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Nieuw: Comité van Aanbeveling
Ons zojuist opgerichte Comité van Aanbeveling bestaat uit een groep mensen die ons fonds een warm hart toedragen.
Esther-Mirjam Sent,
hoogleraar Economie
aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Lid
van de Eerste Kamer:
“Het niet benutten van
bijzondere talenten is
een gemiste kans. Het
Mensa Fonds levert een
waardevolle bijdrage
aan het grijpen van die
kansen”

Ferry Houterman,
bedrijfscommissaris en
maatschappelijk bestuurder:
“Voor de groei en bloei van
onze samenleving moeten
wij bijzondere talenten
koesteren. Het Mensa Fonds
beveel ik van harte aan om
deze talenten te binden en
te boeien”

John Grin, hoogleraar Beleidswetenschap aan
de Universiteit
van Amsterdam:
“Mensen moeten vrij zijn om
blij te zijn met hun talent en anderen ervan
te laten profiteren. En dat is waar het Mensa
Fonds aan werkt”

Save the dates:
Awards uitreiking 1 november
Op zaterdagmiddag 1 november worden de winnaars van onze awards voor onderwijs, werk en maatschappij op feestelijke wijze bekend gemaakt in Anafora Parkrestaurent in Vleuten. Binnenkort volgt de uitnodiging.

Benefietveiling 3 januari
Net als vorig jaar een combinatie van Mensa SlimmerIQuiz, diner, de veiling zelf en slotfeest met DJ Joris in het Polanentheater in Amsterdam. Als je aanbod hebt voor de veiling of wilt overleggen, mail dan naar secretaris@mensa.nl.
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
samenleving meer zichtbaar wordt. Contact: www.mensafonds.nl en info@mensafonds.nl. Mensa Fonds KvKnummer:577.892.90 en Bankrekeningnummer: NL16INGB0008877172

Een gift aan Mensa Fonds in plaats van cadeaus
Esmeralda Kleinreesink promoveert op 11 september bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en vraagt daarbij aan mensen
die iets willen geven, om dat via een gift aan het Mensa Fonds te doen.
Esmeralda, hoe kwam je erop om dit te doen?
Zoals Loesje zegt, ‘ik heb alles al’. Meestal komt iedereen met een grote fles wijn en ik hou niet van wijn dus mijn schrikbeeld was een hele kelder vol slechte wijn na deze promotie. Bij Defensie waar ik werk zie je vaker dat mensen een gift
vragen als ze iets te vieren hebben. Mensa is dan een doel dat bij mij past, en ook bij mijn promotie.
Heb je al reacties gehad op je oproep aan het Mensa Fonds te schenken?
Ja, bijvoorbeeld van iemand die dacht dat het om ‘dat vreselijk slechte eten in de universiteit’ ging. Toen ik het uitlegde,
vond hij echter dat hoogbegaafd niet ‘zielig’ genoeg was om aan te doneren. En gisteren een collega die ooit verwezen
was naar Mensa naar aanleiding van een test, omdat zij zelf hoogbegaafd zou zijn. Waarom zou je dat willen weten, vroeg
zij zich af. Mijn antwoord: omdat je dan lid kunt worden van de allergezelligste vereniging, de enige waar je een klik kunt
hebben met 60-70% van de mensen, dat is toch zeldzaam

(foto: Martijn de Vries)

Promoveren is veel en complex werk. Welke bijdrage levert jouw onderzoek aan wetenschap en maatschappij?
Zowel op de inhoud, kwantitatief onderzoek naar militaire memoires in diverse landen, als op methodologie heb ik innovatie gebracht. Lees mijn hele proefschrift op http://repub.eur.nl/pub/51741/ of, voor Mensa leden, kom naar mijn presentatie op het OW. We weten nu welke militairen waarover schrijven
en waarom, en kunnen zelfs voorspellen wat er gebeurt qua publicaties als je duizenden militairen gaat uitzenden. Hier is veel over te zeggen maar aardig is
alvast te melden dat veel (ex-)militairen schrijven om te werken aan verandering of om anderen te helpen.
Welke bevinding wil je graag met veel mensen delen?
Dat militairen niet alleen schrijven vanwege de desillusie over wat ze in een uitzending of oorlog hebben meegemaakt – dit was lang de veronderstelling –
maar dat ze ook positieve verhalen hebben over hoe ze zelf gegroeid zijn en wat ze geleerd hebben. Ze zijn zeker niet kritiekloos op de eigen organisatie
maar wel positief.
Heb je nog wensen of goede raad voor het Mensa Fonds?
Zeker, ik hoop dat conform de plannen bij de oprichting de bijzondere hoogleraar aangesteld gaat worden. Begrijpelijk dat dit mij als promovendus inspireert, daar is mijn bijdrage voor bedoeld.
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
samenleving meer zichtbaar wordt. Contact: www.mensafonds.nl en info@mensafonds.nl. Mensa Fonds KvKnummer:577.892.90 en Bankrekeningnummer: NL16INGB0008877172

Aan het woord over Mensa
Fonds: Ton Bil

Samenwerking Mensa Fonds en
wetenschapper Lotte van Lith

Ton Bil stelde voor de Mensa Fonds veiling van januari jl. een
workshop Sky-is-the-limit beschikbaar. Ton, wat motiveerde
je om te geven voor de veiling voor het Mensa Fonds?
Andere mensen hadden ook dingen voor de Mensa Fonds
Veiling geschonken, en omdat ik een kuddedier ben dat anderen naäapt, wilde ik meedoen.

Wetenschapper Lotte van Lith bezocht in juli met ondersteuning
van het Mensa Fonds het internationale Dabrowski Congres te
Canmore, Canada als deelnemer en spreker.

Wat verwachtte je en hoe vond je het achteraf?
Ik verwachtte dat niemand wilde bieden op wat ik te bieden had. Totaal gebrek aan
eigenwaarde, je leert ermee leven. Er boden er echter twee tegen elkaar op, en toen
heb ik ze allebei maar bediend. De één zou aan het Mensafonds betalen, de ander
rechtstreeks aan mij, maar dat is 'ie vergeten.
Heb je tips voor het Mensa Fonds en wellicht een goede wens?
Als ik het Mensafonds was, zou ik mij vertellen wat ze in hemelsnaam voor nuttigs gedaan hebben met mijn donatie. Per slot van rekening is niet de bieder de donateur,
maar ik, die zijn diensten heeft geleverd, maar er niet voor betaald krijgt. En ik wens
het Mensa Fonds de eigen totale overbodigheid.

De naam Dabrowski ken je mogelijk van de Theorie van Positieve
Desintegratie. Deze theorie is bekend binnen het onderzoek naar
en onderwijs van hoogbegaafden en biedt een originele en verdiepende kijk op persoonlijke ontwikkeling waarbinnen begrip
van en voor de (vaak) veelzijdige ervaring van hoogbegaafden op
een ontwikkelgerichte wijze mogelijk wordt.
Om haar kennis en ervaring over te dragen organiseert Lotte van
Lith reeds 2 studiemiddagen voor leden van Mensa over persoonlijkheidsontwikkeling en begaafdheid. Reacties van de eerste
deelnemers waren buitengewoon positief.
Een 3e studiemiddag volgt binnenkort. Heb je interesse, volg dan
de berichten hierover op onze website www.mensafonds.nl

Sluit je aan bij de Club van 100
Op het Mensa Waddenweekend 2014 kreeg de Club van 100 een vliegende start: 11 leden meldden zich meteen aan. Zij committeren
zich om gedurende 5 jaar € 100,- per jaar en 100 minuten van hun tijd te doneren aan het Mensa Fonds. Voor meer informatie zie
http://www.mensafonds.nl/index.php/donateurs/club-van-100
Ook lid worden van de Club van 100? Meld je bij Grethe van Geffen: secretaris@mensafonds.nl of Rob Scipio: penningmeester@mensafonds.nl en wij zorgen dat er een notariële overeenkomst wordt opgesteld voor 5 jaar.
Zo wordt je donatie 100% aftrekbaar voor de belastingen!

