Amsterdam, 28 oktober 2017
Beste heer, mevrouw,
Stichting Brightlights bestaat 5 jaar!
Wellicht bent u al eens in aanraking gekomen met ons werk of team, misschien is de naam nieuw voor u.
Brightlights.nl is het platform waarop een jonge, hoogbegaafde jongeren wekelijks schrijven over allerlei
onderwerpen die hen bezighouden. Om dit werk te kunnen blijven doen vragen wij uw steun.
Brightlights is in 2012 opgezet met steun van het Ministerie van OCW, het Oranjefonds en Stichting Optimix. Het
doel is om hoogbegaafde jongeren een eigen platform te geven. Hoogbegaafdheid is een ‘gave’ en een ‘gift’, maar is
voor veel jongeren ook een uitdaging. Er leeft in deze groep veel behoefte om meer over zichzelf en over anderen te
weet te komen. Veel hoogbegaafde jongeren geven aan zich soms geïsoleerd te voelen en hebben graag contact
met andere jongeren met dezelfde behoefte. Daarnaast hebben veel jongeren enorm veel energie en belangstelling
voor veel onderwerpen waarover ze graag en veel schrijven! Brightlights geeft tips en trucs om met hoogbegaafdheid
om te gaan en biedt ruimte om op hoger niveau in discussie te gaan over de interesses van onze lezers.
De website heeft gemiddeld 3200 tot 3500 unieke bezoekers per maand. We hebben sinds onze oprichting dus
tienduizenden nieuwe bezoekers mogen verwelkomen.
Brightlights werkt met een heel bescheiden begroting en is afhankelijk van giften van personen, stichtingen en
bedrijven. We onderhouden hiermee de de website, organiseren bijeenkomsten en kunnen redacteuren een kleine
(reiskosten) vergoeding aanbieden.
Om deze reden doen wij ook een beroep op u. Steunt u de ontwikkeling van onze vaak uitzonderlijk getalenteerde
jongeren die elkaar nodig hebben hun weg in het leven te vinden? Alle bedragen zijn welkom. Sponsors boven 500
euro krijgen een mooie vermelding op onze site! Heel hartelijk dank voor uw bijdrage namens alle Bright lights van
Nederland!

Stichting Brightlights
Wethouder Frankeweg 9-II, Amsterdam
info@brightlights.nl
KvK nummer 58085971
Bankrekening NL06 RABO 0100 9058 46

Onze hoofredacteur Nora:
“Brightlights is voor veel van ons een heel waardevolle onderdeel van ons leven geworden. Niet alleen omdat we onze lezers echte
persoonlijke informatie over hoogbegaafdheid kunnen bieden, maar ook omdat we onze hoogbegaafde redacteuren individueel
stimuleren. In samenwerking met de stichting Begaafdheidsprofielscholen hebben onze redacteurs meerdere keren workshops
journalistiek gegeven aan gymnasium- en plusklasscholieren. Een aantal van deze leerlingen raakte zo weer betrokken bij de
website en pakte zelf de pen op. Dat schrijven doen ze trouwens onder mijn begeleiding; met mijn redactie-ervaring kan ik ze
helpen om het beste uit hun artikelen te halen. Deze groep leiden is niet alleen maar een kwestie van spelfouten corrigeren. Ik
moedig iedere blogger aan om zichzelf zoveel mogelijk uit te dagen (ook buiten school) en ook naar mij toe te stappen als hij/zij
met persoonlijke problemen zit. Dit maakt dat de redactie al jarenlang haast een hechte vriendengroep is, op de maandelijkse
redactievergaderingen worden de nieuwe artikelen, maar ook eigen issues rond hoogbegaafdheid, school, onbegrip en talent
besproken”

Enkele artikelen die een indruk kunnen geven van wat wij doen:
•  

http://www.brightlights.nl/4296/magazine-sectie/oxford-hoe-is-dat-nou-echt
Een hoogbegaafde studente vertelt over haar avontuur aan de Engelse universiteit Oxford.

•  

http://www.brightlights.nl/4998/geen-categorie/hoogbegaafdheid-laten-stikken-of-een-helpende-hand
Onze veertienjarige redacteur Krijn neemt partijprogramma’s onder de loep om te onderzoeken hoeveel
aandacht politieke partijen besteden aan het onderwerp hoogbegaafdheid.

•  

http://www.brightlights.nl/4398/magazine-sectie/hoogbegaafd-en-onderpresterend
Redacteur Joran-Lars vertelt over de misverstanden die ontstaan als je hoogbegaafd bent, maar ook MBO
doet.
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