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VOORWOORD

In dit tiende jaar van het bestaan van onze stichting bezoch-

ten we de Democratische Republiek Congo, met Minke van 

Rees, onze directeur Natuurbescherming en Onderwijs, en 

ons nieuwste staflid Florentine van Waesberghe. Buiten de 

paar grote steden woont de Congolese bevolking vooral langs 

de eindeloze weg door de oerbossen, of langs de eindeloze 

waterweg de Congo Rivier, na de Nijl de langste rivier van 

Afrika. Elke paar honderd meter vind je een andere neder- 

zetting. Hier haalt men letterlijk alles – eten, water, brand-

hout, medicijnen, bouwmaterialen – uit het bos. Helaas 

verkoopt de regering regelmatig ‘kapconcessies’ aan lan-

den als China of Libië – het recht om honderden vierkante 

kilometers hout te komen kappen (vaak ook voor export naar 

het Westen). Het is natuurlijk de bedoeling dat er met beleid 

wordt gekapt, zodat noch de lokale bevolking, noch de natuur 

er last van heeft. Dus hier en daar een boom. Maar het is 

veel gemakkelijker om te kappen vlak langs de weg – die ene 

weg waar iedereen woont - en om ook meteen maar alles te 

kappen, met vierkante kilometers tegelijk….

Mede dankzij jarenlang lobbyen door organisaties zoals 

Greenpeace was het enkele weken voor onze reis eindelijk 

gelukt om de staat een officieel besluit te laten ondertekenen, 

een ‘decree’, dat het mogelijk maakt om landconcessies toe 

te kennen aan gemeenschappen waardoor anderen er geen 

aanspraak meer op kunnen maken. De volgende taak is om dit 

besluit – een ingewikkeld, dik document – te vertalen in de  

lokale Bantu- en Pygmeëntalen en deze langs te brengen en 

uit te leggen bij de vele stammen die, kilometer na kilometer, 

de eindeloze weg door de jungle bewonen. Zodat ze zich op 

de toewijzing van land kunnen beroepen, want de grootscha- 

lige en vaak illegale houtkap gaat vooralsnog gewoon door.  

Met zulke kleine stapjes gaat het soms.

Van de Afrikaanse landen die we de afgelopen tien jaar be-

zochten, wordt D.R. Congo overigens als een van de ‘gevaar- 

lijkere’ bestempeld. Er waren daardoor wat bezorgde geluiden 

vanuit de familie. Maar het is een prettig en sympathiek land, 

met een trotse bevolking. Er hangt, ondanks de nog niet 

geheel uitgewoede oorlog, een positieve sfeer. De reis had on-

danks alle voorzorgsmaatregelen echter nog slecht af kunnen 

lopen, maar dan wel in Zaventem, waar de balie van Brussel 

Airlines door terroristen werd opgeblazen - de balie waar wij 

een dag eerder nog hadden gestaan, vers terug uit Kinshasa. 

Zo gaat het soms.

Van de vele prachtige kunstprojecten in Nederland dit jaar, 

onder auspiciën van onze directeur kunstzaken Ellen Wilbrink, 

willen we in elk geval de uitzinnig succesvolle Alma Tadema 

expositie noemen, gebaseerd op het tentoonstellingsconcept 

dat in 2015 de Turing Toekenning won. Nog nooit trok het 

Fries Museum zoveel publiek. Leeuwarden zag een instroom 

van 158.000 bezoekers om de bijzondere en ietwat hysterische 

schilderijen van ‘Sir Lawrence’ (geboren te Dronrijp, vlakbij 

Leeuwarden) te bewonderen. Duidelijk werd belicht welke 

invloed zijn werk tot op de dag van vandaag heeft op de film-

industrie en op ons beeld van hoe de wereld er in de klassieke 

oudheid uitzag. De komst van zoveel bezoekers gaf ook een 

geweldige boost aan de lokale economie. Een prachtig op-

stapje naar volgend jaar, als Leeuwarden Culturele Hoofdstad 

van Europa zal zijn. In de zestiger jaren kon men doeken van 

Houtkap langs de Congo Rivier

>>>
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Tadema nog niet aan de straatstenen kwijt. Eén werd verkocht 

voor een paar honderd gulden en bij het vuilnis gezet: het ging 

de koper om de lijst. Zo gaat het soms.

Over de onderwijsprojecten blijven we maar piekeren. In de 

tien jaar sinds de oprichting van de Turing Foundation zijn 

onze eigen kinderen opgegroeid van 6- en 8-jarigen tot jong 

volwassenen – onze oudste mocht vorige week voor het eerst 

stemmen. Aan de ene kant beseffen we daardoor heel goed 

dat de injectie van ruim € 10.000.000 in (West-)Afrikaans on-

derwijs in die periode niet anders dan positief heeft uitgepakt 

voor zo’n 100.000 kinderen – waaronder velen die, net als onze 

oudste dochter, ondertussen volwassen zijn, en die zonder 

ons de rest van hun leven door hadden gemoeten zonder eni-

ge of met zeer gebrekkige opleiding. Aan de andere kant is het 

moeilijk te verkroppen dat veel regeringen zo grif bereid zijn 

een deel van hun verplichtingen jegens hun jeugd over te laten 

aan buitenlandse organisaties. De afgelopen jaren hebben 

wij ervaringen gehad met regeringsambtenaren die praktisch 

recht in ons gezicht zeiden het geld liever aan andere dingen 

te besteden, omdat er toch altijd wel Westerse organisaties 

zijn die de scholen graag financieren.

Natuurbescherming blijft de grootste zorg. Het grijpt ons af 

en toe aan hoe elke stap voorwaarts teniet lijkt te worden ge-

daan door tien stappen achterwaarts. Wederom dankzij onze 

opgroeiende dochters zien we onze eigen maatschappij met 

andere ogen dan vroeger. Het is bijna niet aan ze uit te leggen 

waarom onze generatie elke nacht al het wereldnieuws – één 

klik op hun telefoon - op dikke pakken papier laat drukken, en 

die in de vroege ochtend per individueel woonhuis laat bezor-

gen, waarna ze later op de dag met alle bijlagen en katernen in 

de papierbak verdwijnen. Dat onze generatie in zo’n overvloed 

van fossiele brandstoffen is opgegroeid dat we een elektri-

sche tandenborstel gebruiken omdat het zelf heen-en-weer-

bewegen van de borstel ons kennelijk teveel moeite is. Hún 

generatie zal wellicht geen auto’s meer bezitten, omdat ze 

zulk bezit niet meer associëren met automobiele en financiële 

‘vrijheid’, zoals onze generatie dat deed, maar ook omdat ze 

de economie en het gemak van een één-persoons elektrische 

zelfrijdende auto à 7 cent per kilometer verkiezen boven het 

persoonlijk bezit van een ton staal dat 23 uur per dag ruimte 

staat in te nemen op een straathoek. We hopen dat hun gene-

ratie in staat is het tij te keren voordat we onze leefomgeving 

onherstelbare schade hebben aangedaan.

De Turing Foundation blijft in elk geval mee-evolueren met 

ons voortschrijdend inzicht. Ook op het personele vlak 

blijft de stichting in ontwikkeling. Chantal Vruggink, die de 

projectmonitoring en -evaluatie van onze vele onderwijspro-

jecten in de loop der jaren heeft gestroomlijnd, stapt over naar 

Stichting Steun Emma, de fondswervende organisatie voor het 

Emma Kinderziekenhuis. Ook Alexander Ribbink treedt na tien 

jaar stimulerende bijdragen terug uit ons bestuur. Onze dank 

is groot voor zijn jarenlange inzet. Jeroen Davidson tekende tot 

ons genoegen voor een elfde jaar. En Volkert Engelsman, CEO 

van Eosta, is zojuist toegetreden als secretaris. Zijn expertise 

op het gebied van duurzaam en ‘fair’ produceren in ontwik-

kelingslanden zal een belangrijke bijdrage gaan leveren op 

het gebied van natuurbescherming. Wij zijn Jeroen en Volkert 

ongelooflijk dankbaar dat zij, naast hun drukke en verantwoor-

delijke banen, willen bijdragen aan het werk van de Turing 

Foundation.

Maart 2017, Pieter en Françoise Geelen

Nederzetting langs de Congo Rivier
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De Turing Foundation werd in 2006 opgericht door het echtpaar Pieter en Françoise 

Geelen en gefinancierd vanuit de opbrengst van de beursgang van het bedrijf 

TomTom. Bij de oprichting werden vier aandachtsgebieden gekozen: NATUUR, 

ONDERWIJS, KUNST en LEPRA. De Turing Foundation wil een bijdrage leveren aan 

een betere wereld en een betere samenleving, nu en in de toekomst. Bij alles wat we 

doen, willen we een significant verschil kunnen maken en streven we naar duurzame 

resultaten. Onze hoofdactiviteit is het besteden van gelden aan projecten die hier aan 

bijdragen. Deze projecten voeren we niet zelf uit, maar realiseren we via (Nederlandse) 

partnerorganisaties. In ons bestedingsbeleid focussen we uitsluitend op projecten die 

binnen de gedefinieerde aandachtsgebieden vallen. De vier aandachtsgebieden hebben 

elk een eigen doelstelling, bestedingsbeleid, budget en geografische focus. 

Iedere organisatie waarvan de aanvraag wordt gehonoreerd, ontvangt een formele 

bevestiging (een toekenningsbrief en/of donatieovereenkomst) met daarin de 

voorwaarden, tussentijdse evaluatiepunten en de vereisten voor het eindverslag. Dit 

document vormt samen met de aanvraag de basis voor de monitoring en evaluatie van 

het project. 

Bij toekenningen stelt de Turing Foundation in de regel 90% van het toegezegde bedrag 

direct ter beschikking. De resterende 10% wordt overgemaakt na goedkeuring van het 

inhoudelijke en financiële eindverslag. 

Voor onze kunstbestedingen geldt dat we het gehele traject van toekenning tot 

totstandkoming volgen en alle projecten bezoeken. 

De projecten en programma’s in ontwikkelingslanden volgen we via onze (Nederlandse) 

partnerorganisaties. Daarnaast proberen we in ieder geval één keer per jaar een 

projectreis te maken om onze lokale projectpartners te bezoeken. In maart 2016 bezocht 

een delegatie van de Turing Foundation een aantal onderwijsprojecten in en rondom 

Kinshasa, D.R. Congo. Ook werd met Greenpeace het community forestry project in het 

Congobekken bezocht.

OVER ONS WERKWIJZE
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NATUUR ONDERWIJS
De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in 

ecosystemen door biodiversiteit te beschermen en het duur-

zame gebruik van natuurbronnen te stimuleren. Wij richten 

ons specifiek op initiatieven die duurzaam landgebruik in tien 

Afrikaanse landen mogelijk maken en op initiatieven die 

werken aan gezonde kraamkamers van de zee.

De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in ontwikke-

lingslanden onderwijs bieden dat hen structureel kan helpen, 

onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt 

een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. De Turing 

Foundation richt zich op het verbeteren van de toegang tot 

kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs in 

tien Afrikaanse landen.

KUNST LEPRA
De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten 

genieten van kunst. De Turing Foundation draagt daarom 

bij aan kwalitatief hoogstaande projecten met een bijzondere 

publieke aantrekkingskracht op het gebied van beeldende 

kunst, klassieke muziek en Nederlandstalige poëzie. 

Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is 

cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de 

ziekte worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging 

worden voorkomen. De Turing Foundation draagt daarom 

bij aan wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en 

de verspreiding van lepra.

ONZE AANDACHTS-
GEBIEDEN
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NATUUR
Het wereldwijd beschermen van de kraamkamers 

van de zee en het stimuleren van duurzaam 

landgebruik in tien Afrikaanse landen.

Totaal: € 8.595.906, waarvan € 823.500 in 2016

ONDERWIJS
Het verbeteren van de toegang tot kwalitatief 

goed onderwijs en beroepsonderwijs in 

tien Afrikaanse landen.

Totaal: € 9.999.324, waarvan € 738.437 in 2016

KUNST
Meer mensen laten genieten van kunst in 

Nederland: van beeldende kunst, van 

klassieke muziek en van poëzie.

Totaal: € 10.282.271, waarvan € 861.466 in 2016

LEPRA
Het ondersteunen van wetenschappelijk 

onderzoek naar vroege diagnose en 

behandeling van lepra.

Totaal: € 4.688.035, waarvan € 448.840 in 2016

DE TURING 
FOUNDATION 
IN CIJFERS
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Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing Foundation in totaal € 33,9 miljoen 

toegekend aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

In 2016 doneerden wij in totaal € 2.877.563 aan goede doelen. Wij ontvingen in 

totaal 454 aanvragen, waarvan 41 aanvragen werden gehonoreerd.

Per 31 december 2016 ondersteunden wij 81 projecten.
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De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in 
ecosystemen door biodiversiteit te beschermen en het duurzame 
gebruik van natuurbronnen te stimuleren. Wij richten ons op 
initiatieven die duurzaam landgebruik in tien Afrikaanse landen 
mogelijk maken en op initiatieven die werken aan gezonde 
kraamkamers van de zee.

NATUUR

DUURZAAM LANDGEBRUIK

De Turing Foundation ondersteunt natuurorganisaties die ‘biodiversity  

hotspots’ beschermen en die droge gebieden vergroenen.

GEZONDE KRAAMKAMERS VAN DE ZEE

Wij ondersteunen natuurorganisaties die belangrijke kraamkamers zoals 

mangrove bossen en koraalriffen beschermen en herstellen.

PROJECTEN IN: BURKINA FASO – D.R. CONGO – FILIPIJNEN – 

GUINEE BISSAU – INDONESIË– KAMEROEN – MALI – NEDERLAND 
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FILIPIJNEN MANGROVE REHABILITATIE, 
VERDE ISLAND PASSAGE

Conservation International (CI) verricht al ruim 25 jaar waardevol 
werk om de natuur te beschermen en politiek, bedrijfsleven en de 
maatschappij hierbij te betrekken. In samenwerking met de lokale
Filipijnse bevolking wil CI op de eilanden Mindoro en Marinduque  
in totaal 165 hectare mangrovegebied herstellen. Lokale gemeen-
schappen en overheid leren via diverse trainingen over natuur-
bescherming, waardoor er nog eens ten minste 1.000 ha mangro-
ve en kustgebieden beter beheerd en gemonitord worden.  
Deze capaciteitsversterking in combinatie met het creëren van 
goede politieke randvoorwaarden legt de basis voor duurzaam 
beheer van de mangroven in dit gebied. In 2015/2016 is het gebied 
is in kaart gebracht, is 281 ha geïdentificeerd voor herstel en  
is in samenwerking met de gemeenschap een start gemaakt met  
de aanplant op 45 ha. Het resultaat was helaas wisselend door 
extreme droogte, maar de gemeenschap is vastbesloten het  
herstelwerk alsnog tot een succes te maken. 

Donatie Turing Foundation € 320.000 (€ 100.000 in 2016)
Looptijd donatie 2014-2017

D.R. CONGO COMMUNITY FORESTRY IN 
DE EQUATEUR PROVINCIE

Greenpeace is een milieuorganisatie die zich inzet voor natuur 
via onderzoek, overleg en – waar nodig – actie. Greenpeace wil 
boskap in het Congobekken stoppen en werkt hiervoor samen 
met lokale organisaties aan wetgeving en opvolging. Door middel 
van aansprekende, herhaalbare en opschaalbare alternatieven 
laten ze overheid en donoren zien dat economische ontwikke-
ling ook mogelijk is zonder oerbos te kappen. Daarvoor heeft 
Greenpeace, als een concreet en beter alternatief, het zogeheten 
‘community forestry’ geïdentificeerd. Hierbij worden concessies 
(gebruikspacht) aan lokale bosgemeenschappen verstrekt die met 
deze rechten hun livelihood en het bos veilig kunnen stellen.  
In 2016 hielp Greenpeace de overheid met het juridisch raamwerk 
en werden de eerste twee gemeenschappen begeleid bij het door-
lopen van het aanvraagproces voor een concessie. 

Donatie Turing Foundation € 110.000 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2018

PROJECTEN NATUUR

BURKINA FASO GREENING THE GREEN WALL 
INITIATIVE ROND HET MEER HIGA

Het werkgebied van Vogelbescherming Nederland (VBN) ligt met 
name in Nederland en in de landen op de vliegroute van ‘onze’ 
trekvogels, waaronder Burkina Faso. VBN werkt hier sinds 2005 
samen met de natuurorganisatie Naturama aan de bescherming 
van de leefgebieden van vogels en de verbetering van de bestaans-
wijze van lokale gemeenschappen. 
Naturama herstelt met kleine lokale natuurorganisaties de natuur 
rond het Higa meer door middel van natuurlijke hersteltechnieken 
en traint lokale gemeenschappen in het gebruik van duurzame 
landgebruik technieken, waardoor hun inkomsten kunnen ver-
beteren. Naturama wil een bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de nationale natuurplannen en de uitvoer van het ‘Green Wall’ 
Initiatief en deelt waar mogelijk de kennis over de beste boom-
soorten en de opgedane ervaringen.

Donatie Turing Foundation € 50.000 (€ 37.500 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2017

BURKINA FASO DUURZAAM BEHEER EN HERSTEL 
ECOSYSTEM SAHEL

Tiipaalga is in 2006 opgericht door het Zwitserse newTree en is 
in Burkina Faso de lokale uitvoeringsorganisatie. De organisatie 
wil een groene Sahel realiseren door de bodemvruchtbaarheid te 
vergroten, erosie tegen te gaan en inheemse boomsoorten terug 
te brengen. Daarvoor zijn interventies nodig die worden uitge-  
voerd in samenwerking met de dorpsgemeenschappen. Zo 
worden hekken om percelen van drie hectare geplaatst, waardoor 
de natuur de rust krijgt om te herstellen. Daarnaast worden trai- 
ningen gegeven over duurzame (landbouw)technieken en milieu-
vriendelijke inkomengenererende activiteiten, zoals bijenhouden 
en veevoer verbouwen. Ook leren de vrouwen houtbesparende 
ovens te maken, te gebruiken en te onderhouden. In 2016 is het 
areaal omheind gebied gegroeid met 27 ‘plots’, waarmee het 
totaal op 855 ha komt. Het aantal houtbesparende ovens groeide 
met 20.000 naar 88.400 in de regio. Dit bespaart jaarlijks 45.000 
ton hout.  

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2018



18 19

PROJECTEN NATUUR

BEHOUD VAN DE BIODIVERSITEIT IN HET CACHEU MANGROVE NATURAL PARK

Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen 
en de biodiversiteit. Hun werk in West-Afrika focust zich onder andere op de bescherming van mangrove gebieden. In Guinee Bissau 
wil Wetlands het mangrove natuurpark Cacheu beschermen door beter parkbeheer en door de belangrijke bufferzone te herstellen en 
duurzaam gebruik te stimuleren. Naast capaciteitsversterking van het parkmanagement, wordt samen met zeven lokale gemeenschap-
pen 200 ha mangroven hersteld en worden betere rijstproductietechnieken aangeleerd om nieuwe mangrovekap tegen te gaan. 
Het gebied is in oktober 2015 in kaart gebracht en de herstellocaties zijn geïdentificeerd. Op 17 augustus 2016 vond de officiële 
lancering van de werkzaamheden plaats met meer dan 500 deelnemers en veel media-aandacht. Inmiddels is reeds 104 ha hersteld. 
Met alle gemeenschappen zijn plannen van aanpak besproken en met twee werkt Wetlands verder om community forests te 
ontwikkelen die de bufferzone zullen versterken.

Donatie Turing Foundation € 350.000 (€ 80.000 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2018

GUINEE BISSAU 

“Door jaren van intensieve rijstbouw en overbevissing zijn de mangroven in Guinee Bissau 
ernstig beschadigd. Dankzij de steun van de Turing Foundation werken we met 

communities en overheidspartners aan bescherming en herstel van deze unieke bossen.  
Zo blijven de paaigronden voor vis bestaan en vinden miljoenen trekvogels, 

maar ook dolfijnen, zeeschildpadden en nijlpaarden een veilige plek om te leven” 
Pieter van Eijk, Programma Delta’s en kusten, Wetlands International

KAMEROEN BESCHERMEN EN HERSTELLEN VAN 
NATUUR RONDOM WATERBRONNEN

LiveBuild is opgericht in 2007 en werkt samen met lokale orga- 
nisaties en gemeenschappen aan duurzame ontwikkeling in het 
Engelstalige deel van Kameroen. De projecten van LiveBuild zijn 
gemeenschap gedreven en hebben als doel de toegang tot goed 
water en adequate sanitaire voorzieningen te verbeteren. Dit 
initiatief komt van drie gemeenschappen (onder de verzamelnaam 
Manganjo), die een waterleidingensysteem willen aanleggen van 
een hoger gelegen waterbron naar hun dorpen. Om ook op de 
lange termijn de watertoevoer te verzekeren, vormt het bescher-
men en herstellen van het wateropvang gebied (catchment area) 
een essentieel onderdeel van het project. Livebuild herstelt met 
de lokale gemeenschap vijf ha en samen dragen ze zorg voor 
duurzaam gebruik in de toekomst.   

Donatie Turing Foundation € 95.000 (€ 15.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2019

INDONESIË ASMAT COASTAL WETLAND, PAPUA

Wereld Natuur Fonds Nederland is onderdeel van het WWF, 
de grootste en bekendste natuurorganisatie ter wereld. WWF is 
werkzaam in meer dan 100 landen via kantoren in 60 landen, 
waaronder Indonesië. Dit project streeft naar de bescherming van 
mangrovebossen langs de zuidwestelijke kustlijn van Mimika en 
Asmat district in Papoea, Indonesië. Het ontbreekt de overheid 
en lokale bevolking aan kennis om te voorkomen dat mangrove 
bossen in de toekomst grootschalig zullen verdwijnen. WWF 
brengt daarom de kwetsbare en aangetaste gebieden in kaart 
en leert de lokale bevolking de ontwikkelingen te monitoren via 
geo-tagging. WWF heeft ervoor gezorgd dat natuureducatie een 
vast lesonderdeel is op zes scholen. De resultaten zijn zo positief 
dat natuureducatie naar verwachting zal worden opgenomen in 
het reguliere onderwijscurriculum op districtsniveau. 

Donatie Turing Foundation € 162.500 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie  2015-2018
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PROJECTEN NATUUR

VERGROENEN VAN HET GEBIED TUSSEN MOPTI EN SEGOU

Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te benutten om zo armoede tegen te gaan en de 
natuur te beschermen. Samen met lokale natuurorganisaties, zoals Malian Association for the Conservation of Wildlife & Environment 
(AMCFE), wil Tree Aid in Mali via deelprojecten een 400 km lange corridor tussen Mopti en Segou vergroenen. Dit deelproject betreft 
bijna 1.000 boeren in vijftien dorpen in de gemeenten Samine en Sakoiba. Boeren leren hun land beter te beheren waardoor de boom-
dichtheid per ha vergroot en de landbouwproductiviteit en bodemkwaliteit verbetert.
In 2016 bleek dat de capaciteit van de boeren lager is dan verwacht, waardoor het doel om 75.000 nieuwe bomen te planten slechts 
voor 16% is gehaald. Er is dus meer training nodig in de manieren om het gebied te vergroenen en daar zet AMCFE vol op in. 
De dorpen hebben allemaal een goed functionerend comité gevormd en de kwekerijen zijn succesvol en dat zal positief bijdragen aan 
de eindresultaten.

Donatie Turing Foundation € 125.000 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2018

MALI

“Deforestation is having devastating effects on the lives of some of the world’s poorest 
communities in Mali. With the Turing Foundations support, TREE AID is  

‘re-greening’ these vital ecosystems and placing rural families at the centre of protecting 
their own natural resources, ensuring the survival of people and wildlife.”

Tom Skirrow, Director of Operations, TREE AID

NEDERLAND TERUGBRENGEN VAN DE 
BLAUWVINTONIJN IN DE NOORDZEE 

De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en 
het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil dit beschermen door middel 
van duurzame visserij en het realiseren van een netwerk van be- 
schermde zeegebieden. Een aanvullend project is het terugbren-
gen van de blauwvintonijn in de Noordzee. Dit kan enerzijds een 
enorme boost geven aan het beschermingswerk van de Noordzee 
en anderzijds bewijs leveren van een gezonder ecosysteem. 
De tonijn komt al tot de Noorse wateren, dus WNF wil daar de 
vissen merken via een ‘tag’ om meer te weten te komen over 
hun beweegpatronen. Zo kan duidelijk worden wat de kansen of  
beperkingen zijn – binnen hun ecosysteem - om tot de Noordzee 
te zwemmen. Een nieuw te lanceren meldpunt voor bijzondere 
zeediersoorten in de Noordzee zal naar verwachting de wens om 
de Noordzee beter te beschermen bij de burger vergroten.

Donatie Turing Foundation € 350.500 (€ 98.000 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2017

NEDERLAND NATUUR-INCLUSIEF BOUWEN VAN 
WINDMOLENPARKEN OP DE NOORDZEE

Stichting de Noordzee (SDN) streeft naar een gezonde Noordzee 
met duurzame visserij, geen vervuiling, schone energie en be- 
schermde gebieden. In het energieakkoord van september 2013 
zegde de Nederlandse overheid toe in 2023 16% van de energie-
behoefte ‘groen’ op te wekken. De windparken op zee worden in 
de aankomende tijd fors uitgebreid. SDN ziet deze ontwikkeling 
als kans om de Noordzee gezonder te maken. De windmolen-
parken kunnen namelijk een belangrijke katalysator zijn om meer 
gebied te beschermen mits de bouw, aanleg en uitvoering van 
de zeeparken in balans is met het ecosysteem van de Noordzee. 
Mede dankzij de (snelle) financiering door de Turing Foundation 
heeft SDN zich kunnen positioneren als een ‘thought-leader’, 
is veel meer bekend over de toepassing van concrete natuur- 
versterkende maatregelen in windparken en staat dit onderwerp 
hoog op de agenda bij stakeholders.

Donatie Turing Foundation € 50.000
Looptijd donatie 2016
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De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in 
ontwikkelingslanden onderwijs bieden dat hen structureel kan 
helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt en beter in staat 
stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. De Turing 
Foundation richt zich op het verbeteren van de toegang tot 
kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs in tien 
Afrikaanse landen.

ONDERWIJS

KWALITATIEF GOED BASISONDERWIJS

Wij ondersteunen initiatieven in Burkina Faso, D.R. Congo, Guinee, Mali en 

Niger die zorgen dat meer kinderen beter kunnen leren. Bijvoorbeeld door 

leraren te trainen, betere lesmaterialen en effectievere randvoorwaarden.

BEROEPSONDERWIJS

De Turing Foundation ondersteunt onderwijsorganisaties in Benin, 

Kameroen, Liberia, Sierra Leone en Togo die jongeren formele en non-

formele beroepsopleidingen aanbieden en die hen op weg helpen werk 

te vinden.PROJECTEN IN: BENIN – BURKINA FASO – D.R. CONGO – GUINEE – 

KAMEROEN – LIBERIA – MALI – NIGER – SIERRA LEONE – TOGO
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PROJECTEN ONDERWIJS

BENIN ZELFSTANDIG BEROEPSOPLEIDINGSCENTRUM VOOR 
VROUWEN, PARAKOU

Stichting Hubi & Vinciane ondersteunt streekontwikkeling rond de stad Parakou via    
projecten in gezondheidszorg, economische (landbouw) ontwikkeling en onderwijs. 
Een beroepsopleidingscentrum in Parakou leidt jaarlijks 40 vrouwen op om met name 
landbouwproducten te verwerken tot bijvoorbeeld sap of cosmetica. Het aantal leerlingen 
en de verkoop tijdens de opleiding genereert nog te weinig eigen inkomsten om zelf-
standig kwaliteitsinvesteringen te doen. De bouw van een extra klaslokaal is inmiddels 
gerealiseerd waardoor er plek is voor 100 in plaats van 50 leerlingen. Vrouwen hebben 
een kortlopende training gevolgd in onderwerpen als veehouderij, verwerking van land-
bouwproducten, marketing en kredietmanagement. Met name de verwerking van fruit, 
soja en baobab in sappen hebben geleid tot verkopen. Of dit daadwerkelijk heeft geleid 
tot inkomsten voor het centrum wordt in 2017 bekend.

Donatie Turing Foundation € 50.000 (€ 20.000 in 2016)    Looptijd donatie 2016-2018

D.R. CONGO GOOD EDUCATION FOR ALL, 
SOUTH KIVU PLATEAU REGION

Children in Crisis (CIC) is een Engelse NGO die onderwijs biedt aan kinderen in de armste 
landen. CIC werkt daar waar middelen schaars zijn en onderwijs nodig is voor herstel, 
zoals in het oosten van D.R. Congo. Op het plateau in Zuid-Kivu werkt CIC sinds 2007 
aan de structurele verbetering van het onderwijs. Sindsdien is op 194 scholen het aantal 
inschrijvingen gestegen met 11% en het slagingspercentage met 18%. 
Onze ondersteuning betreft fase III van het project, waarin verder wordt gewerkt aan de 
verbetering van de kwaliteit van onderwijs en de vergroting van de toegang tot onderwijs. 
Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van de docententraining op 30 middelbare 
scholen. Hierdoor verbetert op structurele wijze de kwaliteit van nieuwe basisschool-
docenten. 

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2016)    Looptijd donatie 2016-2019

BURKINA FASO TECHNISCH VAKONDERWIJS IN LEO EN 
BOBO-DIOULASSO

Woord en Daad werkt in Burkina Faso al geruime tijd samen met de lokale ontwikkelings- 
organisatie CREDO. Samen verbeteren zij onderwijsmogelijkheden en de toegang tot de 
arbeidsmarkt voor Burkinese jongeren door het aanbieden van vol- en deeltijds vaktraining. 
Jongeren kunnen op twee vakscholen een kappersopleiding volgen of een opleiding 
in elektro- of metaaltechniek, staalbouw of metselen. Daarnaast wordt aan jongeren een 
kortlopende technische of agrarische training van drie maanden aangeboden ter verbete-
ring van hun vaardigheden. Iets meer leerlingen dan verwacht volgden een kortlopende 
training, maar het aantal leerlingen dat een langlopende training heeft gevolgd is 30% 
lager dan verwacht. Wood en Daad en CREDO ontwikkelen een nieuw concept dat moet 
leiden tot meer opleidingen die voldoen aan de marktvraag. 

Donatie Turing Foundation € 120.000 (€ 20.000 in 2016)    Looptijd donatie 2014-2016

‘ACTIVE LEARNING EN TEACHING’ IN KINSHASA 

Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie met een focus op onderwijs. De organisatie ontwikkelde onder meer een
trainingsprogramma om leraren op actieve manier les te leren geven, waardoor de stof beter beklijft bij leerlingen en de school-
resultaten verbeteren. In D.R. Congo werkt Edukans samen met het Leger des Heils en onderwijs-ngo’s aan de introductie van deze 
lesmethode op drie lerarenopleidingen en twaalf basisscholen. In totaal worden twaalf docenten van de lerarenopleiding en 48 basis-
schoolleerkrachten getraind om de methode breed te verspreiden en ten minste 4.000 leerlingen te bereiken. Het is de bedoeling  
dat de lerarenopleidingen en de ngo’s na drie jaar het trainingsprogramma zelfstandig kunnen uitvoeren. De overheid wordt vanaf het 
begin bij het project betrokken om de methode op nationaal niveau uitgerold te krijgen. Elke zes maanden vindt een trainingssessie 
plaats. Deze herhaling is van belang om het geleerde in de praktijk toe te passen. Ook tussentijds worden de cursisten tijdens hun 
werk door een lokaal team gecoacht en begeleid. 

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2018

D.R. CONGO

“In Congo is de kwaliteit van het onderwijs het laagst van Afrika. De les bestaat 
uit nazeggen of -schrijven wat de leerkracht doet. Kinderen leren er weinig van. 

75 mensen uit het onderwijs worden nu bijgeschoold. Ze leren hoe ze kinderen actief 
bij de les kunnen betrekken zodat het onderwijs echt effect heeft.”

Aart van den Broek, manager onderwijsprogramma’s, Edukans
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PROJECTEN ONDERWIJS

D.R. CONGO GOEDE EN VEILIGE SCHOLEN, 
WALUNGU

War Child wil een positieve en blijvende verandering brengen in  
de levens van kinderen en jongeren in conflictgebieden door 
onder andere onderwijs te stimuleren. In Walungu, in het oosten 
van D.R. Congo, zorgt War Child dat 3.000 leerlingen op zes basis-
scholen goed onderwijs krijgen in een veilige en beschermende 
leeromgeving. Door een betere leeromgeving vermindert uitval en 
gaan meer kinderen over naar het volgende leerjaar. 
War Child begeleidt deze zes scholen om zogenoemde ‘Good 
Schools’ te worden. School comités, leerkrachten, leerlingen en 
ouders bepalen gezamenlijk wat hun school een ‘Good School’ 
maakt en stellen een concreet actieplan op om dit te realiseren. 

Donatie Turing Foundation € 100.000 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2017

GUINEE GIRL-FRIENDLY SCHOOLS IN BOKÉ EN 
KINDIA

De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke 
internationale speler die toegang en niveau van onderwijs in 
Guinee wil verbeteren. Dit project betreft het verbeteren van 
onderwijs voor 5.000 leerlingen op 20 scholen in vier rurale ge-
meenschappen in Boké en Kindia. Zo worden 120 leraren getraind 
in betere lesmethodes en een positievere opstelling ten opzichte 
van meisjes. Door met de gemeenschappen schoolprojecten te 
formuleren, te kiezen en uit te voeren wordt de lokale betrokken-
heid bij het onderwijssysteem vergroot. Bovendien dragen de 
schoolprojecten direct bij aan beter onderwijs doordat ze bijvoor-
beeld barrières voor meisjes wegnemen. In de zomerperiode 2016 
namen 134 onderwijzers deel aan diverse trainingen.

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie 2014-2017

D.R. CONGO VERSNELD BASISONDERWIJS VOOR 
TIENERS IN HET FIZI DISTRICT, ZUID KIVU 

ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden 
waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan, zoals in het oos-
ten van D.R. Congo. Dit project biedt jongeren in de leeftijd van  
10 tot 16 jaar met een leerachterstand de mogelijkheid om via  
een versneld basisonderwijstraject alsnog een vervolgopleiding te 
doen. Dit is een vervolg op het eerdere succesvolle onderwijspro-
gramma van 2010-2013 dat ook door de Turing Foundation werd 
ondersteund. De positieve effecten zijn zichtbaar in grote delen 
van het Fizi district, maar na consultatie van onderwijsinstellin-
gen blijkt in bepaalde delen van het district nog grote behoefte 
aan soortgelijke onderwijsprojecten te bestaan. Bij aanvang van 
schooljaar 2015-2016 stonden 965 leerlingen ingeschreven, waar-
van 752 kinderen zijn geslaagd voor het jaarexamen. 

Donatie Turing Foundation € 140.000 (€ 45.000 in 2016)
Looptijd donatie 2014-2017

KAMEROEN VERSTEVIGEN VAN 20 FAMILY FARM 
SCHOOLS

Sinds 1992 werkt de Franse ontwikkelingsorganisatie Institut Eu-
ropéen de Coopération et de Developpement (IECD) in Kameroen 
onder meer aan betere werkgelegenheid in de landbouwsector 
voor jongeren in rurale gebieden. Op 20 Family Farm Schools 
(FFS) volgen jaarlijks 700 jongeren een één- tot tweejarige oplei-  
ding in betere landbouwtechnieken en managementvaadigheden. 
Het pedagogisch systeem op de FFS is zo ingericht dat theorie en 
praktijk elkaar steeds afwisselen en de opleiding hierdoor goed 
aansluit op de markt. 
IECD versterkt de capaciteit van de lokale partner CNEFAC, traint 
trainers en legt de infrastructuur op scholen aan om een grotere 
stroom leerlingen aan te kunnen. Op deze manier kunnen de FFS 
uiteindelijk zonder externe hulp van IECD blijven bestaan. 

Donatie Turing Foundation € 30.000 (€ 15.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2017
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PROJECTEN ONDERWIJS

BEROEPSONDERWIJS VOOR JONGEREN IN MONROVIA

ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevolking op het gebied van onderwijs, water en sanitair en 
voedselzekerheid. Met dit project voorzien ZOA en partner organisatie SHIFSD in een grote lokale behoefte van jongeren: vakonder-
wijs en een inkomen. In totaal 400 jongeren uit Monrovia volgen een eenjarige opleiding in het vakgebied bouw of autotechniek. 
De helft leert daarnaast ook beter lezen, schrijven en rekenen. 
Op ons aanraden heeft ZOA contact gezocht met Woord en Daad, een organisatie met veel ervaring op het gebied van beroepson-
derwijs. Dit heeft geresulteerd in een samenwerkingsovereenkomst waarbij Woord en Daad de kennis en ervaringen deelt en ZOA en 
lokale uitvoeringspartner SHIFSD helpt bij het integreren van beroepsonderwijs in het project. 

Donatie Turing Foundation € 100.000 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2017

LIBERIA

“De economische ontwikkeling in Liberia komt langzaam op gang waardoor het aantal 
banen groeit. Tegelijkertijd zien we dat het bij kwetsbare jongeren ontbreekt aan 

beroepsvaardigheden om deze banen te kunnen vervullen. Trainingen zijn vaak te duur 
voor deze doelgroep die onder de armoedegrens leeft. Daarom is het zo belangrijk dat 

ZOA in samenwerking met SHIFSD in deze grote behoefte voorziet.”

Daniëlla Lankman, Manager Internationale Stichtingen, ZOA

KAMEROEN KWALITEITSVERBETERING EN CONTINUERING 
BEROEPSONDERWIJS

Reeds acht jaar zet de Nederlandse Stichting Babungo zich in voor betere gezondheids- 
zorg en beter onderwijs in de Babungo vallei in Kameroen. Zo verstrekken ze onder  
andere het jaarlijkse schoolgeld voor 274 kinderen in achtergestelde posities. In dit pro-
ject wordt het schoolgeld voor de technische school voor 20 gemotiveerde jonge mensen 
en de training van 20 lokale vaklieden door een gekwalificeerde praktijkdocent bekostigd. 
Deze training leert hen hoe ze de leerlingen een goede stage kunnen geven, waardoor de 
uitwisseling en de aansluiting tussen de ‘markt’ en de opleiding verbetert. 

Donatie Turing Foundation € 22.500 (€ 9.000 in 2016)    Looptijd donatie 2016-2019

LIBERIA BEROEPSOPLEIDING EN ONDERNEMERSCHAPSTRAINING

Y Care International is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Deze 
stichting werkt al sinds ruim 30 jaar in Liberia en helpt jongeren een bedrijf te starten 
of werk te vinden. Gezamenlijk met YMCA Liberia traint Y Care 250 jongeren uit een 
achtergestelde wijk in Monrovia in ondernemerschap. In totaal 100 jongeren volgden 
voorafgaand aan de training een vakopleiding van 9 tot 12 maanden. Alle jongeren 
trainen vervolgens weer 450 andere jongeren binnen hun gemeenschap in ondernemer-
schapsvaardigheden zoals bedrijfsvoering, marketing en financiën. De alumni worden 
gedurende 1 tot 2 jaar begeleid; naar verwachting zal 65% een inkomen veilig weten te 
stellen van ten minste 50 dollar per maand. 

Donatie Turing Foundation € 129.000 (€ 44.000 in 2016)    Looptijd donatie 2016-2018

KAMEROEN TEACHER TRAINING EN EEN GEMEENSCHAPSBIBLIOTHEEK 
IN BAMELI

Stichting AgriDynamic zet zich door middel van het trainen van leraren en het beschik-
baar stellen van beter lesmateriaal in voor de verbetering van schoolprestaties. Na goede 
resultaten van een eerder door de Turing Foundation ondersteund project in Bamessing, 
breidt AgriDynamic haar activiteiten uit naar het dorp Bameli. Door lesmateriaal beschik-
baar te stellen en leraren te leren actiever les te geven, verbeteren de schoolprestaties 
van de leerlingen en daalt het aantal kinderen dat blijft zitten of uitvalt. In 2016 zijn 32 
leerkrachten gedurende drie dagen getraind in onderwijsmethodes en in het opzetten 
van een boekensysteem/bibliotheek. In totaal zijn 3.810 lesboeken aangeschaft voor 
1.270 kinderen en 210 lesboeken voor de onderwijzers. 

Donatie Turing Foundation € 17.000 (€ 7.000 in 2016)    Looptijd donatie 2015-2016
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PROJECTEN ONDERWIJS

LIBERIA BEROEPSOPLEIDING VOOR 
PLATTELANDSGEMEENSCHAPPEN IN RIVER CESS 

Children in Crisis is een Engelse ngo die onderwijsprojecten  
uitvoert in post-conflictgebieden zoals D.R. Congo, Sierra Leone 
en Liberia. Samen met partnerorganisatie FAWE biedt Children in  
Crisis aan jong volwassenen een alfabetiseringscursus plus een 
vakopleiding voor onder andere zeep maken en (banket) bakken. 
De opleiding duurt vier maanden, waarna de alumni gedurende 
twee jaar lang worden begeleid bij het opzetten van een eigen 
bedrijfje. Op minder trainingslocaties dan gepland, maar met 
intensievere begeleiding, voltooiden 182 vrouwen in 2016 een 
training. De 20 beste leerlingen mochten stage lopen en dat was 
vaak hun eerste werkervaring. Op basis van marktonderzoek zijn 
de opleidingen metselen en houtbewerking geïdentificeerd. Deze 
opleidingen zijn in juli 2016 van start gegaan op het opleidings- 
instituut in Cestos City.
 
Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie 2014-2016

NIGER ONDERWIJSPROGRAMMA, 
TAHOUA DISTRICT

Sinds 2003 is Concern International actief in Niger. Zo wordt les-
materiaal ontwikkeld en worden leraren getraind – onder andere 
met behulp van videomateriaal - om beter les te kunnen geven. In 
2015 is een trainingstool en een docentenhandleiding ontwikkeld 
voor tweetalig onderwijs: Frans en Hausa, de moedertaal. De 
leestesten in 2016 laten een verdubbeling zien in het aantal ge-
lezen woorden per minuut. Concern betrekt de gemeenschappen 
en de overheid bij het project door op 33 van de 40 projectscholen 
managementcomités op te zetten en door het begeleiden van 
onderwijsinspecteurs bij hun werk. Ook ontwikkelen ze in overleg 
met scholen, leraren en ouders gedragsregels om een veilige en 
gelijkwaardige schoolomgeving te realiseren. Het percentage van 
kinderen dat overgaat is in 2016 gestegen van 83% naar 89%.  

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2017

MALI LERAREN TRAINEN IN EEN EFFECTIEVE 
TAALMETHODE IN HET  DOGON GEBIED

Een consortium van een aantal gedreven organisaties waaronder 
Stichting Bloemendaal-Dogon (SBD) zet zich in voor ontwikkeling 
van het Dogon gebied. Samen met de lokale uitvoeringsorgani-
satie Association Dogon Initiative (ADI) verbetert de stichting 
het kwaliteit van onderwijs op 45 scholen door het implemen-
teren van een actieve en kind-gecentreerde taalmethode ‘l’AMI’. 
Taalontwikkeling wordt gestimuleerd door de grote betrokkenheid 
van de kinderen: door het gebruik van eigen verhalen en ervarin-
gen leren ze zich mondeling en schriftelijk beter uit te drukken in 
het Frans. Jaarlijks worden 40 leraren getraind hoe ze de methode 
kunnen toepassen. In totaal 15 ‘expert-leraren’ worden opgeleid 
om collega-leerkrachten in de regio te begeleiden. 

Donatie Turing Foundation € 45.000 (€ 5.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2019

NIGER SPEED SCHOOLS VOOR JONGEREN IN 
DOSSO EN TILLABÉRI

De Strømme Foundation is een Noorse ontwikkelingsorganisatie 
die zich richt op microfinanciering en onderwijs. De organisatie 
is werkzaam in dertien landen wereldwijd, waaronder Niger. Na 
de succesvolle type 1 speed schools voor jonge kinderen, heeft 
de Strømme Foundation type 2 speed schools ontwikkeld. Deze 
speed schools richten zich op oudere kinderen van 13 en 14 jaar. 
Middels een intensief onderwijsprogramma worden zes jaar ba-
sisonderwijs in twee jaar aangeboden. Zo krijgen ook oudere kin-
deren de kans om door te stromen naar het voortgezet onderwijs. 
In 2015 zijn meer kinderen dan verwacht uitgevallen en om dit in 
2016 te voorkomen worden ouders, leraren en schoolmanagement  
ondersteund om meer begeleiding te geven en tijdig in te grijpen. 
Het slagingspercentage steeg hierdoor van 57% naar 85%. 
 

Donatie Turing Foundation € 92.000 
Looptijd donatie 2014-2016
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PROJECTEN ONDERWIJS

SIERRA LEONE BEROEPSONDERWIJS EN EEN 
INKOMEN VOOR JONGEREN

Action on Poverty is een Engelse NGO met het doel werkgelegen-
heid te creëren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waar-
onder Sierra Leone. De stichting ondersteunt de lokale organisatie 
Movement for Assistance and Promotion of Rural Communities 
(MAPCO) bij de vaktraining voor 240 jongeren. MAPCO rust  
lokale ambachtslieden uit met materiaal en gereedschap om hun 
vak aan gemiddeld tien jongeren door te geven. Getrainde leden 
van ‘Communitye Based Organisations’ (CBO’s) geven de jonge-
ren bedrijfstraining, alfabetiseren waar nodig en geven toegang 
tot krediet via de fondsen die de CBO’s in beheer hebben. Dit 
vergroot de kans op een duurzaam bestaan.  

Donatie Turing Foundation € 96.000 (€ 15.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2018

SIERRA LEONE VERSTERKEN VAN DRIE 
BEROEPSONDERWIJSINSTELLINGEN

Sinds 1987 levert Tools to Work gereviseerd gereedschap en 
machines aan beroepsopleidingen en startende ondernemers 
in ontwikkelingslanden. Hierdoor leren jongvolwassenen een 
praktijkgericht vak waardoor ze beter in hun levensonderhoud 
kunnen voorzien. Drie beroepsonderwijsinstellingen in Sierra 
Leone krijgen ieder een container met gevraagde naaimachines, 
computers, gereedschap, printers en machines. Daarnaast 
worden 16 vakdocenten getraind in het onderhoud en de reparatie 
van de naaimachines. Deze kennisoverdracht draagt bij aan de 
duurzaamheid van het initiatief.  

Donatie Turing Foundation € 37.000 (€ 23.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2018

SIERRA LEONE BEROEPSONDERWIJS VOOR 
250 JONGEREN IN HET KONO DISTRICT

Christian Aid werkt al meer dan 20 jaar in Sierra Leone met een 
lokaal team en via lokale organisaties zoals Network Movement 
for Justice and Development (NMJD). De organisaties hebben 
een vergelijkbare insteek: mensen in staat stellen hun situatie te 
verbeteren. Dit project zorgt ervoor dat 250 jong volwassenen 
in het Kono district een vakopleidingsplek naar keuze krijgen bij 
bestaande werkplaatsen in Gbense, Fiama en Tankoro. 
De vaklieden worden getraind in hun opleidingstechnieken.  
Door dit project kunnen meer jongeren een duurzaam werkleven 
opbouwen en hebben ze een beter alternatief voor het onzekere 
en slechte werk in de lokale mijnen. 

Donatie Turing Foundation € 75.000 (€ 40.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2018

SIERRA LEONE DUURZAAM BESTAAN VOOR 
JONGEREN IN BO CITY

Tools for Self Reliance is opgericht met het doel werkgelegenheid 

in Afrika te vergroten. Ze geeft praktische hulp aan praktische 

mensen door starters-kits met opgeknapte gereedschappen aan 

te bieden. De organisatie werkt in Sierra Leone al lange tijd samen 

met de lokale organisatie Craftshare die een eigen vocational 

training centrum runt in Bo City. Hier kunnen jongeren in een van 

acht geselecteerde beroepen een opleiding volgen. Dit project 

betreft 150 jongeren. Na de vaktraining ontvangen alle alumni 

een starters-kit zodat ze meteen aan de slag kunnen binnen hun 

vakgebied. 

Donatie Turing Foundation € 19.500 (€ 10.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2017
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PROJECTEN ONDERWIJS

SIERRA LEONE VERBETERING ONDERWIJSKWALITEIT 
IN HET KONO DISTRICT

Action Aid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die in 45 
landen de toegang en de kwaliteit van het onderwijs wil vergroten.
In Sierra Leone organiseert Action Aid voor leraren het Distant 
Education Program, waarbij met behulp van beter lesmateriaal 
betere lestechnieken worden aangeleerd. Hierdoor verbetert het 
onderwijs voor 850 leerlingen op drie basisscholen. Action Aid 
verzorgt ook speciale trainingen voor het schoolmanagement om 
zo hun positie ten opzichte van onderwijsinstanties te versterken. 
In en rond de scholen hebben meisjes vaak te kampen met een 
achtergestelde en onveilige situatie. Om dit te verbeteren worden 
radioshows en workshops ingezet en meidenclubs opgericht. 
Inmiddels zijn veertien niet-opgeleide onderwijzers, na een suc-
cesvol eerste jaar van het onderwijstrainingsprogramma, gestart 
met het tweede leerjaar. De meiden uit de drie jeugdclubs krijgen 
begeleiding om concrete activiteiten op te zetten om geweld 
tegen meisjes tegen te gaan.

Donatie Turing Foundation € 95.000 (€ 20.000 in 2016)
Looptijd donatie 2014-2016

SIERRA LEONE LERARENOPLEIDINGEN RURAAL 
BASISONDERWIJS IN TAMBAKHA

Street Child zet zich in om de meest kwetsbare kinderen in Sierra 
Leone goed onderwijs te laten volgen op 30 projectlocaties ver-
spreid door het hele land. Dit project speelt zich af in Tambakha, 
de noordelijkste provincie van Sierra Leone. In Tambakha krijgen 
4.000 kinderen toegang tot goed onderwijs, dankzij de training 
van 100 leraren en de bouw van 20 onderwijsconstructies in 60 
gemeenschappen. En dit alles in samenwerking met de lokale 
bevolking. Het totale trainee-opleidingstraject voor leraren duurt 
drie jaar, met een overheidskwalificatie als afsluiting. 
De afgelopen jaren zijn alle 20 schoolgebouwen gerealiseerd en 
is op alle scholen een school management comité opgericht. Dit 
comité is naast de schooltaken belast met de opzet en voortgang 
van de inkomsten genererende activiteiten. In totaal 87 onge-
schoolde leerkrachten volgden met succes het opleidingstraject.

Donatie Turing Foundation € 90.000 (€ 12.000 in 2016)
Looptijd donatie 2014-2016

BETER BEROEPSONDERWIJS VOOR LEERJONGEREN IN HET HAHO DISTRICT

BØRNEFonden (BF) werkt al lange tijd in West-Afrika om meer jongeren aan het werk te krijgen. In Togo wil BF de baankansen van  
150 leerjongeren vergroten door de leeromgeving en de vaktraining te verbeteren. Ambachtslieden worden getraind in didactische vaar-
digheden en voorzien van materialen waardoor ze een goede stageplek kunnen bieden. Ze maken onderling afspraken over een goede 
werkrelatie zonder geweld of uitbuiting. Inmiddels hebben vijftien ambachtslieden ruim 300 collega-vakgenoten getraind. Daarnaast 
worden in het derde (stage)jaar van de training extra lesmodules toegevoegd over succesvol ondernemerschap. Deze interventies en 
meer begeleiding na de opleiding vergroot de kans op een baan voor de jongeren.

Donatie Turing Foundation € 57.000 (€ 30.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2017

“By providing young people a combination of technical skills and entrepreneurship, 
they are given a clear incentive to create a future for themselves and their local 

communities. This is a sustainable alternative to migration to the big cities or other 
countries, which would otherwise often result in high level of youth unemployment.”

Christian Rietz, Senior Advisor Partnership & Projects, BØRNEFonden

TOGO
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De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten 
genieten van kunst. De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
kwalitatief hoogstaande projecten met een bijzondere publieke 
aantrekkingskracht op het gebied van beeldende kunst, klassieke 
muziek en Nederlandstalige poëzie. 

KUNST

BEELDENDE KUNST: TENTOONSTELLINGEN IN MUSEA

De Turing Foundation ondersteunt Nederlandse musea bij het realiseren 

van tentoonstellingen op het gebied van beeldende kunst. Daarbij ligt de 

nadruk op het in Nederland tonen van bijzondere buitenlandse bruiklenen. 

KLASSIEKE MUZIEK: LIVE UITVOERINGEN / MUZIEKFESTIVALS

De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten 

genieten van kwalitatief hoogstaande live uitvoeringen van klassieke muziek. 

Wij hebben daarbij een voorkeur voor muziekfestivals met een landelijke 

uitstraling en met een aanzienlijk aantal uitvoeringen.

POËZIE: DE TURING GEDICHTENWEDSTRIJD EN BIJZONDERE 

POËZIE-UITGAVEN

De Turing Foundation wil meer mensen in aanraking brengen met en laten 

genieten van Nederlandstalige poëzie. Wij organiseren daarom jaarlijks 

de Turing Gedichtenwedstrijd en dragen bij aan de totstandkoming van 

bijzondere poëzie-uitgaven.

PROJECTEN IN: NEDERLAND
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

‘ALMA-TADEMA: KLASSIEKE VERLEIDING’, 
FRIES MUSEUM

Op 21 mei 2015 werd de Vierde Turing Toekenning I, een prijs van € 500.000, uitgereikt aan het Fries Museum voor de tentoonstelling 
over Lourens - Sir Lawrence - Alma-Tadema (1836 – 1912). Deze van oorsprong Friese schilder was in zijn tijd wereldberoemd, maar 
raakte daarna in de vergetelheid. Het Fries Museum heeft met de eerste overzichtstentoonstelling over het oeuvre van de kunstenaar 
in 100 jaar zowel Alma-Tadema als het Fries Museum weer op de kaart gezet. De tentoonstelling (1 oktober 2016 t/m 7 februari 2017) 
werd met 158.000 bezoekers de meest succesvolle en best bezochte ooit voor het museum. De reacties van bezoekers en de (interna-
tionale) pers waren unaniem zeer positief. De tentoonstelling vormde een belangrijke stap op weg naar Leeuwarden-Fryslân Culturele 
Hoofdstad 2018 en is aansluitend te zien in Museum Belvedere in Wenen en Leighton House Museum in Londen. 

Donatie Turing Foundation € 500.000 (€ 225.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2017

‘VLEIEND PENSEEL. CAESAR VAN EVERDINGEN (1616-1678)’, 
STEDELIJK MUSEUM ALKMAAR

Het tentoonstellingstellingsplan ‘Vleiend Penseel. Caesar van Everdingen (1616-1678)’ van het Stedelijk Museum Alkmaar werd op  
21 mei 2015 bekroond met de Turing Toekenning II. Aanleiding voor de tentoonstelling was het 400e geboortejaar van Caesar van   
Everdingen - een relatief onbekende, maar zeer intrigerende en bijzondere 17e-eeuwse schilder. De tentoonstelling was te zien in  
zijn geboorte- en woonplaats Alkmaar van 24 september 2016 t/m 22 januari 2017, ontving lovende recensies en trok in totaal  
28.284 bezoekers (circa 8.000 meer dan vooraf door het museum ingeschat). De tentoonstelling is na Alkmaar doorgereisd naar  
het Sinebrychoff Museum in Helsinki.

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 75.000 in 2016)
Looptijd donatie 2016-2017
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

‘DE BOEDDHA – VAN LEVENSVERHAAL TOT 
INSPIRATIEBRON’, MUSEUM VOLKENKUNDE EN 
TROPENMUSEUM 

Het Nationaal Museum van Wereldculturen organiseerde in 2016 
een tentoonstelling over het fenomeen Boeddha. Bezoekers 
konden eerst in Museum Volkenkunde in Leiden en daarna in het 
Tropenmuseum in Amsterdam ontdekken hoe het boeddhisme 
wereldwijd wordt beleefd. Aan de hand van zo’n 100 Boeddha-
beelden, waaronder unieke internationale topstukken, werd 
aangetoond waarom de Boeddha al 2500 jaar mensen inspireert 
en hoe de verspreiding van het boeddhisme onderdeel is van onze 
wereldgeschiedenis. Daarbij werd vanuit kunsthistorisch oogpunt 
naar de boeddhistische kunst gekeken, maar werden de objecten 
ook in de culturele context geplaatst. De tentoonstelling was 
zeer succesvol en trok in beide musea samen in totaal 189.726 
bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 40.000 
Looptijd donatie 2016-2017

‘JEAN TINGUELY: MACHINESPEKTAKEL’, 
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

De Zwitserse kunstenaar Jean Tinguely (1925-1991) staat bekend 
om zijn speelse, stoere machinekunst en explosieve performan- 
ces. In de jaren vijftig speelde Tinguely een grote rol in de ontwik-
keling van de kinetische kunst. Alles moest anders, alles moest in 
beweging. Precies 25 jaar na zijn dood presenteerde het Stedelijk 
het retrospectief ‘Jean Tinguely: Machinespektakel’, de grootste 
tentoonstelling over deze kunstenaar ooit in Nederland. Op 
chronologische en thematische wijze werden Tinguely’s artistieke 
ontwikkeling en motieven zichtbaar gemaakt, zoals zijn voorliefde 
voor absurd spel en zijn fascinatie voor destructie en verganke- 
lijkheid. De tentoonstelling was te zien van 1 oktober 2016 t/m   
5 maart 2017 en trok 327.019 bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 50.000 
Looptijd donatie 2016-2017

‘HERCULES SEGERS’, 
RIJKSMUSEUM AMSTERDAM 

Het Rijksmuseum Amsterdam toonde in 2016 voor het eerst 
een compleet overzicht van één van de meest intrigerende, 
mysterieuze en experimentele kunstenaars uit de Gouden Eeuw: 
Hercules Segers (1589/90 - 1633/38). Zijn wonderlijke bergland-
schappen en eindeloze vergezichten getuigen van een grenzeloze 
verbeeldingskracht. Als prentmaker was Segers een ware pionier 
en voor zijn kleurige etsen ontwikkelde hij geheel eigen technie- 
ken. Segers werd zo voor generaties kunstenaars en liefhebbers 
een inspiratiebron. Zo bezat Rembrandt maar liefst acht schilde- 
rijen van zijn hand. Toch bleef hij voor het grote publiek een  
relatief onbekende kunstenaar. Reden voor het Rijksmuseum om 
van 7 oktober 2016 t/m 8 januari 2017 een overzichtstentoonstel-
ling te organiseren met in totaal 18 schilderijen en 110 afdrukken 
van 54 prenten van Segers. De (inter)nationale pers was unaniem 
lovend over de tentoonstelling, die van februari – mei 2017 te zien 
is in het Metropolitan Museum in New York. 

Donatie Turing Foundation € 72.000
Looptijd donatie 2016-2017

‘REMBRANDTS NAAKTE WAARHEID’, 
MUSEUM HET REMBRANDTHUIS

Van 12 februari t/m 16 mei 2016 was in Museum Het Rembrandt- 
huis de tentoonstelling ‘Rembrandts Naakte Waarheid’ te zien, 
een tentoonstelling over het tekenen naar naaktmodellen in Rem-
brandts tijd. Meer dan 50 tekeningen, prenten en schilderijen van 
Rembrandt, zijn voorgangers, leerlingen en tijdgenoten, afkomstig 
uit Europese en Amerikaanse openbare en privécollecties, werden 
aangevuld met een selectie werken uit de eigen collectie van 
het Rembrandthuis. Absoluut hoogtepunt vormde Rembrandts 
tekening ‘Zittend Vrouwelijk Naakt (1661)’ uit de collectie van 
het Art Institute of Chicago. De Turing Foundation droeg bij aan 
de bruikleenkosten voor deze tekening. De tentoonstelling kreeg 
mooie recensies en trok in totaal 73.656 bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 16.466 
Looptijd donatie 2016
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST PROJECTEN MUZIEK

TUINEN VAN VERWONDERING

Het project ‘Tuinen van Verwondering’ richt zich op het in beeld 
brengen van ‘land art’ of ‘site specific art’. In de zesdelige  
televisieserie zijn zes immense landschapsparken met specta- 
culaire kunstobjecten van kunstenaars als Anish Kapoor, Richard 
Serra, Sol LeWitt, Damien Hirst, James Turrell en Olafur Eliasson  
op film vastgelegd. De TV uitzendingen op NPO2 trokken ruim  
2 miljoen kijkers, een mooi bewijs dat het concept ‘slow   
television’ (veel kijken en laten verwonderen) zeer positief uit- 
pakte. Daarnaast is in samenwerking met Museum Beelden aan 
Zee, het Drents Museum, Museum Belvédère, EYE Filminstituut 
en het Kröller-Müller Museum een speciaal museumprogramma 
ontwikkeld. 

Donatie Turing Foundation € 25.000 
Looptijd donatie 2016-2017

IDFA

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 
is het belangrijkste documentaire festival ter wereld. Voor het 
festival in 2016 werden in totaal 3.350 documentaires ingezonden. 
Met hulp van 25 adviseurs werden uiteindelijk 314 films en 
cross-media projecten geselecteerd. Daarvan beleefden 103 docu-
mentaires een wereldpremière, 40 een internationale première en 
20 een Europese première. Hoogtepunten waren de vier voorstel-
lingen in Carré met muziekoptredens, een debat en een mode-
show, de prijsuitreiking in de Stadschouwburg, de openingsavond 
van het nieuwe media programma Doclab en de IDFA Junior dag 
in EYE. De 29ste editie van het IDFA is een recordjaar geworden 
waarin het aantal bezoeken is gegroeid van 270.000 in 2015 naar 
280.000 bezoeken in 2016.

Donatie Turing Foundation € 45.000 (€ 15.000 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2017

FESTIVAL OUDE MUZIEK

De Organisatie Oude Muziek (OOM) wil kennis en liefde voor oude muziek bevorderen. Kernactiviteit is het Festival Oude Muziek in 
Utrecht, met meer dan 250 concerten in 10 dagen het grootste evenement voor oude muziek ter wereld. Het Festival Oude Muziek 
2016 had als thema Venetië: La Serenissima. Bijzondere aandacht was er voor de Venetiaanse Opera met Monteverdi en Cavalli, 
voor Antonio Vivaldi en voor de Venetiaanse school met Willaert, Gabrieli en Merulo. De bijdrage van de Turing Foundation 
was geoormerkt voor het openingsconcert met een Venetiaans Vesper programma door het Zwitserse ensemble Gli Angeli Genève, 
onder leiding van bariton Stephan Macleod. Festival Oude Muziek heeft in 2016 opnieuw een bezoekrecord gehaald met 65.748  
bezoeken en een significante stijging van 10% in het aantal verkochte kaarten ten opzichte van 2015.

Donatie Turing Foundation € 30.000 
Looptijd donatie 2016

“Samenwerken met een fonds of mecenas is zoveel meer dan een boekhoudkundige 
transactie. In het proces komen heel andere aspecten naar voren: uitwisseling over 

langetermijndoelen, lokale en internationale positionering. En in het geval van de Turing 
Foundation ook een unieke persoonlijke toets, die voortvloeit uit een echte muzikale 

kennis. Dat zorgt voor een eerlijk gesprek, dat tegelijk kritisch en genereus is.”

Xavier van Damme, directeur Organisatie Oude Muziek
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FESTIVAL CLASSIQUE

Festival Classique is een jaarlijks muziekfestival in Den Haag dat klassieke muziek op een toegankelijke en verrassende manier wil 
presenteren voor een breed publiek. De tiende editie van Festival Classique vond plaats van 10 t/m 19 juni 2016. Waar het hart in   
voorgaande edities klopte op en rond de Hofvijver, was dit jaar Scheveningen de festivallocatie. Van het Kurhausplein tot aan het   
puntje van de Pier, overal was het veelzijdige karakter van Scheveningen te ervaren.  
In totaal 42.000 bezoekers, waarvan 7.000 betalend, bezochten (een van) de 38 betaalde concerten en ruim 70 gratis activiteiten op 
verschillende binnen- en buitenlocaties in Scheveningen. Het festival heeft daarmee zo’n 2.000 bezoekers meer getrokken dan vooraf 
beoogd. 

Donatie Turing Foundation € 15.000 
Looptijd donatie 2016

PROJECTEN MUZIEK

HOLLAND FESTIVAL

Het Holland Festival staat al 68 jaar garant voor het jaarlijks  
presenteren van een divers aanbod van voorstellingen en con-
certen van internationale wereldklasse. 
De bijdrage van de Turing Foundation was in 2016 geoormerkt 
voor de voorstelling Melancholia van regisseur Sebastian 
Nübling en choreograaf Ives Thuwis. De voorstelling over 
melancholie - zowel een toestand van depressie als een rijke 
creatieve bron voor kunstenaars - werd door publiek en media 
positief ontvangen en was op beide dagen zo goed als uitver-
kocht. Het 69e Holland Festival betrof een succesvolle editie 
waarin records werden gebroken met onder meer de hoogste 
zaalbezetting in jaren (ruim 85%). Het festival trok meer dan 
86.000 bezoekers. 

Donatie Turing Foundation € 50.000 
Looptijd donatie 2016

INTERNATIONAAL KAMERMUZIEK FESTIVAL  
UTRECHT

Sinds 2003 is topvioliste Janine Jansen de spil en het boegbeeld 
van het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht (IKFU). Het 
vijfdaagse kamermuziekfestival wil de drempel voor kamermuziek 
verlagen en meer mensen laten kennismaken en genieten van dit 
muziekgenre. Jaarlijks vinden circa 45 concerten en activiteiten 
plaats op meer dan 20 verschillende locaties in de stad Utrecht.
De 13e editie van het festival - en de afscheidseditie van Janine 
Jansen- trok in totaal 10.000 bezoekers; 1.500 meer dan in 2015. 
Artistiek leider Janine Jansen wordt in 2017 opgevolgd door de 
jonge celliste Harriet Krijgh. 

Donatie Turing Foundation € 20.000 
Looptijd donatie 2016
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366 gedichten in het schrikkeljaar 2016 

van 219 verschillende dichters. Onder hen 

wereldberoemde als Jorge Luis Borges, 

William Shakespeare, Osip Mandelstam, 

John Milton, Emily Dickinson. Sommigen 

wereldberoemd in Nederland, zoals 

M. Vasalis, Rutger Kopland, Elisabeth

Eybers, Ida Gerhardt, Leo Vroman, maar ook 

veel minder bekende dichters die we 

opsnorden uit vergeten bundels in 

vergeten kasten! Want kent u Valeri 

Perelesjin en Ogden Nash, Berfe Süreyya en 

Charis Vlavianos? Wij tot voor kort niet. 

Janita Monna & Menno Hartman

www.vanoorschot.nl
www.poetry.nl

2016219 dichters!
Poëziealender k

Inclusief € 32 korting op dichtbundels!

4 Uitgeverij Van Oorschot
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POËZIEKALENDER 2016

Uitgeverij Van Oorschot brengt sinds 2013 de Poëziekalender uit, 
met hoogtepunten uit de Nederlandse dichtkunst en de wereld-
poëzie. De scheurkalender wordt samengesteld in samenwerking 
met Poetry International en biedt één gedicht per dag. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan een aantal literaire evenementen 
zoals de jaarlijkse Poëzieweek, de VSB Poëzieprijs én de Turing 
Gedichtenwedstrijd. De Turing Foundation draagt bij aan de 
verlaging van de verkoopprijs en zet daarmee in op een bredere 
verspreiding van de kalender. Van Oorschot kon daardoor verder 
bouwen aan het ‘instituut’ Poëziekalender, een literaire traditie 
sinds 1985.

Donatie Turing Foundation € 6.000
Looptijd donatie 2015-2016

PROJECTEN POËZIE

DE TURING GEDICHTENWEDSTRIJD - EDITIE 8

Welke inzending wordt uitgeroepen tot het beste gedicht van het jaar? Welke dichter wint het geldbedrag van € 10.000, de grootste 

prijs ter wereld voor één gedicht? Dat is de inzet van de Turing Gedichtenwedstrijd, jaarlijks georganiseerd door de Turing Foundation 

en de Poëzieclub. De gedichtenwedstrijd brengt iedere editie weer duizenden dichters in Nederland en Vlaanderen in beweging. Naast 

geldelijk gewin biedt de wedstrijd zowel amateurs als gevestigde dichters kansen op een nieuw publiek, media-aandacht, optredens en 

interesse van uitgevers. 

Aan de achtste editie van de Turing Gedichtenwedstrijd deden in totaal 2.572 dichters mee, van wie 364 uit België, die gezamenlijk 7.815 

gedichten indienden. De 100 beste gedichten zijn gepubliceerd in de bundel Toch, nachtegaal, zing voort!. Een selectie uit deze bundel 

werd voorgedragen in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

De prijsuitreiking van de Turing Gedichtenwedstrijd vond traditiegetrouw plaats op de slotavond van de Poëzieweek, dit jaar op  

1 februari 2017. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Rode Hoed werd – live in het radioprogramma Met het Oog op Morgen -  

het gedicht Legenda van Dorien de Wit uit Amsterdam bekroond met de hoofdprijs van € 10.000. De tweede prijs (€ 5.000) werd uit- 

gereikt aan Laurine Verweijen uit Amsterdam en de derde prijs (€ 2.000) ging naar Bernadette Stom uit Delft.

Donatie Turing Foundation € 120.000 (€ 40.000 in 2016)
Looptijd donatie 2014-2016

“De kracht van de Turing Gedichtenwedstrijd is de consistente formule en de grote 
mate van toegankelijkheid: de wedstrijd staat open voor iedereen, elk gedicht 

wordt gelezen en anoniem beoordeeld. Dat deze formule werkt blijkt wel uit de jaarlijkse 
hoeveelheid inzendingen, die is enorm. Elk jaar beoordeelt een aantrekkelijke en 

representatieve jury alle inzendingen zeer serieus en met veel aandacht, wat bijdraagt 
aan de groeiende populariteit van de wedstrijd onder de deelnemers in Nederland 

en Vlaanderen. Het is mooi om te zien dat de winnende gedichten een rol spelen in het 
discours over poëzie. Dat is goed voor de dichters én voor de literatuur.”

Anne Vegter, voormalig Dichter des Vaderlands en juryvoorzitter van 
de Turing Gedichtenwedstrijd 2014 t/m 2016 
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Lepra is een chronische infectieziekte die bijna uitsluitend 
de allerarmsten treft. Slachtoffers van de ziekte kunnen handen, 
voeten en/of gezichtsvermogen kwijtraken. De incubatietijd 
van lepra is lang (twee tot vijf jaar) en het is van belang 
om de ziekte tijdig te herkennen en te behandelen voordat 
permanente zenuwbeschadigingen optreden. De Turing 
Foundation draagt daarom bij aan wetenschappelijk onderzoek 
op het gebied van vroege diagnose en behandeling van lepra. 
Deze onderzoeksprojecten worden gerealiseerd via onze vaste 
samenwerkingspartner: de Leprastichting.

LEPRA

CIJFERS

In de jaren zeventig van de 20e eeuw waren tussen de tien en twaalf miljoen 

mensen besmet met lepra. Sindsdien is de ziekte met succes bestreden: 

begin 21e eeuw waren er nog 600.000 gevallen bekend wereldwijd.  

De ziekte is echter nog lang niet uitgeroeid. Volgens de laatste gegevens zijn 

in 2015 in totaal 210.758 nieuwe gevallen gediagnosticeerd.

PROJECTEN IN: BANGLADESH – BRAZILIË – ENGELAND – ETHIOPIË – FILIPIJNEN 

– INDIA – INDONESIË – NEDERLAND – NEPAL – VERENIGDE STATEN
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PROJECTEN LEPRA

ONDERZOEK ‘TREATMENT OF EARLY NEUROPATHY IN LEPROSY’ (TENLEP)

Het onderzoek van het TENLEP Research Consortium (Treatment of Early Neuropathy in Leprosy) was gericht op het vinden van de 
optimale behandeling voor nieuwe zenuwschade bij leprapatiënten. Twee trials met verschillende behandelingsregimes werden met 
elkaar vergeleken, gecorrigeerd met het gebruik van placebo’s.
- Trial 1 onderzocht heel vroege zenuwschade die alleen met speciale apparatuur kan worden gedetecteerd (apparatuur om warmte 
waarneming te meten en apparatuur om de geleiding van zenuwen te meten).
- Trial 2 onderzocht vroege zenuwbeschadiging die eenvoudig te meten is door het testen van spierkracht en fijne aanraking.

In april 2014 werd de inclusie van patiënten voor de eerste trial stop gezet. Een tussentijdse analyse toonde aan dat het behandelen van 
de geconstateerde vroege zenuwbeschadiging met corticosteroïden geen voordeel oplevert ten opzichte van de behandeling met een 
placebo. De 364 patiënten die inmiddels in de studie waren opgenomen werden tot het einde gevolgd, en ook na een langere periode 
was er geen verschil tussen de behandelde en de placebo groep. Een klein percentage van de patiënten ontwikkelde zenuwschade die 
vervolgens intensiever behandeld moest worden. Er waren geen verschillen in bijwerkingen tussen de behandelingsgroep en de place-
bogroep.
De behandeling van in totaal 868 patiënten voor de tweede trial werd voltooid in april 2015. Uit de data analyse bleek dat er geen   
verschil was in effectiviteit tussen de twee behandelingsgroepen (behandelingsduur van 32 weken versus 20 weken). 
Twee andere interessante bevindingen uit deze studies zijn:
• Er is een verband tussen huidlaesies die vlak bij zenuwen liggen en schade aan die zenuwen. Het advies aan artsen is om dergelijke 
patiënten goed in de gaten te houden en zonodig te behandelen.
• Een vijftal nieuwe meetinstrumenten werd getest op nauwkeurigheid om zeer vroege zenuwschade te vinden en op de bruikbaar-
heid in veldsituaties. Twee testen kwamen hier positief uit. Deze zijn nog niet commercieel beschikbaar. Het verdient de aanbeveling 
deze testen beschikbaar te maken, om snellere diagnose en behandeling van zenuwschade mogelijk te maken.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in Nederland, Engeland en in diverse grote lepra-endemische landen (Indonesië, India, Nepal en 
Bangladesh). De oorspronkelijke looptijd van het project van vier jaar (2010-2014) werd als gevolg van vertraging verlengd naar zes jaar 
(2010-2016).

Donatie Turing Foundation € 689.431 (€ 16.801 in 2016)
Looptijd donatie 2010-2016

“Na een onderzoek van ruim zes jaar is het TENLEP project afgerond. Het project heeft 
uitsluitsel gegeven over een optimale therapieduur op veldniveau ter voorkoming van 

permanente zenuwbeschadiging - een discussie die decennialang zonder antwoord bleef. 
Ook heeft het onderzoek nieuwe vragen opgeworpen die een bijdrage kunnen leveren 

aan het verder verbeteren van patiëntenzorg.”

Dr. Erik Post, KIT Health, TENLEP Coordinator
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ONDERZOEK ‘TRANSLATION OF MYCOBACTERIUM 
LEPRAE MOLECULAR VIABILITY ASSAYS (MVA)’

De onderzoeksgroep van Dr. Linda Adams van het National 
Hansen’s Disease Programs (NHDP) heeft een moleculaire test 
ontwikkeld waarmee de levensvatbaarheid van de leprabacte-
rie snel en accuraat kan worden vastgesteld. Dit betekent een 
doorbraak in het kunnen monitoren van de werkzaamheid van de 
behandeling van de ziekte. In dit project werken vier laboratoria 
(gesitueerd in de V.S., Nepal, Ethiopië en de Filipijnen) samen 
aan het onderzoek naar technische beperkingen van de test met 
behulp van diermodellen. Het uiteindelijke doel van het onder-
zoek is om de test bruikbaar te maken voor daadwerkelijk gebruik 
in de kliniek. Het project is in juli 2015 van start gegaan en ligt op 
schema.

Donatie Turing Foundation € 159.000 (€ 37.000 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2018

ONDERZOEK ‘INTEGRATION OF RAPID 
DIAGNOSTIC TESTS’

Het Infectious Disease Research Institute (IDRI) doet op het 
eiland Cebu in de Filipijnen onderzoek naar twee lepratesten. Het 
project heeft als doel om lepra in een vroeg stadium op te sporen 
zodat het ziekteverloop beter gemonitord kan worden. 
De rekrutering van de patiënten en hun contacten is nagenoeg 
afgerond. Bij deze proefpersonen heeft bloedafname door middel 
van een vingerprik plaatsgevonden en zij worden gedurende vier 
jaar gevolgd en gescreend. De betrokkenen reageerden positief op 
de behandeling, die gemakkelijk geïntegreerd kan worden in het 
standaard lepra surveillance programma.

Donatie Turing Foundation € 139.013 (€ 53.974 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2017

PROJECTEN LEPRA

INDIGO: VROEGTIJDIGE OPSPORING VAN LEPRA

Sinds 2013 worden in Bangladesh bloedmonsters van leprapa-
tiënten en hun naaste contacten verzameld in een ‘biobank’. Een 
deel van de contacten ontvangt de BCG vaccinatie tegen tuber- 
culose, die ook deels tegen lepra beschermt. Het beschermende 
effect van BCG wordt in dit onderzoek ingezet om te bepalen 
welke biomarkers in het bloed meetbare risicofactoren voor het 
ontwikkelen van lepra in het bloed van de testgroepen aangeven 
of iemand beschermd is tegen lepra. Vroege diagnose, gevolgd 
door (preventieve) behandeling van mensen die het risico lopen 
lepra te ontwikkelen zal de transmissie van de leprabacterie 
voorkomen en daarmee het aantal mensen met levenslange 
invaliditeit doen verminderen. Het onderzoek verloopt volgens 
planning. De intake van patiënten en contacten in Bangladesh zal 
begin 2017 worden afgerond. De follow-up en de data-analyse zal 
de komende 2 jaar plaatsvinden. 

Donatie Turing Foundation € 747.543 (€ 186.966 in 2016)
Looptijd donatie 2015-2018

ONDERZOEK ‘INTO MACRO- AND MICRO-
EPIDEMIOLOGY OF LEPROSY’

Het Leonard Wood Memorial Research Center onderzoekt de 
verspreiding van lepra op het eiland Cebu in de Filipijnen. De 
basis van het onderzoek wordt gevormd door een database met 
het DNA van in totaal 5.137 geïdentificeerde lepragevallen in Cebu 
in de periode 1999-2016. De studie heeft aangetoond dat op Cebu 
nog altijd sprake is van een groot infectiereservoir. De vergelijking 
van de DNA-profielen suggereert dat het DNA-profiel van de 
leprabacterie binnen een familie hetzelfde is, terwijl de profie- 
len binnen een dorp verschillen. Dit wijst erop dat familieleden 
binnen één huishouden meer risico lopen op het ontwikkelen van 
lepra dan mensen binnen één dorp. De geografische spreiding 
van de DNA-profielen zullen verder worden geanalyseerd om het 
transmissiepatroon op het eiland te begrijpen, met als einddoel 
het verbeteren van leprabestrijding op lokaal en globaal niveau.

Donatie Turing Foundation € 132.083 (€ 44.685 in 2016)
Looptijd donatie 2014-2016
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PROJECTEN LEPRA

ONDERZOEK ‘RANDOMISED CONTROLLED TRIALS 
OF METHOTREXATE IN ERYTHEMA NODOSUM 
LEPROSUM (ENL)’

Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en vaak  
chronische complicatie van lepra die huid, botten, gewrichten, 
ogen, zenuwen en nieren kan aantasten. De kosten voor een  
effectieve behandeling van ENL zijn aanzienlijk en in veel lepra- 
endemische landen niet beschikbaar. Methotrexaat is goedkoop 
en wordt sinds de jaren ‘50 wereldwijd gebruikt voor veel voorko-
mende aandoeningen zoals psoriasis. Er zijn aanwijzingen dat dit 
medicijn effectief is als alternatief voor prednisolon - de meest 
gebruikte corticosteroïde behandeling voor ENL. De London 
School of Hygiene and Tropical Medicine is een onderzoek gestart 
waaraan leprapatiënten in Bangladesh, Brazilië, Ethiopië, India, 
Indonesië, Nepal en de Filippijnen deelnemen en waarbij som-
mige patiënten methotrexaat en andere patiënten prednisolon 
toegediend krijgen. 

Donatie Turing Foundation € 349.138 (€ 23.847 in 2016) 
Looptijd donatie 2016 - 2019

ONDERZOEK ‘IDENTIFICATION OF LEPROSY- 
ASSOCIATED IMMUNE SIGNATURES THAT AID  
AS EARLY SIGNALS FOR DETERMINATION OF 
TYPE I AND TYPE II REACTIONS IN LEPROSY’

Het tijdig herkennen en behandelen van leprareacties draagt bij 
aan het voorkomen van zenuwschade en verminkingen.  
Het Schieffelin Institute of Health Research (SIHR) ontwikkelt een 
laboratoriumtest voor de vroege diagnose van Type I en Type II 
leprareacties. Op basis van genetisch materiaal uit bloed en huid-
biopten van leprapatiënten wordt bepaald welke genen verschillen 
in functie bij patiënten met leprareacties en patiënten zonder 
reacties, en welke gen-expressie patronen mogelijk een rol spelen 
in het uitlokken van leprareacties. Deze genen, en de eiwitten 
waarvoor ze coderen, worden gebruikt bij de ontwikkeling van de 
laboratoriumtest. Daarnaast zal het niveau van verschillende  
eiwitten in het bloed worden gemeten, wat mogelijk kan assiste-
ren bij het stellen van een diagnose. 

Donatie Turing Foundation € 73.838 (€ 36.107 in 2016)
Looptijd donatie 2016 - 2019

ONDERZOEK ‘COMPARATIVE SEQUENCING ANALYSIS OF GENES 
ASSOCIATED WITH SUSCEPTIBILITY TO LEPROSY AND ITS REACTIVE 
STATES’

Het ontwikkelen van lepra is sterk afhankelijk van genetische risicofactoren van de  
gastheer. Bij dit project van het Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR,  
Brazilië) worden zes genen in kaart gebracht die consistent geassocieerd zijn met  
gevoeligheid voor lepra en leprareacties. Het onderzoeksteam verwacht zeldzame  
en/of nieuwe varianten te kunnen beschrijven die meer inzicht zullen geven in gevoelig-
heid voor de ziekte. Bovendien vindt analyse plaats van de invloed van deze varianten  
op de vroege opsporing van leprapatiënten.

Donatie Turing Foundation  € 21.334 (€ 18.716 in 2016)    
Looptijd donatie  2016 - 2017

BIJDRAGE AAN DE WETENSCHAPSTAK VAN DE 
LEPRASTICHTING

De Turing Foundation co-financiert al vele jaren onderzoeksprojecten met de Nederlandse 
Leprastichting. Sinds september 2013 maakt de Leprastichting deel uit van het Leprosy 
Research Initiative: een internationaal samenwerkingsverband voor financiering van 
lepra-onderzoek. In 2016 droeg de Turing Foundation ruim € 436.989 bij aan in totaal 
negen onderzoeken op het gebied van vroege diagnose en behandeling van lepra.  
Daarnaast doneerden wij 5% over het totaal aan donaties in een jaar direct aan de  
Leprastichting, als bijdrage aan de overheadkosten die het Leprosy Research Initiative 
voor deze onderzoeken maakt.

Donatie Turing Foundation  € 21.849     
Looptijd donatie  2016

ONDERZOEK ‘BIOMARKERS FOR EARLY DETECTION OF LEPROSY 
USING COMPARATIVE TRANSCRIPTOMICS’

Om te ontdekken waarom sommige mensen weerstand hebben tegen de leprabacterie
terwijl anderen de ziekte ontwikkelen, onderzoekt het National Hansen’s Disease
Programs (NHDP) in de V.S. in samenwerking met de Maharaja Sayajirao Univerisity  
Ba- roda in India gordeldieren, die op een vergelijkbare manier op de leprabacterie reage-
ren als mensen. Bij dit onderzoek worden genenprofielen op verschillende tijdstippen na 
infectie met elkaar vergeleken, in de verwachting verschillen tussen resistente en vatbare 
gastheren te kunnen identificeren. Zo kunnen karakteristieke ‘handtekeningen’ in de ge-
nen worden onthuld, die voorspellend zijn voor de reactie van de dieren én van mensen 
op de leprabacterie.

Donatie Turing Foundation  € 55.000 (€ 25.000 in 2016)    
Looptijd donatie  2016 - 2017
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DE VOLGENDE PROJECTEN ZIJN IN 2016 GOEDGEKEURD EN STARTEN IN 2017 OF LATER :

 NATUUR
BLUE VENTURES, BESCHERMDE ZEEGEBIEDEN REALISEREN MET LOKALE  € 156.000
GEMEENSCHAPPEN OP MADAGASKAR, 2017- 2019

ZOOLOGICAL SOCIETY OF LONDON (ZSL), OPSCHALEN CAPACITEIT VOOR  € 165.000
HET HERSTEL EN BEHOUD VAN MANGROVEN OP DE FILIPIJNEN, 2017-2018

 ONDERWIJS
DISOP CAMEROUN, VERSTEVIGING ‘SANDWICH’ ONDERWIJSMETHODE  IN  € 120.000
RURAAL KAMEROEN, 2017-2019

ACTION AID, DUURZAME BESTAANSWIJZE VOOR JONGEREN IN DE LANDBOUW € 65.000 
IN LIBERIA, 2017-2019

Y CARE INTERNATIONAL, VAK- EN VAARDIGHEIDSTRAINING EN EEN ONDERNEMERSCHAPS- € 142.000
PROGRAMMA VOOR JONGEREN IN TOGO, 2017-2019

SCHOOL-TO-SCHOOL INTERNATIONAL, LERARENTRAINING OP BASISSCHOLEN IN GUINEE, 2017-2018 € 17.000

 LEPRA
-

 BEELDENDE KUNST
MUSEUM BELVÉDÈRE, ‘GIORGIO MORANDI’, 2018 € 50.000

JOODS HISTORISCH MUSEUM, ‘HONGAARSE AVANT-GARDISTEN’, 2017 € 30.000

KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM, ‘JEAN ARP’, 2017 € 40.000

STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM, ‘EYE ATTACK’, 2017 € 25.000

REMBRANDTHUIS EN AMSTERDAM MUSEUM, ‘GOVERT FLINCK & FERDINAND BOL’, 2017-2018 € 40.000

RIJKSMUSEUM TWENTHE, ‘IN HET HART VAN DE RENAISSANCE’, 2017 € 55.000

MAURITSHUIS, ‘SLOW FOOD. STILLEVENS UIT DE GOUDEN EEUW’, 2017 € 45.000

TEYLERS MUSEUM, ‘WATTEAU’, 2017 € 30.000

HERMITAGE AMSTERDAM, ‘HOLLANDSE MEESTERS UIT DE HERMITAGE’, 2017-2018 € 100.000

 MUZIEK
NATIONALE OPERA & BALLET, ALGEMENE ONDERSTEUNING 2017-2019 € 60.000

HET CONCERTGEBOUW FONDS, TURNING EAST FESTIVAL 2017 € 10.000

WORLD MINIMAL MUSIC FESTIVAL 2017 € 10.000

STRIJKKWARTET BIËNNALE AMSTERDAM 2018 € 20.000

ORANJEWOUD FESTIVAL 2017 € 15.000

FESTIVAL CLASSIQUE 2017 € 10.000

INTERNATIONAAL KAMERMUZIEKFESTIVAL UTRECHT 2017 € 20.000

 POËZIE
STICHTING IWOSYG, TIJDSCHRIFT TERRAS – ALGEMENE ONDERSTEUNING 2017-2019 € 15.000

TOEKENNINGEN
PROJECTEN 
2017 EN VERDER
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HET VERMOGEN VAN DE TURING FOUNDATION

De oprichters van de Turing Foundation hebben de stichting in de periode 2006 tot en met 2009 in totaal € 60 miljoen 

geschonken. Uit het vermogen van de stichting wordt jaarlijks een bedrag van € 3 miljoen ter beschikking gesteld voor het 

verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting. Het jaarbudget betreft een richtbedrag; het bedrag dat daadwerkelijk wordt 

uitgegeven is afhankelijk van het aantal gehonoreerde aanvragen, van het al dan niet feitelijk plaatsvinden van projecten en van 

de planning en de looptijd van projecten.

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN IN 2016

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal € 33,9 miljoen toegekend aan donaties of gereserveerd voor 

meerjarige projecten. Daarvan betreft een bedrag van € 2,9 miljoen toekenningen voor projecten in 2016, en een bedrag van ruim 

€ 3,9 miljoen voor in beginsel voorgenomen donaties door het bestuur voor de komende jaren (bestemmingsreserves).

VERMOGENSBEHEER 

De doelstelling van het vermogensbeheer van de Turing Foundation is om het vermogen maximaal te benutten en door de jaren 

heen zoveel mogelijk goede doelen en projecten te kunnen steunen. Het oorspronkelijke vermogen hoeft daarbij niet in stand te 

worden gehouden. 

De Turing Foundation hanteert een gematigd defensief beleggingsbeleid waarbij tussen de 60% en 80% van het vermogen 

in vastrentende waarden wordt belegd. Beleggingen in aandelen (bandbreedte van 20-40%) betreffen over het algemeen 

wereldwijde indexfondsen. Wij beleggen niet in individuele aandelen. Maximaal 5% van het vermogen wordt belegd in meer 

langlopende risicovolle beleggingen zoals vastgoedfondsen of hedge funds. In het jaar 2016 heeft het vermogen van de Turing 

Foundation een rendement van € 694.797 opgeleverd. Dit is (op jaarbasis) een positief rendement van 2,06% ten opzichte van de 

beleggingsportefeuille in het verslagjaar. 

Het vermogen van de Turing Foundation is ondergebracht bij Goldman Sachs International (50%) en de Rabobank (50%). 

Naast de adviezen van deze vermogensbeheerders, vragen we advies aan onafhankelijke deskundigen. In 2015 hebben we een 

externe partij een review laten doen op ons vermogensbeheer, op basis waarvan een aantal aanbevelingen is geformuleerd. 

Deze aanbevelingen hebben eind 2015 geleid tot een aangepast beleggingsstatuut, waarin met name de governance en de risico 

acceptatie nader zijn omschreven. Het aangepaste beleggingsstatuut heeft in september 2016 geleid tot een aanscherping van en 

verschuiving binnen de bestaande portefeuilles. Het bestuur heeft het voornemen om in 2017 een interne herijking te doen van 

de duurzaamheidscomponent binnen de beleggingsportefeuilles. 

FINANCIËLE 
VERSLAGLEGGING

Donaties 2006 t/m 2015 2016 Voorgenomen donaties Totaal

Onderwijs € 8.222.887 € 738.437 € 1.038.000 € 9.999.324

Kunst € 8.180.805 € 861.466 € 1.240.000 € 10.282.271

Natuur € 6.991.406 € 823.500 € 781.000 € 8.595.906

Lepra € 3.355.196 € 448.840 € 883.999 € 4.688.035

Overig € 327.500 - - € 327.500

Rente donaties - € 5.320 - € 5.320

Totaal € 27.077.794 € 2.877.563 € 3.942.999 € 33.898.356
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JAARREKENING

Verkorte Balans

Activa Ultimo 2016 Ultimo 2015

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 7.183 € 31.691

2. Financiële vaste activa € 180.000 -

Totaal vaste activa € 187.183 € 31.691

Vlottende Activa

3. Effecten € 32.544.966 € 34.899.325

4. Vorderingen € 137.847 € 120.767

5. Liquide Middelen € 3.787.734 € 3.526.281

Totaal vlottende activa € 36.470.547 € 38.546.373

Totaal activa € 36.657.730 € 38.578.064

Passiva Ultimo 2016 Ultimo 2015

Eigen vermogen

6. Bestemmingsreserves € 3.942.999 € 4.138.970

7. Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 31.754.648 € 34.167.594

Totaal eigen vermogen € 35.697.647 € 38.306.564

Schulden op korte termijn

8. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties € 899.848 € 216.500

9. Overlopende passiva € 60.235 € 55.000

Totaal schulden op korte termijn € 960.083 € 271.500

Totaal passiva € 36.657.730 € 38.578.064

Verkorte Staat van Baten en Lasten

Baten Budget 2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

10. Inkomsten uit schenkingen - € 372 € 220.461

11. Financiële baten - € 694.797 € 580.003

Totale baten - € 695.169 € 800.464

Lasten Budget 2016 Realisatie 2016 Realisatie 2015

12. Personeelskosten € -226.029 € -230.014 € -215.439

13. Afschrijvingen op vaste activa € -26.658 € -24.508 € -26.658

14. Verstrekte donaties € -3.600.000 € -2.877.563 € -2.681.967

15. Overige lasten € -174.800 € -172.001 € -157.207

Totale lasten € -4.027.487 € -3.304.086 € -3.081.271

Saldo baten minus lasten € -4.027.487 € -2.608.917 € -2.280.807

TOELICHTING: 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In het bijzonder is Richtlijn 640 voor 

Organisaties-zonder-winststreven toegepast.

Het Eigen Vermogen van de Stichting is onderverdeeld in:

Bestemmingsreserves: onder de bestemmingsreserves worden die toekenningen aan organisaties opgenomen waarvan het bestuur 

wel een besluit tot toekenning heeft genomen, maar waarvan de verplichting nog niet onherroepelijk aan de ontvangende 

organisatie is toegezegd.

Overig (vrij) besteedbaar vermogen: het gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder 

belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht,  

is aangeduid als Overig (vrij) besteedbaar vermogen.

De bureaukosten bedroegen in 2016 € 218.281, dit is 6,6% van de totale lasten. 

Mazars Accountants gaf in mei 2017 een accountantsverklaring af over de volledige jaarrekening van de Turing Foundation.  
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Samenstelling van het bestuur van de Turing Foundation op 31 december 2016:

Pieter Geelen (voorzitter)

Alexander Ribbink (secretaris)

Jeroen Davidson (penningmeester)

Samenstelling van de organisatie (2,6 fte) van de Turing Foundation op 31 december 2016:

Minke van Rees, directeur Onderwijs en Natuur (0.75 ft).

Ellen Wilbrink, directeur Kunst en Lepra, financieel beheer (0.75 fte).

Chantal Vruggink, projectmanager (0,5 fte) 

Florentine van Waesberghe-Six, projectmanager (0,6 fte)

Het bestuur van de Turing Foundation is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van het beleid, de directie voor de 

concrete invulling en de uitvoering daarvan. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in de bestuursnotulen. Het bestuur kwam 

in 2016 vier maal in vergadering bijeen. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en zij declareren geen 

onkosten.

Organisaties die direct of indirect zijn ondersteund door de Turing Foundation in 2016:

BESTUUR EN 
ORGANISATIE

INDEX

Action Aid  34, 56

Action on Poverty  32

Aide et Action  27

AMCFE 20

Amsterdam Museum 57

Association Dogon Initiative  30

Blue Ventures 56

BØRNEFonden 35

Children in Crisis  24, 30

Chistian Aid 33

CNEFAC 27

Concern International 31

Conservation International 17

Craftshare 33

CREDO 24

DISOP Cameroun 56

Edukans 25

FAWE 30

Festival Classique 44, 57

Fries Museum 5, 38

Greenpeace 5, 9, 17

Hermitage Amsterdam 57

Het Concertgebouw Fonds 57

Holland Festival 45

IDFA 42 

IECD 27 

Infectious Disease Research Institute  53

Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht  45, 57

Joods Historisch Museum 57

Kröller-Müller Museum 42, 57

Leger des Heils 25

Leonard Wood Memorial Research Center 52 

Leprastichting 48, 55

Leprosy Research Initiative  55

LiveBuild 19

London School of Hygiene and 

Tropical Medicine 54

MAPCO 32 

Mauritshuis 57

Museum Belvédère 42, 57

Museum Het Rembrandthuis 40, 57

Museum Volkenkunde 41

Nationaal Museum van Wereldculturen 41

National Hansen’s Disease Programs 53, 55   

Nationale Opera & Ballet 57

Naturama 16

newTree 16

NMJD 33

Oranjewoud Festival 57 

Organisatie Oude Muziek  43

Poëzieclub 47

Pontifícia Universidade Católica do  Paraná  55

Rijksmuseum Amsterdam 41

Rijksmuseum Twenthe 57

Schieffelin Institute of Health 54

School-to-School International 56

SHIFSD 29

Stedelijk Museum Alkmaar 39

Stedelijk Museum Amsterdam 40

Stedelijk Museum Schiedam 57

Stichting AgriDynamic  28

Stichting Babungo  28

Stichting Bloemendaal-Dogon   30

Stichting de Noordzee 21

Stichting Hubi & Vinciane  24

Stichting Iwosyg 57

Street Child 34

Strijkkwartet Biënnale Amsterdam 57

Strømme  Foundation 31

Teylers Museum 57

Tiipaalga 16

Tools for Self Reliance  33

Tools to Work 32

TENLEP Research Consortium 50, 51

Tree Aid 20 

Tropenmuseum 41

Tuinen van Verwondering 42

Uitgeverij Van Oorschot 47

Vogelbescherming Nederland  16

War Child 26

Wereld Natuur Fonds 19, 21 

Wetlands International 18

Woord en Daad 24, 29

World Minimal Music Festival 57 

Y Care International 28, 56

YMCA Liberia 28

ZOA 26, 29

Zoological Society of London 56
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De overige afbeeldingen in dit jaarverslag zijn beschikbaar gesteld door

projectpartners of gemaakt door de staf van de Turing Foundation.

De Turing Foundation heeft de ANBI-status

RSIN (Fiscaal nummer): 81 61 09 229

Dossiernummer Kamer van Koophandel: 34252769


