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NRC Charity Awards
Studentes maken advertentie voor Mensa Fonds
De NRC Charity Awards zijn in 2011 in het leven geroepen op initiatief van NRC en bedoeld om zowel grote
als kleinere goede doelen te ondersteunen bij het bereiken van bestaande en nieuwe donateurs, vrijwilligers en ambassadeurs. Elk goed doel maakt kans op
een communicatiecampagne, bestaande uit een printadvertentie en online campagne, ontwikkeld door het
aanstormend talent van Willem de Kooning Academie .
Een unieke kans! En dit jaar is het Mensa Fonds erin
geslaagd om een plek te veroveren.
Animo groot
Ruim 300 goede doelen hebben een motivatie ingestuurd om kans te maken op een creatieve communicatiecampagne ontwikkeld door aanstormend talent van
Willem de Kooning Academie. Uit dit reusachtige aantal
inzendingen is Mensa Fonds geselecteerd. Dit betekent
dat twee studenten van Willem de Kooning Academie
onder begeleiding van docenten en top-creatieven een
krantenadvertentie en een banner voor ons gaan ontwikkelen. De advertentie en banner worden in juni/juli
in de krant en op de website van NRC geplaatst. Bovendien maken we kans op een advertentie van 2 pagina’s
en een banner op nrc.nl, die zowel in NRC Handelsblad
als nrc.next wordt geplaatst.
Zichtbaarheid vergroten
Een fantastische kans om ons enthousiasme voor de
kansen die hoogbegaafdheid biedt voor de samenleving
te delen. De NRC Charity Awards en de daaruit voortkomende communicatiecampagne helpen ons bij het creëren van meer bewustzijn en het daardoor krijgen van
nieuwe donateurs, nieuwe ambassadeurs en vrijwilligers. Ook hopen we op meer voordrachten voor onze
eigen Awards en meer journalistieke belangstelling voor
de uitreiking en de winnaars ervan, op meer aanvragen
voor ondersteuning van projecten en op belangstelling
voor c.q. actieve betrokkenheid bij onze activiteiten in
algemene zin.
Ankie en Sophie
Op 9 april vond de eerste ontmoetingsdag plaats. We
ontmoetten er ‘onze’ studenten Ankie van den Bogaert
en Sophie van Werven.

De twee aanstormende creatieven zitten in het tweede jaar en zijn met veel enthousiasme gestart met het
ontwikkelen van een creatieve campagne voor het
Mensa Fonds. Zo gingen ze onder andere de straat op
om mensen naar hun kennis van en mening over
hoogbegaafdheid te vragen. In een tweede meeting
presenteerden ze ons hun eerste creatieve voorstellen. We kunnen niet wachten om het eindresultaat te
zien!

Grethe en Willem in
gesprek met het team
van de Willem de
Kooning Academie
voor de NRC Charity
Awards

In de krant
Tussen 16 juli en 10 augustus 2018 worden de printadvertenties gepubliceerd in NRC Handelsblad,
nrc.next en op www.nrccharityawards.nl. De online
campagne zal op de website van NRC worden geplaatst. Van 16 juli tot en met 17 augustus 2018 krijgt
het publiek de kans om op hun favoriet te stemmen.
Daarnaast zal een vakjury onder leiding van NRC
hoofdredacteur Peter Vandermeersch alle inzendingen beoordelen en drie winnaars selecteren. Op dinsdag 28 augustus worden de winnaars van de publieks
- en vakjury bekendgemaakt.
Via de website
houden we je op
de hoogte van de
ontwikkelingen
rondom de campagne van het
Mensa Fonds. Op
de site van NRC
Charity Awards
vind je informatie
over alle kandidaten.
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Het is leuk om slim te zijn
Corina de Boer—winnaar Mensa Fonds Award
categorie Maatschappij
Corina de Boer won de Mensa Fonds Award 2017 in de categorie Maatschappij vanwege haar belangrijke bijdrage aan het organiseren en uitbouwen van de SlimmerIQuiz.
Wat betekent de Award voor haar? En wat betekent de SlimmerIQuiz voor hoogbegaafdheid?
Een (telefonisch) interview:
We zouden graag horen of je blij bent met je award, maar het is alsof je me niet verstaat…
Hallo?... Ja, ogenblik. <stilte> Wacht even… ben je er nog? <weer stilte, voetstappen>.
Zo beter?
Ja, luid en duidelijk. Waar zit je in hemelsnaam?
Ergens in de polder. We hebben net de sleutel gekregen van ons appartement in een
gerenoveerde stolpboerderij. Ik sta nu waar we een beetje bereik hebben; niet toevallig in de hoek waar de dichtstbijzijnde zendmast staat. Maar goed: de award was een
enorme verrassing. Een eer! Toen ik zag dat ik met Rineke Derksen en Suzanne Buis
was genomineerd leek het me bijna onmogelijk om te winnen…
En toch gelukt. Dit jaar alweer de vijfde SlimmerIQuiz?
Jazeker. Vanaf het tweede jaar doe ik al mee. Er was direct een klik
met het team van Mensa. We zijn blij dat we als Universiteit van Amsterdam partner kunnen zijn van zo’n mooi evenement. Eigenlijk is
groep 8 voor ons nog wat aan de jonge kant – we richten ons meer op
het middelbaar onderwijs. Maar ook de deelnemers aan de Slimmer—IQuiz zijn toekomstige studenten, dus waarom niet? Soms komt
het voor dat zeer getalenteerde kinderen uit het basisonderwijs al
betrokken zijn bij de UvA. De jongste is, meen, ik 7 jaar oud.

Corina de Boer werkt bij de Universiteit van
Amsterdam (UvA) als Personal Assistant van
professor Robbert Dijkgraaf en als Eventmanager van Bureau Communicatie. In die hoedanigheid is ze zeer betrokken bij de SlimmerIQuiz die de Vereniging Mensa Nederland
sinds 2013 jaarlijks met de UvA organiseert.
Corina heeft zich niet alleen ingezet voor de
ontwikkeling van dit kwalitatief hoogstaande
event maar ook geïnvesteerd in de borging
ervan voor de toekomst, mede met de steun
van het Amsterdams Universiteitsfonds
(AUF). De SlimmerIQuiz is belangrijk voor de
beeldvorming rond hoogbegaafdheid in het
algemeen en op basisscholen in het bijzonder. Ingezet wordt op de gedachte dat slim
zijn leuk is. En de quiz laat dat zien.

Hoe is de sfeer tijdens de SlimmerIQuiz?
In het begin hebben de deelnemers heel even last van zenuwen.
Daarna is het alleen maar een groot feest. Bij de tweede editie verplaatsten we de finale naar de aula van de universiteit, aan de Singel.
Hierdoor konden ook de docenten en ouders mee en werd het een
nóg groter feest. Als de kinderen binnenkomen in de aula, dan zijn ze
zichtbaar onder de indruk. ‘Wow’… je ziet het ze denken. Verder komen ze niets te kort: er is ruimte om te spelen,
te rennen, te lunchen, even naar buiten te lopen en midden in Amsterdam te staan… kortom: feest.
Groeit de quiz zo langzamerhand niet uit z’n jasje?
Qua aantal teams dat mee kan doe aan de finale zitten we aan onze
grens, ja. Maar we groeien op een andere manier. Steeds meer
scholen doen mee aan de landelijke voorrondes. En om de spanning er in te houden tijdens het juryberaad - typisch zo’n moment
dat je de kinderen bezig moet houden – heb ik een keer mijn collega Professor Robbert Dijkgraaf gevraagd een
mini-college te geven. Dat was een groot succes: het mini-college is nu een vast onderdeel van het programma
met elke jaar een andere wetenschapper over een leuk thema. Ook is er tijdens de finale een livestream, zodat de
hele klas van de deelnemers op school kan meekijken.
Virtuele ruime voor extra publiek! Wordt de livestream goed bekeken?
Absoluut. Na de finale blijven de beelden online beschikbaar, onder meer op de website van de UvA. Verbazingwekkend is dat de reportages van de SlimmerIQuiz een enorme hoeveelheid views hebben. Kennelijk wordt er
door klassen in het hele land naar gekeken. Op zo’n moment merk ik dat ik - samen met mijn collega Regien Bloch
- in vijf jaar een mooi evenement op de kaart heb gezet.
(vervolg volgende pagina)

Het is leuk om slim te zijn
interview met Corina de Boer (vervolg)
Wat zijn het nou voor kinderen, die de finale halen?
Qua profiel? Daar weet ik eerlijk gezegd niet het fijne van. De voorrondes regelt Mensa. Wij stellen als UvA onder andere onze locatie beschikbaar voor de finale. Ik weet dat er goed wordt gelet op de samenstelling
van een team. Drie rekenwonders leveren je waarschijnlijk geen overwinning op. Dus is het goed als er ook een praktische denker en een talenknobbel in het betreffende team zit. En ja, ze zijn natuurlijk slim. Daar
gaat deze quiz tenslotte over: dat het leuk is om slim te zijn.

Ben je alweer bezig voor de finale van 2018?
Nou, wat dat betreft is het een hele mooie dag vandaag. Mijn collega
fotograaf Ruud Waij
Regien en ik hebben de ambitie om het elk jaar te organiseren. Vandaag
Winnaars SlimmerIQuiz, 1e Prijs: 2017
bleek dat de universiteit er ook zo over denkt: de aula is opnieuw beCBS de Akker, Meppel: Wessel Adema,
Fedde Talma en Annemiek Venema
schikbaar gesteld - dit jaar op 14 november - en we ontvangen ook nu
weer sponsoring, met name van het Amsterdams Universiteitsfonds.
Zonder dit fonds krijgen we het überhaupt niet voor elkaar. Daarnaast helpen ook de cateraar en onze andere
sponsors, die de goodiebag flink vullen. Wij zijn dus heel blij.
Terecht. Mogen we, ten slotte, nog een tip voor toekomstige winnaars van de Mensa Fonds Award?
Als je iets met hart en ziel doet, dan straal je dat uit. Anderen het goede en het leuke gunnen levert je altijd wat
op. Voor mij zijn bijvoorbeeld de lachende gezichten van de kinderen onbetaalbaar. Dát is winnen. En de award is
mijn bonus.
Joost Jager

Genieten van Gaziantep
Op zaterdag 14 april schoven vier gasten aan bij Mensa Fonds-voorzitter en enthousiast kok Grethe van Geffen
voor een fijne maaltijd in warme sfeer. Thema van de avond: Gaziantep. De keuken van deze Zuid-Turkse stad aan
de oude Zijderoute, nabij Syrië en de Eufraat, wordt beschreven als ‘de smaak van de hemel’. Grethe was er in
december en vond er het enige echte Gaziantep kookboek.
Doneren was nog nooit zo lekker
De namen die Gaziantep aan zijn gerechten geeft zijn bedrieglijk eenvoudig: yoghurtsoep met amandel en pistache, vingerkebab, rijsttoetje. Vooral over de yoghurtsoep meenden de gasten dat ze nog nooit iets gegeten hadden dat op deze smaak leek: een ware culinaire ontdekkingstocht. De beoordeling was unaniem: verrukkelijk. Bovendien was het erg gezellig en heeft elke deelnemer tenminste een nieuwe kennis erbij!
Reserveer je diner
Ook trek in het steunen van het Mensa Fonds? Op 19 mei serveert Grethe een 3-gangen Indonesische rijsttafel en
op 9 juni staat wederom de unieke keuken van Gaziantep op het programma. Voor deelname aan het diner
(inclusief drankjes) doneer je minimaal € 35,- aan stichting Mensa Fonds. Dit komt geheel ten goede aan het goede doel.
Last-minute Geef je op voor een fundraising dinner op zaterdag 19 mei of zaterdag 9 juni, mail Grethe van Geffen
op fondsenwerving@mensafonds.nl

Mijn hoogbegaafde puber
Mensa Fonds draagt bij aan nieuw boek Suzanne Buis
Suzanne vertelt over de totstandkoming van dit boek:

Suzanne Buis was vorig jaar genomineerd voor een Mensa Fonds
‘Mijn hoogbegaafde puber’ is voor mij als schrijver en als
Award in de categorie Maatmoeder een logische stap: mijn oudste dochter is net 12
schappij.
geworden. Ze heeft veel kenmerken van hoogbegaafdheid, Eerder al ontving ze van Stichting
dus goed om te weten waar ik op kan letten om haar zo
Mensa Fonds financiële ondergoed mogelijk te begeleiden in deze bijzondere fase.
steuning voor een "Boek met interviews, adviezen over HB kinVisie van ouders
Vijf jaar geleden verscheen mijn boek ‘Mijn hoogbegaafde kind en ik’ met inter- deren die opgroeien" zoals de
views met ouders van kinderen die voornamelijk in de bovenbouw van de basis- omschrijving bij de aanvraag geformuleerd was.
school zaten - inmiddels pubers. Het was fijn om een aantal van deze ouders
weer te spreken en te horen hoe het nu gaat. Daarnaast heb ik ouders gesproken Inmiddels is het boek bijna klaar
om naar de drukker te gaan. Het
die zich nog niet zo lang met hoogbegaafdheid bezighouden. Hun verhalen zijn
krijgt als titel "Mijn hoogbegaafde
weer heel herkenbaar voor wie nu ‘pas' tegen zaken aanloopt waarbij wat hulp
puber".

handig zou zijn.

Is dit wel een probleem?
Opvallend vind ik vooral het verschil tussen de ouders die zich al langer hebben verdiept in
de invloed van hoogbegaafdheid op hun gezin. Het heeft echt zin om kenmerken te leren
doorgronden en om met je kind te praten over wat hoogbegaafdheid is. Zo kan zo’n puberteit zelfs nog best meevallen – die verhalen staan er ook in. Juist daarvan kun je leren: wat
werkt in die gezinnen? Bovendien houd ik van het zoeken naar positiviteit in situaties. Ik
denk vaak ‘is dit nu eigenlijk wel echt een probleem?’ Als je er anders naar kijkt of over
denkt, zijn veel dingen dat gepieker helemaal niet waard. Voor mezelf is dit boek weer heel
erg fijn in ieder geval. Ik leer beter grenzen aangeven, dat had ik de afgelopen jaren afgeleerd. Als ouder is het goed als je je eigen valkuilen durft te onderzoeken. Als je oplet welke
overtuigingen je hebt die jouw kind misschien wel erg in de weg zitten.
Voelbare verhalen
Wanneer ik mensen interview zijn ze soms verbaasd over het artikel dat ik heb geschreLees meer over Suzanne
ven. Omdat het is wat ze bedoelen, ook al konden ze sommige dingen zelf niet zo been haar werk op
noemen. Ik luister niet alleen naar de woorden, ook naar het zwijgen, naar het gevoel
www.suzannebuis.nl
dat ik krijg bij hun verhaal, wat ik oppik aan signalen. Alles zet ik in. Van sommige gezinnen weet ik ook dat het gesprek heel veel in beweging heeft gezet. Geïnterviewd worden is iets heel anders dan
een gesprek op school, of bij een therapeut. Het kan dingen op een rijtje zetten of aan het licht brengen.
Die veiligheid die mensen voelen, maakt ook dat ze echt openhartig durven zijn. Daar heeft de lezer ook
het meest aan. Zeker als je mensen wilt bereiken die nog weinig weten over hoogbegaafdheid, helpt het
als de verhalen voelbaar en inleefbaar zijn.

Agenda:
19 mei: fundraising dinner in Amsterdam Indonesische rijsttafel (aanmelden fondsenwerving@mensafonds.nl)
9 juni: fundraising dinner in Amsterdam de unieke keuken van Gaziantep (aanmelden
fondsenwerving@mensafonds.nl)
16 juli – 17 augustus: stemmen voor NRC Charity Awards
28 augustus: bekendmaking winnaars NRC Charity Awards
17 november 2018: Mensa Fonds Awards uitreiking in Eindhoven (kandidaten voordragen via
https://www.mensafonds.nl/index.php/awards-voordrachtformulier )

.

Locatie Mensa Fonds Awards 2018

iGluu Eindhoven
Award zoekt sponsor

Van Brechje naar Brenda
Bestuurswissel communicatie
Bestuurslid Communicatie Brechje Merkx neemt na
een jaar afscheid van het Mensa Fonds. Drukke werkzaamheden en een verhuizing naar Zeeland lieten helaas geen ruimte meer voor haar bestuursactiviteiten.
Haar functie is overgenomen door de Rotterdamse
Brenda Dekkers. Als moeder van een hoogbegaafde dochter van 8 wil
Brenda bijdragen aan de bekendmaking en agendering
van hoogbegaafdheid en – vooral – de kansen die dat
biedt. En als freelance copywriter met ervaring in
(onder andere) communicatie voor goede doelen heeft
zij daarvoor ook de kennis en kunde in huis.

Mensa Fonds zoekt nog een sponsor
voor de locatie van de Award uitreiking. Ondersteunt u de ambitie om
mensen die zich jarenlang hebben
ingezet voor hoogbegaafden in het
zonnetje te zetten met nominaties
en awards? En kunt u daar ook materieel aan bijdragen? Dan is dit een
gouden kans!
Neem contact op met Christianne
Bezembinder voor meer informatie.

Cool! Mensa Fonds Awards 2018 in Igluu Eindhoven

Colofon

Voor de uitreiking van de Awards op 17 november 2018 is
een locatie gevonden in het bruisende Eindhoven. Ons feestelijke gebeuren zal plaatsvinden bij Igluu in de oude lichttoren van Philips, een karakteristiek gebouw in het centrum van
de stad, op loopafstand van het station. Dus schrijf behalve
de datum ook deze plaats in je agenda!

e-mail: info@mensafonds.nl

iGluu

Aan deze nieuwsbrief werkten mee:
•

Karina Ahles-Frijters

Lichttoren 32

•

Brenda Dekkers

•

Grethe van Geffen

•

Joost Jager

•

Nelleke Boonstra (vormgeving)

•

Foto’s Liedeke Janssen, Ruud Waij

5611 BJ
Eindhoven

www.mensafonds.nl
KvKnummer: 577.892.90
Bankrekening:
NL16INGB0008877172

Doneren of actief worden voor het fonds

Het Mensa Fonds zet zich

•

Doneren maak een bedrag over naar onze bankrekening

•

Word lid van de club van 100, geef vijf jaar € 100 en 100 minuten per jaar

•

Word “silver friend”, schenk eenmalig €1000,-

begaafden te benutten

•

Mensa Fonds heeft een ANBI status, giften zijn fiscaal aftrekbaar

en de betekenis van

•

Mail naar fondsenwerving@mensafonds.nl om de mogelijkheden van actief

hoogbegaafdheid voor

worden en schenkingsmogelijkheden door te nemen
•

in de talenten van hoog-

Rekeningnummer van het Mensa Fonds:

de samenleving zicht-

NL16INGB0008877172

baar te maken.

