en ook drie van de hoofdpersonen met hun familie.
De voorstelling werd afgesloten met een vragenronde waarbij zowel aan Emmi als aan het publiek vragen
werden gesteld. Iedereen was het er over eens dat beide documentaires zeer de moeite waard zijn om te
bekijken.
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De fondsenwervende boot doet het weer!

In de nieuwsbrief van juni berichtten we al over de geslaagde Paasborrel op de boot van Peter Launspach
waarin hij veel ophaalde voor het Mensa Fonds. Deze goede resultaten werden onlangs met de
Kerstborrel nog overtroffen: maar liefst € 250,- bracht deze op. Peter en alle medeborrelaars: opnieuw
heel hartelijk dank!

Colofon
e-mail: info@mensafonds.nl
www.mensafonds.nl
KvKnummer: 577.892.90
Bankrekening: NL16INGB0008877172
Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
• Grethe van Geffen
• Brechje Merckx (vormgeving)

