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VOORWOORD

*Jelmer Mommers, ‘Hoe gaan we dit uitleggen’, De Correspondent 2019

*Christiana Figueres en Tom Rivett-Carnac, ‘Wij bepalen de Toekomst’, Spectrum 2020

Het voorwoord voor dit jaarverslag begin ik eind maart 2020 te schrijven. De wereld 

staat op zijn kop. De gevolgen van de uitbraak van het Corona-virus raakt iedereen.

Iedereen. 

Namens de Turing Foundation wil ik ons medeleven uiten voor iedereen die, op welke 

manier dan ook, getroffen wordt door de gevolgen van dit virus. Deze pandemie is 

voor onze generatie ongekend en onbekend. 

De gevolgen ook.

Vele aktuele onderwerpen verdwijnen hierdoor naar de achtergrond. In sommige 

gevallen ben ik daar stiekem blij om, in andere gevallen hoop ik dat ze maar heel 

tijdelijk in de schaduw staan.

Zoals het klimaat.

Met onze stichting ondersteunen wij projecten die het beschermen van biodiversi-

teit als kerntaak hebben. Het betreft vooral projecten die de biodiversiteit in de zee 

beschermen. Dat blijven wij doen, maar als de klimaatverandering te snel gaat en te 

groot is valt er weinig meer te beschermen. Daarom willen we nu ook projecten gaan 

ondersteunen die een directe impact hebben op het vertragen of stoppen van de op-

warming van de aarde. Omdat wij het gevoel hebben dat dat heel urgent is. Er komt 

een tsunami op ons af, maar die is voor ons gevoel zo abstract en zo groot dat we dat 

als individu niet kunnen overzien. Velen willen graag wat doen om de eigen footprint 

te verkleinen, maar het is vaak zo onduidelijk wat je kunt doen als individu. 

Er komt verschillende en tegenstrijdige informatie op ons af, lijvige rapporten uit de 

wetenschappelijke hoek, fake news, soms een zeer leesbaar boek*, veel duurzame 

initiatieven van ondernemers en veel cynisme. Het is een lastig, taai en niet zo’n 

vrolijk onderwerp. Moeilijk te bevatten en uiteindelijk stellen velen zichzelf de grote 

vraag: wat kan ik doen en wie heeft de regie? Het is een probleem dat we met de hele 

wereld op moeten lossen. 

Met iedereen.

Daarom onderzoeken we samen met Greenpeace hoe we een project kunnen optui-

gen met als doel om, te beginnen in Nederland, de grote groep mensen die graag wat 

wil doen, op werk en thuis, maar niet weet wat nou de beste, meest efficiënte manier 

is, voor te lichten, te informeren en te helpen met keuzes maken. In het stemhokje en 

voor op reis, voor het dagelijks leven, voor de feestjes en vakanties. Voor oud en jong, 

links en rechts.

Voor iedereen.

Omdat wachten géén keuze is.

Laat deze pandemie een generale repetitie zijn voor het indammen van de klimaat-

veranderingen. Zodat we nog lang en gelukkig leven!!

Françoise Geelen

april 2020
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OVER ONS DONATIES 2019

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 kozen zij vier aandachtsgebieden: 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 wij niet zelf uit, maar realiseren wij via internationaal opererende

partnerorganisaties. In ons bestedingsbeleid focussen wij uitsluitend op projecten die

binnen de gedefinieerde aandachtsgebieden vallen. De vier aandachtsgebieden hebben

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

 

Sinds de oprichting heeft de Turing Foundation in totaal bijna € 40 miljoen toegekend 

aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

In 2019 doneerden wij in totaal ruim € 1,9 miljoen aan goede doelen binnen de vier 

aandachtsgebieden.

Per 31 december 2019 ondersteunden wij 77 projecten.

NATUUR
€ 519.000

13 projecten

ONDERWIJS
€ 657.000

23 projecten

KUNST
€ 495.500

24 projecten

LEPRA
€ 243.845

6 projecten
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NATUUR ONDERWIJS

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  

acht 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 (vak)onderwijs bieden dat hen structureel kan 

helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in 

staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.  

Wij richten ons op het trainen van leerkrachten ten behoeve 

van kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs in 

acht 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 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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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 acht 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 

mangrovebossen en koraalriffen beschermen en herstellen.

PROJECTEN IN: D.R. CONGO – INDONESIË – LIBERIA – MADAGASKAR –  

MALAWI – MALI – MOZAMBIQUE  
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D.R. CONGO

PROJECTEN NATUUR

INDONESIË ‘OPERATIE CAESAR’ DISRUPTIE ILLEGALE 
DIERENHANDEL

Wildlife Justice Commission (WJC) wil de illegale internationale 
handel in wild, hout en vis verstoren en helpt de handelsnetwer- 
ken te ontmantelen. Ze doet onderzoek, gaat undercover om be-
wijs te verzamelen en helpt wetshandhaving instanties bij het op-
bouwen van capaciteit om actie te ondernemen. In oktober 2017 
startte WJC het onderzoek naar de handel van apen uit Maleisië 
naar het Midden-Oosten. Inmiddels is een prominente smokke-
laar gearresteerd en zijn meerdere baby orang-oetangs gered. De 
snelle handel benadrukt de toegankelijkheid van het netwerk en 
de constante vraag naar orang-oetangs. WJC moet dus uiterst snel 
reageren om resultaten te boeken en dierenlevens te beschermen. 
Operatie Caesar is een van de meest uitdagende onderzoeken 
voor de WJC. Ze werken nauw samen met de officiële autoriteiten 
om de daadwerkelijke arrestaties te verrichten en straffen te 
geven. Zo ontwikkelen ze kennis en capaciteit en kunnen ze 
steeds efficienter werken, zodat illegale dierenhandel hopelijk op 
een dag onmogelijk wordt.  

Donatie Turing Foundation  € 10.000 (2019)
Looptijd donatie  2019

COMMUNITY-LED NATURE RESERVES, LUBUTU, 
MUKINGITI EN KINGOMBE

Fauna & Flora International (FFI) is werkzaam in 47 landen en 
sinds 2003 actief in DR Congo. Sinds 2012 werkt FFI samen met 
de lokale gemeenschappen om de natuurparken REGOLU (Ré-
serve de Gorilles de Lubutu) en REGOMUKI (Réserve de Gorilles 
de Mukingiti & Kingombe) goed te beheren. Het werk van FFI in 
deze regio is tot nu toe succesvol. Met dit project wil de organisa-
tie de behaalde resultaten zeker stellen, het beschermingsgebied 
uitbreiden en de lokale bevolking helpen met een alternatieve 
bestaanswijze zodat de druk op de natuurgebieden vermindert. 
Er zijn drie nieuwe patrouilleteams bijgekomen wat het totaal op 
negen teams brengt. De nieuwe leden zijn getraind in effectieve 
monitoring van de biodiversiteit en hoe ze valstrikken moeten 
verwijderen en illegale jagers kunnen stoppen. Het blijft nodig 
het aantal teams uit te breiden, want de gebieden zijn vele malen 
groter dan het bereik van de huidige patrouilleteams. FFI werkt 
met de 102 gemeenschappen uit de gebieden toe naar de status 
community forestry. Het gebied is in kaart gebracht en in 2020 
gaan ze aan de slag met de beheerplannen.

Donatie Turing Foundation € 165.000 (€ 55.000 in 2019)
Looptijd donatie 2018-2021

D.R. CONGO COMMUNITY FORESTRY IN 
DE EQUATEUR PROVINCIE

Greenpeace wil samen met lokale organisaties de boskap in het 
Congobekken stoppen. Daartoe heeft Greenpeace, als een con-
creet 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. Greenpeace bege-
leidt drie dorpsgemeenschappen in alle benodigde stappen om 
de ‘community forestry’ concessies daadwerkelijk toegewezen te 
krijgen. Het gebied moet in goede samenwerking met de gehele 
gemeenschap in kaart worden gebracht qua gebruik en biodiver-
siteit. Daarna is een beheerplan nodig voor de aankomende vijf 
jaar. Twee gemeenschappen kregen hun concessie-aanvraag in 
2019 eindelijk goedgekeurd, voor een gebied van 20.000 ha in 
totaal. Na de uitbraak van Ebola in 2018, uitgestelde verkiezingen 
en lange afwezigheid van de provinciale autoriteit, is dit een mooi 
resultaat. Ook de derde gemeenschap heeft het gebied inmiddels 
in kaart gebracht en start in 2020 met het beheerplan.

Donatie Turing Foundation  € 260.000 (€ 20.000 in 2019)
Looptijd donatie  2016-2021

ABUSALA MBALAKA CRISPIN
Team leader in REGOLU 

53 years old

Since biomonitoring has been introduced, I have noticed the 
gradual restoration of our forests, wildlife and fish in the  

waterways. Before the introduction of regular patrols, all kinds 
of animals were killed without being disturbed and illegal f ishing 

was very common in our forests. Now some animals that had 
become rare, such as the red colobus, are starting to show up.  

 
People have understood the need to protect the forests and no 
longer set up fields in the primary forest. My work has allowed 

me to see certain animals in their natural environment.  
 

I send my children to school, I have improved my house even 
though it is covered with straw (I have gone from the hut to the 

adobe beeches), and I hope that if biomonitoring continues,  
I will improve the roof of my house by replacing the straw with 
sheet metal. I have saved some money from my monthly snack 
and bought a goat last year, paid for medical care, also bought 

some clothes. I am a father of 6 children.
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PROJECTEN NATUUR

MADAGASKAR BESCHERMDE ZEEGEBIEDEN 
REALISEREN MET LOKALE GEMEENSCHAPPEN

Blue Ventures werkt met lokale gemeenschappen aan modellen 
die de biodiversiteit in de zee beschermen en gelijktijdig een 
positief effect hebben op hun ‘livelihood’. Het tijdelijk sluiten 
van bepaalde visgebieden is de basis geworden van dit project 
via zogenoemde LMMA’s: Locally Managed Marine Areas. Blue 
Ventures begeleidt inmiddels gemeenschappen in 70 LMMA’s 
om hun kustgebied uiteindelijk zelfstandig goed te beheren. Dit 
kustgebied beslaat 18% van de gehele kustlijn van Madagaskar. 
Daarnaast helpt Blue Ventures het nationale netwerk van alle 
LMMA’s (MIHARI) met het versterken van de capaciteit, zodat 
hun invloed groeit en betere randvoorwaarden voor goed lokaal 
kustbeheer gerealiseerd kunnen worden. Op regionaal niveau zijn 
met hulp van Blue Ventures structuren opgezet die duurzame 
visserij van onder andere krab bevorderen. Voor de krab en de 
octopus werkt Blue Ventures bovendien aan betere prijzen, zodat 
vissers extra worden beloond voor duurzame vangst. 

Donatie Turing Foundation  € 156.000 (€ 49.000 in 2019)
Looptijd donatie  2016-2019

MALAWI BIODIVERSITY CONSERVATION NYIKA 
NATIONAL PARK

Peace Parks Foundation (PPF) zet zich in voor die natuurgebieden 
die op grensgebieden van landen liggen met als einddoel duurza-
me economische ontwikkeling, biodiversiteit, vrede en stabiliteit 
in de regio. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 
2009-2015 reeds het Ponta do Ouro Partial Marine Reserve in 
Mozambique en mede door deze steun is het park uitgegroeid 
tot een van de voorbeeldparken. Sinds 2003 is PPF betrokken bij 
het Malawi-Zambia natuurgebied. Onderdeel van dit gebied is het 
Nyika National Park, dat op een 2.000 meter hoog plateau ligt, 
met een uniek klimaat, landschap en biodiversiteit als gevolg. De 
grootste bedreiging voor een gezond ecosysteem in het park is de 
stroperij. Dit is voor PPF reden om slimmer te patrouilleren door 
middel van honden in combinatie met een helikopter. Dit vergroot 
de pakkans van stropers en door de dreigende werking zal het 
aantal incidenten uiteindelijk afnemen. 

Donatie Turing Foundation  € 300.000 (€ 100.000 in 2019)
Looptijd donatie  2019-2022

LIBERIA SUSTAINABLE MANGROVE CONSERVATION

Conservation International (CI) - een van de grootste internati-
onale natuurorganisaties - werkt al meer dan dertig jaar aan een 
gezonde en welvarende wereld waarin de maatschappij natuur 
waardeert en beschermt. De organisatie werkt via 27 landenkan-
toren waaronder CI-Liberia sinds 2002. CI-Liberia zet zich onder 
andere in voor goed management van vijf beschermde natuur-
parken en voor de groei naar veertien beschermde natuurgebie-
den in Liberia, waaronder het Marshall kustgebied. Ze willen 34 
gemeenschappen in staat stellen via ‘conservation agreements’ 
dit gebied te beschermen in ruil voor ondersteuning op een door 
hen gezamenlijk gekozen gebied. Dit project maakt dat proces 
mogelijk en stelt hen in staat twee surveys uit te voeren die nodig 
zijn voor de overheid om te overwegen het gebied een beschermde 
status te geven. Er wordt een plan ontwikkeld voor ecotoerisme 
om inkomsten te genereren die nodig zijn om het gebied goed te 
beheren. Voorbereidende activiteiten vonden plaats in 2019 voor 
een vliegende start in 2020.

Donatie Turing Foundation  € 300.000 
Looptijd donatie  2019-2022

LIBERIA BESCHERMING BOSSEN TEGEN 
OLIEPALMPLANTAGES

Both Ends werkt samen met sociale- en milieugroepen uit ont- 
wikkelingslanden aan een groene, duurzame wereldeconomie 
door middel van onderzoek, beleidsbeïnvloeding en wederzijdse 
capaciteitsversterking. Both Ends wil samen met de lokale partner 
Sustainable Development Initiative de sociaaleconomische 
situatie van gemeenschappen in Liberia verbeteren, zodat zij 
weerstand kunnen bieden aan oprukkende oliepalmplantages. 
Dit doen zij door leden van tenminste drie gemeenschappen (1) 
te trainen in landwaardering, zodat ze een weloverwogen beslis-
sing kunnen nemen bij de eventuele verkoop van landrechten, 
(2) te informeren over landrechten en bestaande regelgeving in 
Liberia, zoals de plicht om vooraf instemming te hebben van de 
bewoners voordat je iets met de grond doet, en (3) te helpen hun 
bestaanswijze te verbeteren via andere of aanvullende inkomsten-
bronnen die niet ten koste gaan van de natuur zoals bijenhouden 
en kleinschalige bosbouw. 

Donatie Turing Foundation  € 67.000 (€ 33.000 in 2019)
Looptijd donatie  2018-2020
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PROJECTEN NATUUR

MALI DUURZAMERE LANDBOUW MET ‘BEST 
PRACTICE’ VIDEO’S

Biovision Africa Trust (BvAT) is door de Zwitserse Biovision 
Foundation in 2009 opgericht. Een van de programma’s van 
BvAT is het Ecological Organic Agriculture Initiative dat als doel 
heeft biologische landbouw in Afrika mainstream te maken. ‘Best 
practice’ video’s zijn een effectief middel om de toepassing van 
natuurbeschermende doch productieve landbouwtechnieken te 
vergroten. Duurzame methodes worden in een simpele video con-
creet gemaakt en op een laagdrempelige manier uitgelegd aan een 
grote groep boeren en andere stakeholders. BvAT maakt samen 
met boeren negen Engels- en Franstalige video’s in Mali, Benin en 
Kenia. In alle landen zijn in 2019 workshops gehouden met boeren 
en partners. Na veldbezoeken zijn de belangrijkste technieken 
geselecteerd voor de video. De opnameperiodes zijn bepaald 
op basis van het groei- en oogstseizoen en worden begin 2020 
afgerond. De videovertoningen worden op korte termijn ingepland 
voor ten minste 7.000 boeren in drie landen. 

Donatie Turing Foundation € 46.000 (€ 6.000 in 2019)
Looptijd donatie 2018-2019

MOZAMBIQUE SUSTAINABLE SEAS, INHAMBANE 
PROVINCE

De Marine Megafauna Foundation (MMF) wil in de Inhambane 
provincie het mariene ecosysteem beschermen door destructieve 
visserij tegen te gaan en bewustwording, kennis en lokale betrok-
kenheid te vergroten. Met drie van de geplande vier visgemeen-
schappen is MMF in 2019 in gesprek om uiteindelijk 180 lokale 
leiders en vissers te trainen in lokaal management en hen te hel-
pen een plan te ontwikkelen om de biodiversiteit van in totaal 180 
km2 zeegebied te beschermen. Er zijn in 2019 dertig volwassenen 
geselecteerd als ambassadeur en zij hebben deelgenomen aan de 
eerste workshops. Ook hebben 600 kinderen op zes scholen les 
gehad in natuurbescherming met onderwerpen als plastic vervui-
ling, overbevissing en duurzame leefwijzen. Dit creëert een steeds 
groeiend netwerk van ambassadeurs en beschermers. In 2020 zal 
MMF vissersfamilies verder helpen alternatieve, aanvullende of 
duurzamere bronnen van inkomsten te vinden door onder andere 
twintig vissers op te leiden als Ocean Ranger. 

Donatie Turing Foundation € 100.000 (€ 30.000 in 2019)
Looptijd donatie 2018-2021

MALI GROENE WOESTIJN INITIATIEF IN PAYS DOGON

De stichting Partners Pays Dogon (PPD) zet zich samen met de 
lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon Initiative in voor 
de mensen in het Dogon gebied dat zich langs de Klif van Ban-
diagara in Mali bevindt. Met dit project wil PPD door middel van 
landschapszonering de natuurlijke begroeiing op de Sahelgronden 
stimuleren, zodat landdegradatie wordt gekeerd, erosie vermin-
dert en de vruchtbaarheid van de grond toeneemt. Ondanks de 
toenemende onrust in het gebied wisten ze met enige bijstelling 
alle geplande activiteiten uit te voeren. Het gebied van 47 ha zijn 
met struiken beplant als natuurlijke windscherm om zand tegen 
te houden en water de kans te geven de grond in te zakken. Er zijn 
twee nieuwe boszones gerealiseerd met meer dan 2.000 opge-
kweekte bomen en nog eens 3.000 zaailingen verrijken bestaande 
boszones. Dertig boeren kregen hulp om ieder tien bomen op hun 
akkers groot te laten worden met zogenoemde waterboxes. Het 
animo is groot omdat de mensen in de Dogon zien en voelen dat 
deze interventies nodig zijn om de effecten van klimaatverande-
ring het hoofd te bieden. 

Donatie Turing Foundation  € 94.000 (€ 30.000 in 2019) 
Looptijd donatie  2018-2020

MALI RESTORING KOULIKORO

Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het poten-
tieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en 
de natuur te beschermen. De Turing Foundation ondersteunde 
in de periode 2016-2018 reeds een vergroeningsproject van Tree 
Aid in Mali, met goede resultaten. Met de lokale uitvoeringspart-
ner Association for the Development of Promotion and Training 
Activities (ADAF/Gallé) herstelt Tree Aid nu 2.000 ha gedegradeerd 
gebied in Koulikoro door bomen te planten en natuurlijk herstel 
te bevorderen. In nauwe samenwerking met de gemeenschap zijn 
twee kwekerijen geselecteerd en uitgerust om uiteindelijk 14.000 
jonge boompjes op te kweken. Bijna 800 boeren namen deel aan 
trainingen in beter landbeheer zoals bescherming van scheuten, 
betere snoeitechnieken, erosie werende stenen muurtjes en water-
management. Door de technieken op hun eigen veld toe te passen, 
konden 27.396 bomen groot groeien op een gebied 69 ha. Een 
team van 200 boeren leerde over landhersteltechnieken zoals com-
postering en permacultuur die op meer dan 200 ha zijn toegepast.

Donatie Turing Foundation € 105.000 (€ 45.000 in 2019)
Looptijd donatie 2019-2022
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De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in ontwikkelings-
landen (vak)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 trainen van leerkrachten ten behoeve van 
kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs in acht 
Afrikaanse landen.

ONDERWIJS

LEERKRACHTEN TRAINEN

Wij ondersteunen initiatieven die zorgen dat meer leerkrachten gemotiveerd 

zijn en met betere vaardigheden voor de klas staan. Wij geloven dat dit  

direct bijdraagt aan betere leerresultaten van de kinderen.

BEROEPSONDERWIJS

De Turing Foundation ondersteunt onderwijsorganisaties die jongeren  

toegang geven tot formele en non-formele beroepsopleidingen. 

De jongeren worden geholpen werk te vinden zodat ze beter in hun  

levensonderhoud kunnen voorzien. PROJECTEN IN: BURKINA FASO – D.R. CONGO – KAMEROEN – LIBERIA – MALI 

– NIGER – SIERRA LEONE
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BURKINA FASO VERSTERKEN VAN TWEE 
VAKOPLEIDINGEN

Tools to Work reviseert sinds 1987 kwaliteitsgoederen op haar 
werkplaats in Teteringen, verscheept deze naar ontwikkelingslan-
den en geeft trainingen in revisie en onderhoud. Ze helpt hiermee 
nieuwe ondernemers en vakonderwijsinstellingen aan gereed-
schap en machines. Tools to Work wil in Burkina Faso de kwaliteit 
van twee opleidingscentra verbeteren door het management en 
de organisatie te versterken en materialen beschikbaar te stellen. 
De stichting reviseert en levert 117 naaimachines, 80 fietsen, twee 
computers en een borduurmachine. Op aanraden en met hulp van 
de Turing Foundation schakelde Tools to Work een externe expert 
in die het management leerde een model te implementeren dat de 
opleidingen goed op de arbeidsmarkt afstemt en doorstroom naar 
een baan voor de alumni verbetert. Met een nieuw leerlingvolg-
systeem wordt gekeken of de opleiding inderdaad een passende 
baan oplevert. Daarnaast ontwikkelden de centra een duurzaam-
heidsplan waarmee de inkomsten zullen toenemen. Medio 2020 
kunnen de resultaten gemeten worden.

Donatie Turing Foundation  € 35.050 (€ 5.050 in 2019)
Looptijd donatie   2018-2019

D.R. CONGO YOUTH AT WORK, BEROEPSOPLEIDING 
IN KALEHE

War Child is opgericht in 1995 en wil een positieve en blijvende 
verandering brengen in de levens van kinderen en jongeren in 
conflictgebieden door onderwijs te stimuleren, psychosociale 
zorg te bieden, en hen te beschermen tegen oorlogsgeweld. Dit 
project is onderdeel van het grotere ‘Addressing Root Causes’- 
programma en draagt bij aan de sociaaleconomische re-integratie 
van kwetsbare Congolese jongeren. In nauw overleg met drie 
gemeenschappen zijn 120 jongeren geselecteerd en na persoonlij-
ke interviews en marktonderzoek zijn de vakken bepaald en twaalf 
trainers gevonden en bijgetraind. In totaal 30 jongeren krijgen een 
aanvullende alfabetiseringstraining en 44 jongeren ontvangen 
extra psychosociale hulp. De opleiding is bijna ten einde en naar 
verwachting zullen meer dan de beoogde 75 jongeren een beroep 
doen op een starter-kit. Naast het opstellen van bedrijfsplannen 
en materialen verzamelen voor de starter-kits, betrekt War Child 
spaar- en leengroepen voor financieel support. Dit zal de baan- en 
inkomen kansen voor de jongeren vergroten.
 
Donatie Turing Foundation  € 91.000 (€ 53.000 in 2019)
Looptijd donatie   2018-2020

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

Street Child (voorheen Children in Crisis) werkt daar waar midde-
len schaars zijn, er geen of nauwelijks andere actoren zijn en on-
derwijs nodig is voor herstel, zoals in het oosten van D.R. Congo.  
Op het High Plateau in Zuid-Kivu werkt de organisatie sinds 2007 
met vaste partner Ebenezer Ministry International (EMI) aan de 
structurele verbetering van het onderwijs. Voor meer dan 61.000 
leerlingen is het onderwijs inmiddels verbeterd door meer dan 
1.700 leerkrachten op 314 scholen te trainen en door de docenten-
training op 30 middelbare scholen te verbeteren. In de eerste helft 
van 2019 kreeg de regio helaas te maken met ongebruikelijk veel 
onrust en (etnische) conflicten. Zo’n 120.000 mensen zijn het 
plateau ontvlucht en het team van EMI werd tijdelijk geëvacueerd. 
Activiteiten werden twee weken eerder dan gepland beëindigd. 
Gelukkig heeft dit uiteindelijk weinig nadelige effecten op de 
projectresultaten gehad. 

Donatie Turing Foundation  € 150.000 (€ 25.000 in 2019)
Looptijd donatie   2016-2019

BURKINA FASO VAKTRAINING IN 
BROMMERONDERHOUD, BOUCLE DU MOUHOUN 

Stichting Háparako begon haar werk in 2002 in Passakongo, 
noordwest Burkina Faso, waar rurale jongeren informeel on-
the-job werden opgeleid als monteur, lasser, etc. Dit door de EU 
ondersteunde project van Háparako biedt 300 jongeren in zes 
districten een intensieve brommeropleiding: na drie maanden 
theorieles en een stage van twee maanden, doen de jongeren een 
staatsexamen voor een kwalificatiecertificaat. Zij die slagen krij-
gen gedurende drie weken een ondernemerschapstraining en een 
starter-kit om direct aan het werk te kunnen. Samen met de lokale 
ngo Gnogondemè selecteerde Háparako zes opleidingscentra. 
Het project heeft een behoorlijke vertraging opgelopen door de 
instabiele situatie in het land. Toch is in november 2019 de eerste 
groep van vijftig jongeren van start gegaan; in februari 2020 start 
de volgende groep. Naar verwachting slaagt 80% en begint een 
eigen werkplaats in het dorp van herkomst. De overige 20% wordt 
aan werk geholpen in bestaande werkplaatsen. 

Donatie Turing Foundation  € 19.400 (€ 11.000 in 2019)
Looptijd donatie   2018-2019

PROJECTEN ONDERWIJS
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PROJECTEN ONDERWIJS

D.R. CONGO EFFECTIVE TEACHERS FOR BETTER 
LEARNING RESULTS, KINSHASA DISTRICT 

Edukans heeft een trainingsprogramma ontwikkeld om leraren 
op een actieve manier les te leren geven, waardoor de stof beter 
beklijft en de schoolresultaten verbeteren. Met financiële steun 
van de Turing Foundation werkt Edukans sinds 2015 in D.R. 
Congo samen met het Leger des Heils en onderwijs-ngo’s om 
deze Active Teaching and Learning Methodology te introduceren. 
Het project, lokaal bekend als PAAQE, is in 2018 de tweede fase 
ingegaan met als doel het bereik substantieel te vergroten. Het 
afgelopen jaar zijn 64 leraren van 16 middelbare scholen (sectie 
lerarenopleiding) en 147 leraren van 50 basisscholen getraind. Een 
lokaal trainingsteam voert een steeds groter deel van de training 
en tussentijdse on-the-job begeleiding van leraren uit. Aangezien 
D.R. Congo sinds januari 2019 een nieuwe president heeft, wordt 
stevig ingezet op het verstevigen van de banden met de nieuwe 
Onderwijsminister om de steun voor PAAQE te kunnen blijven 
garanderen.  

Donatie Turing Foundation  € 75.000 (€ 20.000 in 2019)
Looptijd donatie   2018-2020

D.R. CONGO REBUILDING YOUNG LIVES IN 
NORTH KIVU

Chance for Childhood (CfC) verbetert sinds 1992 de positie van 
de meest kwetsbare kinderen in Ghana, Kenia, Rwanda, Oeganda 
en D.R. Congo. Zij werkt bottom-up o.a. via vooruitstrevende 
gemeenschapsleiders en lokale partners. Voor projecten in Noord 
Kivu is dit Children’s Voice. CfC wil voor 6.000 kinderen in tien 
scholen in het noorden van Noord Kivu beter onderwijs en een 
betere leeromgeving creëren zodat hun leerresultaten verbeteren. 
Daartoe krijgen 1.000 oudere kinderen (9-14 jaar) alsnog de mo-
gelijkheid om versneld basisonderwijs te volgen. De eerste groep 
van 334 kinderen is geselecteerd en in september 2019 begonnen 
op school. Ook hebben de eerste trainingen plaatsgevonden aan 
38 leerkrachten en 10 leerlingbegeleiders die worden ingezet 
voor een groep van 150 meest kwetsbare kinderen. De uitbraak 
van Ebola in de regio in 2019 heeft een aantal projectactiviteiten 
vertraagd omdat prioriteit gegeven moest worden aan bewustwor-
ding, maar ze zijn gelukkig niet geannuleerd. 

Donatie Turing Foundation  € 85.000 (€ 29.000 in 2019)
Looptijd donatie   2019-2022

RENOVATIE VAN EN LERARENTRAINING OP BASISSCHOLEN 
IN WALUNGU DISTRICT, ZUID KIVU

ChildFund Duitsland is een van de elf leden van de wereldwijde ChildFund 
Alliance en zet zich in voor kinderen in achtergestelde posities en hun fami-
lies en gemeenschappen. Gezamenlijk zijn zij werkzaam in meer dan vijftig 
landen waaronder D.R. Congo. ChildFund werkt voor dit project samen 
met de lokale organisatie Diocesan Justice and Peace Commission Bukavu 
(CDJP). Het projectgebied was jarenlang bolwerk van gewapende conflicten 
en daarnaast het epicentrum van meerdere aardbevingen. Daarom  
zet het project in op het creëren van veilige scholen en op lerarentraining. 
Drie belangrijke en grote basisscholen werden in 2019 compleet ge-
renoveerd. Daarnaast worden leerkrachten op 27 scholen met begeleiding 
van Edukans en hun lokale trainingsteam [zie tekstkader] getraind in actieve 
en kindgerichte lesmethodes via halfjaarlijkse trainingssessies en tussentijd-
se on-the-job coaching. Een elfkoppig kernteam wordt opgeleid als trainers 
zodat de training na dit project voortgezet en uitgerold kan worden. Naar 
verwachting neemt het uitvalpercentage af en zijn de kinderen en leerkrach-
ten meer aanwezig zodat de leerresultaten verbeteren. 

Donatie Turing Foundation  € 133.000 (€ 40.000 in 2019)
Looptijd donatie   2019-2022

ROLLEN VAN DE TURING FOUNDATION

Als f inancier probeert de Turing Foundation meer te 
geven dan alleen geld. We fungeren waar mogelijk als 
intermediair en proberen projectpartners en projecten 
te verbinden. De kennis en ervaringen die we hiermee 

opdoen, delen we vervolgens weer. 

Zo hoorde ChildFund Duitsland via onze  
kanalen over de aanpak van Edukans in de Kinshasa 

regio in D.R. Congo. Wij zagen de potentie en hebben 
de partijen aan elkaar gekoppeld. Dit resulteerde na 
een aantal sessies in een mooie samenwerking in het 

Walungu District in Zuid-Kivu.  
 

De Turing Foundation adviseert partners ook op het 
gebied van funding. We onderhouden goede con-

tacten met collega-fondsen en kunnen redelijk goed 
inschatten of een project elders kans maakt. Het 

komt regelmatig voor dat de aanvragende partij na 
een introductie een beroep kan doen op ondersteu-

ning door een  collega-fonds.  
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KAMEROEN VERSTEVIGING SANDWICH-
ONDERWIJSMETHODE IN RURAAL KAMEROEN

VIA Don Bosco en PROCEFFA helpen de Sandwich-lesmethode 
te formaliseren in Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij 
steeds afgewisseld met twee weken praktijk. Hierdoor is er con-
tinue uitwisseling tussen marktbehoefte en de opleidingseisen 
en sluit de landbouwopleiding goed aan bij de markt. Door de 
methode te formaliseren via curricula, training en lobby, stijgt de 
waarde van een certificaat en komen de scholen in aanmerking 
voor overheidssteun. In totaal zijn al 75 leraren getraind in de 
Sandwich-lesmethode en is een handleiding ontwikkeld. Twaalf 
Family Farm Schools worden inmiddels erkend door het Ministe-
rie van Werkgelegenheid en Beroepsopleidingen. Een universiteit 
in Yaoundé heeft toegezegd de Sandwich-methode per september 
2020 als specialisatie op te nemen binnen hun onderwijsfaculteit. 
Daarnaast is het creëren van het train-the-trainer centrum Malen 
V bijna klaar; de bouwwerkzaamheden worden voor het einde van 
2019 afgerond.

Donatie Turing Foundation  € 119.000 (€ 24.000 in 2019)
Looptijd donatie   2017-2019

LIBERIA AGRARISCHE VAKOPLEIDING OM 
CASSAVE TE VERWERKEN

ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden 
waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan en blijft tot de 
zelfredzaamheid van de lokale bevolking is hersteld. De organi-
satie is sinds 2003 actief in Liberia. Dit project, uitgevoerd met 
lokale partner SHIFSD, biedt 65 jongeren een opleiding en stage- 
plek bij vijf agri-bedrijven waar zij leren hoe ze cassave tot een 
hoogwaardig product kunnen verwerken en een eigen bedrijf  
kunnen oprichten. Daarnaast krijgen zeven basisscholen de in-
grediënten geleverd om dagelijks een schoolmaaltijd aan in totaal 
2.600 leerlingen te verstrekken, wat de schooluitval zal verlagen 
en het concentratievermogen zal verbeteren. In 2019 werden vier 
extra basisscholen toegevoegd en werden schooltuinen aangelegd 
als lesplek en inkomstenbron voor de school. Opvallend is dat 
meer kinderen instromen op deze scholen en het aanwezigheids- 
percentage met 90% hoger is dan voorheen. Inmiddels zijn 40 
jongeren opgeleid in de cassaveverwerking; de laatste groep start 
in 2020.

Donatie Turing Foundation  € 150.000 (€ 50.000 in 2019)
Looptijd donatie   2018-2020

KAMEROEN LERARENTRAINING OVER HET GEBRUIK 
VAN SCHOOLTUINEN

IDAY is een netwerkorganisatie met leden in negentien landen en 
helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor goed 
onderwijs voor alle kinderen. IDAY Cameroun heeft 24 lokale lid- 
organisaties en zij willen 60 scholen helpen om schooltuinen aan 
te leggen met voedselgewassen en medicinale planten, o.a. tegen 
malaria. De docenten leren de schooltuinen te gebruiken voor 
betere en leukere lessen. De leerkrachten op de eerste zes scholen 
zijn getraind door de Belgische ´Leraars Zonder Grenzen .́ Via 
vijftien concrete lessen op maat leerden zij via theorie en praktijk 
hoe zij de schooltuinen didactisch in kunnen zetten en hoe zij de 
lesstof kunnen overbrengen op achttien collega´s van de tweede 
groep van achttien scholen. Alle scholen hebben de schooltuinen 
aangelegd en in gebruik genomen. Uiteindelijk zullen door een  
lagere uitval van zowel leerlingen als docenten de schoolresulta-
ten verbeteren, en profiteren 5.280 leerlingen van betere lessen. 
Na een positieve eerste fase, draagt Turing ook bij aan de volgen-
de fase vanaf 2020 voor de uitrol richting zestig scholen. 

Donatie Turing Foundation  € 37.000 (€ 20.000 in 2019)
Looptijd donatie   2018-2020

KAMEROEN KWALITEITSVERBETERING EN 
CONTINUERING VAN BEROEPSONDERWIJS

Sinds 2008 zet de Nederlandse Stichting Babungo zich in voor 
beter onderwijs, betere gezondheidszorg en economische 
ontwikkeling in de Babungo vallei in Kameroen. Dit project biedt 
jongeren jaarlijks een technische opleiding en stage. De situatie 
in Kameroen is echter nog steeds erg instabiel. Het basisonder-
wijs ligt helemaal plat en ook het beroepsonderwijs lijdt onder de 
situatie. Babungo heeft het oorspronkelijke project daarom op een 
alternatieve wijze voortgezet. Ze bieden een informele opleiding 
voor 57 gemotiveerde jonge mensen waarbij vier dagen theorie en 
een dag praktijk is omgezet naar vier dagen praktijk en een dag 
theorie. De 29 vaklieden die hun werkplaats hebben opengesteld 
voor de jongeren zijn door een gekwalificeerde praktijkdocent 
getraind hoe ze leerlingen een goede stage kunnen geven. Dit ver-
groot de uitwisseling tussen de ‘markt’ en de opleiding waardoor 
de aansluiting en dus de opleiding verbetert. In 2019 zijn twaalf 
leerlingen na de test vakbekwaamheid in Bamenda geslaagd voor 
het examen in Douala. Het succes is mede te danken aan de 
betrokkenheid en flexibiliteit van de vaklieden. 

Donatie Turing Foundation       € 22.500  (€ 4.500 in 2019)
Looptijd donatie   2016-2019
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MALI INZETBAARHEID VAN JONGEREN OP DE 
ARBEIDSMARKT VERBETEREN IN DIOÏLA
 
De Deense organisatie PlanBørnefonden is in Mali actief op vier 
terreinen: onderwijs, gezondheid van kinderen, inkomsten gene-
rerende activiteiten en ontwikkeling van kinderen. Met dit project 
wil PlanBørnefonden werkgelegenheid creëren voor 200 jongeren 
in Dioïla door de leeromgeving te verbeteren en hun baankansen 
te vergroten. Van de 200 jongeren volgden 75 een vakopleiding 
inclusief informele praktijktraining bij een van de twintig werk-
plaatsen die hiervoor training en materiaal ontvingen. Daarnaast 
krijgen 125 jongeren die al in de opleiding zaten een praktijkstage 
aangeboden waardoor ook hun baankansen vergroten. De 200 
jongeren kregen ondernemerschapstrainingen en werden begeleid 
in het opstellen van een goed bedrijfsplan. Een garantiefonds 
wordt opgezet bij een microfinancieringsinstelling om de toegang 
tot krediet te vergroten. Er vindt een wedstrijd plaats waarbij de 
beste zestig bedrijfsideeën een starter-kit krijgen. Alle jongeren 
worden maandelijks begeleid door een coach om hun bedrijf 
succesvol neer te zetten.

Donatie Turing Foundation  € 98.000 (€ 49.000 in 2019)
Looptijd donatie   2018-2019

NIGER ‘THE LIGHT OF LEARNING’, 
LERARENTRAINING EN VERBETERING VAN 
LESKWALITEIT, TAHOUA EN DIFFA

Concern Worldwide verbetert in Niger op 54 scholen het onder-
wijs door een veilige leeromgeving te creëren voor 13.100 kinderen 
en door de lesvaardigheden van 280 leerkrachten te verbeteren. 
In elke school wordt een gedragscode opgesteld en gehandhaafd 
en besluiten kinderen mee via een door kinderen geleide overheid. 
Concern Worldwide helpt daarnaast de Nigerese overheid goed 
lesmateriaal te verstrekken, leerkrachten te trainen in tweetalig 
onderwijs (zodat kinderen beter leren lezen en ouders meer be-
trokken zijn), opfristrainingen te geven aan docenten, en trainers 
te leren hoe ze leerresultaten kunnen monitoren. Na afloop van 
het project zullen significant meer kinderen vloeiend kunnen 
lezen, zal de aanwezigheid van leerlingen en leerkrachten beter 
worden gemonitord, en zal het aantal geweldsincidenten zijn 
afgenomen. 

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 50.000 in 2019)
Looptijd donatie  2019-2021

MALI LERARENTRAINING IN EFFECTIEVE 
TAALMETHODES, DOGON GEBIED 

De stichting Partners Pays-Dogon (PPD) faciliteert projecten in 
Dogon onder andere op het gebied van onderwijs. De stichting 
verbetert samen met de lokale uitvoeringsorganisatie Associa- 
tion Dogon Initiative (ADI) de kwaliteit van onderwijs op 45 
basisscholen door het implementeren van de actieve en kindge-
richte lesmethode L’AMI. L’AMI heeft een aanpak die past binnen 
de lokale context en onderwerpen die aansluiten bij de belevings-
wereld van kinderen waardoor de leerstof beter wordt opgeno-
men. In 2019 werden ondanks toenemende onrust in het gebied 
veertien nieuwe scholen bereikt waardoor nu op 59 scholen l’AMI 
wordt toegepast in de lessen. In 2019 werden veertig nieuwe leer-
krachten getraind in deze lesmethode en kregen dertig specialis-
ten in l’AMI vervolgtraining hoe zij hun collega’s kunnen trainen. 
Dit team speelt een belangrijke rol richting zelfstandigheid en 
om die reden besloot de Turing Foundation in 2019 om hiervoor 
vervolgsteun te geven. 

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 10.000 in 2019)
Looptijd donatie   2019-2022

LIBERIA READING LIBERIA 20/20 

De Canadian Organization for Development through Education 
(CODE) zet zich al zestig jaar in om ongeletterdheid te bestrij-
den. ‘Reading Liberia 20/20’ is een vijfjarig programma, gestart 
in 2015 met als doel om in 2020 de leesvaardigheid van 25.000 
Liberiaanse kinderen op zestig scholen te verbeteren door 
aansprekend leesmateriaal te produceren en te distribueren, 
leesplekken, zoals een bibliotheek, op te zetten en meer dan 500 
professionals in het onderwijs te trainen. De Turing Foundation 
ondersteunt CODE bij het laatste jaar van het project, en daar-
naast is inmiddels € 100.000 aan vervolgsteun toegekend voor 
‘Reading Liberia 20/22’. In 2019 zijn 95 leerkrachten op zestien 
scholen getraind, zeven boektitels gepubliceerd en ruim tien-
duizend leesboeken gedistribueerd. Ook werd besloten geen 14 
nieuwe scholen toe te voegen, maar het werk te bestendigen in 
46 reeds bereikte scholen aangezien het niveau van leerkrachten 
in de laatste groep scholen tegenviel en extra aandacht behoef-
de. Daarnaast is besloten in te zetten op het in school houden van 
oudere meiden door hen bij te spijkeren buiten reguliere school-
tijd.

Donatie Turing Foundation  € 50.000 (€ 35.000 in 2019)
Looptijd donatie   2019-2020
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SIERRA LEONE LERARENOPLEIDING VOOR JONGE 
VROUWEN, KAMBIA
 
Het Pan-Afrikaanse Forum for African Women Educationalists 
(FAWE) is in 1992 opgericht door vijf vrouwelijke Afrikaanse on-
derwijsministers en negentien senior beleidsmakers, met als doel 
het onderwijs voor meisjes en vrouwen in Sub-Saharaans Afrika 
te verbeteren. FAWE-Sierra Leone wil het aandeel vrouwelijke 
docenten in het basisonderwijs in rurale gebieden vergroten. Een 
groep van vijftig jonge vrouwen in het Kambia district krijgt de 
mogelijkheid om gedurende zes maanden als onderwijsassistent 
aan de slag te gaan. Hiermee doen ze ervaring op in de klas en 
bereiden ze zich voor op het toelatingsexamen voor het Distant 
Learning Programma. Ze blijven tijdens het opleidingsprogramma 
aan het werk als docent in opleiding en de studiekosten worden 
betaald. Ze worden begeleid door een team van acht mentoren. 
Alle vrouwen hebben het eerste jaar met succes afgerond en zijn 
inmiddels begonnen aan het tweede jaar.

Donatie Turing Foundation  € 150.000 (€ 50.000 in 2019)
Looptijd Donatie   2019-2021

SIERRA LEONE RIGHT TO LEARN, KONO, KAILAHUN 
EN KENEMA 

De Britse ngo Street Child begon in 2008 met een klein project 
voor 100 straatkinderen in Sierra Leone. Inmiddels heeft Street 
Child met haar programma’s ‘Onderwijs, Bescherming en Be-
staanswijze’ meer dan 100.000 kinderen bereikt in Afrika en Azië. 
Met dit project wil Street Child samen met de lokale partner Street 
Child of Sierra Leone voor 8.600 leerlingen op veertig scholen de 
kwaliteit van onderwijs verbeteren en zorgen dat jaarlijks 1.400 
leerlingen eindexamen doen. In totaal hebben 39 ongekwalificeer-
de leerkrachten het eerste jaar van het Distant Learning-program-
ma met succes afgerond om uiteindelijk na drie jaar officieel er-
kend en betaald te worden als docent. Extra training werd gegeven 
aan 81 gekwalificeerde leerkrachten in onder andere de methode 
‘Lesgeven op het juiste niveau’. De resultaten zijn veelbelovend. 
De bouw dan wel renovatie van de geplande vijftien klaslokalen 
is afgerond. Voor de volgende 45 lokalen worden nu de plannen 
opgesteld.  

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (€ 25.000 in 2019)
Looptijd Donatie   2018-2021

BETERE DOORSTROOM NA BASISONDERWIJS VOOR 
KINDEREN IN 22 DORPEN
 
In het geïsoleerde noorden van Niger werkt RAIN, een kleine Amerikaan-
se organisatie met twee Nigerese kantoren, al vijftien jaar met de lokale 
bevolking aan een betere toekomst. Een belangrijk programma is onderwijs, 
met name gericht op meisjes. Via een mentorprogramma koppelt RAIN 
kwetsbare kinderen aan vrouwen die hen helpen op school te blijven. In 
2019 was er een vermindering van 95% in ‘afwezigheid zonder reden’ en 
steeg het leerlingenaantal waarvan meer dan de helft in 2019 meiden zijn. 
De vrouwelijke mentors worden in ruil voor hun begeleiding ondersteund 
om hun sociaaleconomische positie te verbeteren via spaar- en leengroepen 
en verbeterde kleinveehouderij. Met deze extra inkomsten kan de onderwijs-
mentorgroep na vier jaar zelfstandig blijven bestaan. Het vertrouwen in de 
spaar- en leengroepen groeit; de leningen worden groter met een langere 
leningperiode. Het is een voorbeeld voor jongere vrouwen die zelfstandig 
hun eigen groep starten.

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 20.000 in 2019)
Looptijd donatie   2017-2019

TANALHER MAMAN
Mother of a Mentored Student 

I am funding the education of one of my daughters 
- RAIN supported her when we had lost all hope. 
Through RAIN’s mentoring program, she learned 

to love her studies and she succeeded in earning her 
middle school diploma in June 2019. The experience 
convinced her to continue her studies at Tagama 

High School in town.

I am emotional and can’t f ind the words to describe 
my feelings, I know that thanks to your initiative, 

my life has changed for the better. 

I was living without an objective, without a vision for 
the future, but now I’m fulfilled, full of vision and 

clarity. I am confident in the future.
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SIERRA LEONE HEALTH, WEALTH AND WELLBEING 
FOR WOMEN 

Tools for Self Reliance is een Britse organisatie en heeft als doel 
duurzame bestaanswijze mogelijk te maken voor mensen in Afrika 
door vaktraining en gereedschap in de vorm van starter-kits aan 
te bieden. Een groot deel van hun werk is het inzamelen en op-
knappen van gereedschap. Dit doen ze samen met een groep van 
750 vrijwilligers verspreid in het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben 
projecten in zes Afrikaanse landen waaronder Sierra Leone. De 
Turing Foundation ondersteunde hen eerder en dat project werd 
succesvol afgerond. Dit project betreft 200 vrouwen in en om de 
hoofdstad Freetown. De lokale partner is Baptist Women’s Union. 
De vrouwen volgen een eenjarige vakopleiding en na afronding 
krijgen zij een starter-kit zodat ze meteen aan het werk kunnen. 
Er worden bovendien bijeenkomsten in hun gemeenschappen 
georganiseerd om meer bewustwording en steun te krijgen voor 
hun sociaaleconomische ontwikkeling. 

Donatie Turing Foundation  € 40.000 (€ 20.000 in 2019)
Looptijd donatie   2019-2021

TOGO BEROEPSOPLEIDING EN ONDERNEMERSCHAP 
VOOR JONGEREN UIT DE SLOPPENWIJKEN VAN LOMÉ
 
Y Care International inspireert de volgende generatie onderne-
mers door 280 jongeren uit de grootste sloppenwijk van Togo te 
trainen in beroeps- en ondernemersvaardigheden. In 2019 hebben 
130 jongeren de beroepstraining en de training in ondernemer-
schap afgerond. Ze hebben startersleningen gekregen waarmee ze 
een bedrijfje konden beginnen. Door regelmatig te netwerken met 
succesvolle ondernemers zijn ze vastberaden om als jonge onder-
nemers te slagen en een weg uit de armoede te vinden. Een groep 
van 150 jongeren voltooide een intensieve cursus ‘arbeidsvaardig-
heden’; ze leerden een CV maken en hoe ze een sollicitatiegesprek 
moeten voeren om hun kans op een baan te vergroten. De YMCA 
Togo heeft dit gefaciliteerd door samen te werken met werkgevers 
en via WhatsApp vacatures aan te bieden aan de deelnemers. Niet 
minder dan 94% heeft aangegeven dat het project de kans op een 
baan of een eigen onderneming heeft verbeterd.

Donatie Turing Foundation  € 142.000 (€ 49.000 in 2019)
Looptijd donatie   2017-2019

APPRENTICESHIPS PROGRAMME FOR WOMEN IN KENEMA
 
De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2018 reeds een pro-
ject van Action on Poverty in Sierra Leone dat 255 jonge mensen een vaktrai-
ning bood. Dit project kende positieve resultaten; een jaar na het project [zie 
tekstkader] hebben alle alumni nog steeds werk in het geleerde vak. Ze zijn 
in dienst bij hun trainer of als eigen baas met gemiddeld een vertienvoudi-
ging van hun inkomen ten opzichte van hun situatie voor de training. Zowel 
de alumni als de vaklieden blijven zonder externe stimulans nieuwe mensen 
trainen. Dit project betreft een nieuwe groep van 200 kwetsbare vrouwen 
uit een ander gebied. Zij krijgen gedurende een tot anderhalf jaar praktijkles 
bij een ondernemer uit hun gemeenschap om uiteindelijk daar in dienst te 
komen of een eigen bedrijf te starten. De ondernemers leren hoe ze een 
goede opleidingsplek kunnen bieden voor deze groep en volgende groepen. 
Een budget van gemiddeld € 220 per ondernemer is beschikbaar gemaakt 
voor trainingsmaterialen. De trainingen zijn in volle gang en veel vrouwen 
geven aan in het eerste jaar al een stijging in hun inkomen te merken omdat 
ze de gemaakte producten meteen kunnen verkopen.

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 26.000 in 2019)
Looptijd donatie   2018-2020

POST-EVALUATIE 

De Turing Foundation ondersteunt sinds 2006 
onderwijsprojecten. We monitoren de voortgang 

tijdens de projectperiode en evalueren kort na afloop 
van het project. Maar wat gebeurt er daarna? 

Wat gebeurt er als er geen externe impuls meer is? 
Was de interventie stevig genoeg om te beklijven? 

Heeft de organisatie met andere middelen het 
werk voortgezet? Dit is voor zowel de uitvoerende 

organisatie als voor de Turing Foundation relevante 
informatie voor projecten en aanvraagprocedures in 

de toekomst. 
In 2019 hebben we een aantal projecten geselecteerd 
voor een zogenoemde post-evaluatie. Een evaluator, 
bij voorkeur extern, kijkt op basis van de aanvraag en 
de projectevaluatie wat de actuele stand van zaken 
is en trekt lessen. Nu vergoedt de Turing Foundation 

deze extra kosten nog, maar hopelijk gaan de 
organisaties dit onderdeel uiteindelijk al bij een 

aanvraag in de projectbegroting opnemen.
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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 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. 

Daarbij hebben we een voorkeur voor muziekfestivals. Vanaf 2020 zal 

de focus binnen het muziekbeleid verschuiven van muziekfestivals naar 

muziekeducatie.  

POËZIE: DE GEDICHTENWEDSTRIJD EN PUBLICATIES VAN 

NEDERLANDSTALIGE POËZIE

De Turing Foundation wil meer mensen laten genieten van Nederlandstalige 

poëzie. Wij ondersteunen De Gedichtenwedstrijd en dragen bij aan de 

totstandkoming van publicaties.PROJECTEN IN: NEDERLAND
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

MANZONI IN HOLLAND 
STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM

Piero Manzoni is een van de grote vernieuwers van de beeldende 
kunst in de 20e eeuw. In zijn korte leven (1933-1963) vervaardigde 
hij een indrukwekkend oeuvre en was hij van grote invloed op de 
ontwikkeling van de conceptuele kunst. Met ‘Manzoni in Holland’ 
toonde het Stedelijk Museum Schiedam voor het eerst in bijna 
vijftig jaar zijn werk op grote schaal in Nederland. De tentoonstel-
ling plaatste de artistieke ontwikkeling van de kunstenaar tegen 
de achtergrond van zijn samenwerking met Nederlandse galeries 
en kunstenaars en zoomde in op zijn invloed op de Nederlandse 
nul-kunstenaars, op conceptuele kunstenaars in de jaren zestig en 
op de Rotterdamse en Internationale ZERO beweging. De tentoon-
stelling was een must-see voor de liefhebbers van conceptuele 
kunst, en met de open en speelse werken van Manzoni wist het 
museum ook de drempel te slechten voor nieuw publiek. 

Donatie Turing Foundation  € 45.000 
Looptijd    16 februari t/m 2 juni 2019

MAESTRO VAN WITTEL
KUNSTHAL KADE EN MUSEUM FLEHITE 

De in Amersfoort geboren kunstenaar Caspar van Wittel (1653 
- 1736) trok in 1674 naar Rome, waar hij furore maakte onder de 
naam ‘Gaspare Vanvitelli’. Hij wordt beschouwd als de grondleg-
ger van het vedutisme, het genre van stadsgezichten waarmee 
navolgers als Canaletto en Bellotto grote triomfen zouden vieren. 
Kunsthal KAdE en Museum Flehite organiseerden in 2019 de 
eerste overzichtstentoonstelling over de in Nederland relatief 
onbekende Caspar Van Wittel. Zowel het volume van de bruikle-
nen als de kwaliteit en het internationale karakter van de stukken 
was ongeëvenaard; de musea slaagden erin om maar liefst 46 
schilderijen en gouaches en 33 tekeningen uit internationale 
(museale) collecties naar Amersfoort te halen. De tentoonstelling 
werd genomineerd voor de Turing Toekenning II 2017.

Donatie Turing Foundation  € 40.000
Looptijd    26 januari t/m 5 mei 2019

SPREZZATURA 
DRENTS MUSEUM

Het Drents Museum besteedde met ‘Sprezzatura’ aandacht aan 
de Italiaanse schilderkunst in de periode 1860 - 1910. Aan de  
hand van ruim zeventig werken uit circa dertig (veelal Italiaanse 
museale) collecties werd een beeld geschetst van de ontwikkeling 
van de Italiaanse schilderkunst in de vijf decennia na de eenwor-
ding van Italië in 1861 - de zogenaamde ‘risorgimento’. Het over-
zicht bestond uit werken van circa vijftig kunstenaars, waaronder 
bekende namen als Antonio Mancini en Giovanni Segantini, maar 
ook van in Nederland onbekende kunstenaars als Federico Zando-
meneghi, Giacomo Favretto en Giuseppe Pellizza da Volpedo. De 
tentoonstelling kenmerkte zich door een grote variëteit aan stijl 
en thematiek. De meeste werken waren niet eerder in Nederland 
te zien.

Donatie Turing Foundation  € 20.000
Looptijd   2 juni t/m 3 november 2019 

REMBRANDT’S SOCIAL NETWORK 
MUSEUM HET REMBRANDTHUIS 

Museum Het Rembrandthuis opende het Rembrandtjaar 2019 
met de tentoonstelling ‘Rembrandt’s Social Network’, een 
tentoonstelling gewijd aan Rembrandts relaties en de rol die 
zij speelden in zijn leven en werk. Zijn sociale netwerk werd 
onderverdeeld in vijf categorieën: jeugdvrienden, bloedvrienden 
(familie), kunstenaarsvrienden, kunstkenners en vrienden in 
nood. Met een overzicht van zestig werken, waarbij de nadruk 
lag op Rembrandts informele kunstwerken van en voor intimi, is 
het Rembrandthuis erin geslaagd Rembrandts wereld en zijn ‘in-
timate circle’ dichterbij te brengen. In totaal kwamen circa negen 
buitenlandse bruiklenen naar Amsterdam, waaronder het ‘Portret 
van Titus’ (Museum of Art Baltimore, ca. 1660) dat niet eerder in 
Nederland te zien was. 

Donatie Turing Foundation  € 25.000
Looptijd     2 februari t/m 5 mei 2019
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

VAN GOGHS INTIMI
HET NOORDBRABANTS MUSEUM

De eigen collectie werken van Vincent van Gogh vormde de basis 
voor de tentoonstelling ‘Van Goghs intimi: vrienden, familie, 
modellen’ in Het Noordbrabants Museum. Met de tentoonstelling 
wilde het museum de in Zundert geboren kunstenaar meer aan 
Brabant koppelen. De tentoonstelling richtte zich op de relaties 
van Vincent van Gogh met de personen die een belangrijke rol 
speelden in zijn leven en zijn werk: familie, vrienden en collega 
-kunstenaars. Schilderijen uit internationale collecties werden 
gecombineerd met brieven, tekeningen, schetsboeken en andere 
voorwerpen óver die werken en de mensen die werden afgebeeld. 
Dit resulteerde in een intieme, boeiende tentoonstelling die de 
bezoeker dichter bij Van Gogh bracht.  

Donatie Turing Foundation  € 40.000
Looptijd       21 september 2019 t/m 12 januari 2020                                                 

GEERT LAP – SPECIFIC OBJECTS
DESIGN MUSEUM DEN BOSCH

Het keramische oeuvre van de Nederlandse ontwerper en kunste-
naar Geert Lap (1951-2017) kan beschouwd worden als een niet 
aflatende zoektocht naar perfectie, naar de volmaakte symbiose 
tussen vorm, kleur en materiaal. Het werk van Lap wordt nationaal 
en internationaal geprezen en verzameld en bevindt zich in (inter)
nationale museale collecties. Het Design Museum Den Bosch pre-
senteerde het eerste oeuvre-overzicht van het werk van Geert Lap, 
waarbij de eigen collectie werken (28 exemplaren) werd omlijst 
door representatieve bruiklenen. Zo werd de serie ‘99 variaties’ 
voor het eerst sinds de creatie in 1993 weer volledig getoond. Bij 
de tentoonstelling verscheen een prachtige publicatie met foto’s 
van Erik en Petra Hesmerg die jarenlang de wereld afreisden om 
de werken van Geert Lap vast te leggen in de originele setting van 
interieurs van privéverzamelaars. 

Donatie Turing Foundation  € 5.000
Looptijd    1 juni t/m 1 augustus 2019 

PIETER DE HOOCH IN DELFT. UIT DE SCHADUW VAN VERMEER
MUSEUM PRINSENHOF DELFT 

Op 1 november 2017 werd de Vijfde Turing Toekenning I, een prijs van € 500.000, 
uitgereikt aan Museum Prinsenhof in Delft voor de tentoonstelling over Pieter de 
Hooch (1629-1648). Hoewel iedereen de naam en het werk van Pieter de Hooch 
kent, was hij in Nederland niet eerder monografisch te zien. Museum Prinsenhof 
wist topstukken van Pieter De Hooch vanuit de hele wereld terug te halen naar 
Delft, de stad waar deze meester uit de 17e eeuw zijn mooiste werken vervaardig-
de. De tentoonstelling werd voorafgegaan door uitgebreid historisch onderzoek 
en gecombineerd met een breed randprogramma in het museum en in de stad 
Delft. De tentoonstelling ontving lovende recensies in de nationale en interna- 
tionale media en trok maar liefst 90.000 bezoekers. ‘Met de expositie hebben we 
Pieter de Hooch niet alleen het podium kunnen bieden dat hij verdient; hij is nu 
ook onlosmakelijk met Delft verbonden en hiermee definitief uit de schaduw van 
Vermeer getreden’, aldus Janelle Moerman, directeur van Museum Prinsenhof 
Delft.

Donatie Turing Foundation  € 500.000
Looptijd    11 oktober 2019 t/m 16 februari 2020
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

MONET. TUINEN VAN VERBEELDING 
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Het Kunstmuseum Den Haag organiseerde voor het eerst sinds 
ruim dertig jaar een overzichtstentoonstelling over Claude Monet 
(1840-1926), waarbij de ontwikkeling van de kunstenaar in de 
laatste 25 jaar van zijn leven centraal stond. Monet trok zich rond 
1900 terug in zijn huis in Giverny, waar hij zich richtte op het ver-
beelden van zijn bloemrijke tuin. De werken die hier ontstonden 
waren in eerste instantie nog impressionistisch, maar na verloop 
van tijd hanteerde Monet een steeds expressievere en haast 
abstracte vormentaal. Deze ontwikkeling werd zichtbaar gemaakt 
aan de hand van Monets verbeeldingen van onder andere zijn 
waterlelies en de blauwe regen. De twee werken uit de eigen 
collectie van het Kunstmuseum werden omringd door ruim dertig 
werken uit buitenlandse collecties. De tentoonstelling werd door 
maar liefst 203.000 belangstellenden bezocht.

Donatie Turing Foundation  € 75.000
Looptijd    12 oktober 2019 t/m 1 februari 2020

JONGE REMBRANDT
MUSEUM DE LAKENHAL

Museum De Lakenhal in Leiden, de geboortestad van Rembrandt 
van Rijn, sloot het Rembrandtjaar 2019 af met een tentoonstelling 
over de jonge jaren van de kunstenaar. Aan de hand van ruim 120 
werken (40 schilderijen, 70 etsen en 10 tekeningen) uit de periode 
1624 tot 1634 kon de bezoeker Rembrandts vorderingen op de 
voet volgen en inzicht krijgen in de vroege ontwikkeling van het 
uitzonderlijke schildertalent. Er kwam een groot aantal bijzondere 
buitenlandse bruiklenen naar Leiden, veelal werken die niet eerder 
of lang geleden in Nederland te zien waren. De tentoonstelling 
in het recent fraai gerestaureerde Museum De Lakenhal ontving 
lovende recensies. 

Donatie Turing Foundation  € 30.000
Looptijd                1 november 2019 t/m 9 februari 2020

NIKI DE SAINT PHALLE AAN ZEE
MUSEUM BEELDEN AAN ZEE

Het werk van de Franse beeldhouwer en schilder Niki de Saint 
Phalle (1930-2002) wordt geschaard onder het Nouveau Realisme 
en is verwant aan Pop-Art. Autodidact De Saint Phalle gaf in de 
jaren zestig en zeventig een belangrijke impuls aan de female 
empowerment in de kunstwereld en werd bekend om haar monu-
mentale werken zoals de Nana’s: weelderige vrouwenfiguren in 
felle kleuren die als vrolijke oermoeders een ode zijn aan de vrouw 
als bron. De retrospectieve tentoonstelling ‘Niki de Saint Phalle 
aan Zee’ belichtte de Nana’s als iconisch vrouwbeeld en plaatste 
ze in de context van de discussie over man/vrouw verhoudingen, 
gelijke behandeling en de #metoo beweging. Met de publieks- 
trekker ‘Niki de Saint Phalle aan Zee’ heeft het museum een 
recordaantal van 85.000 bezoekers getrokken. Niet eerder telde 
Museum Beelden aan Zee, dat in 2019 het 25-jarig bestaan vierde, 
zoveel bezoekers als in 2019: 132.000 in totaal. 

Donatie Turing Foundation  € 25.000
Looptijd     5 oktober 2019 t/m 1 maart 2020

FRANCIS ALŸS - CHILDREN’S GAMES
EYE FILMMUSEUM 

De Belgisch-Mexicaanse kunstenaar Francis Alÿs (1959) wordt 
internationaal geroemd vanwege zijn geëngageerde video- en 
filmkunst, performance en beeldende kunst. Daarin richt hij zich 
zowel op het dagelijks leven in zijn thuisbasis Mexico-stad als op 
grenslocaties en conflictgebieden. Rode draad in zijn werk is het 
onderzoek naar de rol van de kunstenaar op sociaal-politiek bela-
den plaatsen. De tentoonstelling ‘Francis Alÿs - Children’s Games’ 
in Eye Filmmuseum bestond uit achttien grote videowerken van 
Alÿs waarin spelende kinderen de hoofdrol spelen. De opnamen 
zijn gemaakt in zowel vredige steden en dorpen als op conflic-
tueuze locaties en tonen kinderspelen tegen de achtergrond van 
complexe samenlevingen. Daarmee liet de tentoonstelling zowel 
een wezenlijk beeld over kinderen als over de wereld zien. 

Donatie Turing Foundation  € 30.000
Looptijd    19 december 2019 t/m 8 maart 2020
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

DE MEESTER VAN ELSLOO. VAN EENLING NAAR VERZAMELING, 
BONNEFANTENMUSEUM

In de periode van circa 1480-1550 was in de Euregio de ‘Meester van Elsloo’ werkzaam, 
een verzamelnaam voor een groep kwalitatief hoogstaande beeldsnijders. Het Bonne-
fantenmuseum - eigenaar van zes heiligenbeelden die zijn toegeschreven aan de Meester 
van Elsloo – realiseerde een internationale tentoonstelling over het onderwerp, waabij 
ook de resultaten van het multidisciplinair onderzoek werden gepresenteerd. Het Bonne-
fantenmuseum trok met de specialistische tentoonstelling niet alleen connaisseurs; ook 
veel parochianen kwamen kijken hoe ‘hun’ beeld tot zijn recht kwam in de museumzalen. 
‘De Meester van Elsloo’ was een van de genomineerden voor de Turing Toekenning II 
2015.

Donatie Turing Foundation  € 60.000
Looptijd    22 februari t/m 16 juni 2019

ZADKINE AAN ZEE, MUSEUM BEELDEN AAN ZEE  

Museum Beelden aan Zee in Scheveningen won met het tentoonstellingsconcept over 
de poëtische, lyrisch ingestelde en ‘zuiver ambachtelijke’ Frans-Russische beeldhouwer 
Ossip Zadkine (1888-1967) de Turing Toekenning II in 2017. De tentoonstelling  
‘Zadkine aan Zee’ bood een prachtig en uitgebreid overzicht van het oeuvre van deze 
Parijse meester van het modernisme, die samen met collega-kunstenaars als Picasso, 
Brancusi en Lipchitz voorgoed het gezicht van de westerse beeldhouwkunst veranderde. 
Speciale aandacht was er voor Zadkine’s innige band met Nederland, waar zijn verzame-
laars en opdrachtgevers vaak ook zijn vrienden waren. 

Donatie Turing Foundation  € 150.000
Looptijd   5 oktober 2019 t/m 1 maart 2020

GAUDÍ EN DE AMSTERDAMSE SCHOOL, MUSEUM HET SCHIP 

De tentoonstelling ‘Gaudí en de Amsterdamse School’ gaf inzicht in de overeenkomsten 
tussen de werkwijze, de inspiratiebronnen en de symboliek van de Spaanse architect 
Gaudí (1852-1926) en de architecten van de Amsterdamse School. Aan de hand van 
originele maquettes, ontwerptekeningen, keramische tegels en decoratieve voorwerpen 
werd mogelijke vormverwantschap tussen Gaudí’s architectuur en die van Amsterdamse 
Schoolarchitecten aangetoond. Museum Het Schip werkte voor dit ambitieuze project 
nauw samen met Aurea Cultura i Art uit Barcelona, waardoor ook originele meubels en 
kunstwerken uit de interieurs van Gaudí naar Amsterdam konden komen. De tentoon-
stelling trok in zes maanden tijd ruim 36.700 bezoekers, waarvan velen dit sympathieke 
museum in de Spaarndammerbuurt voor de eerste keer bezochten.

Donatie Turing Foundation  € 10.000
Looptijd    1 oktober 2018 t/m 1 april 2019

UTRECHT, CARAVAGGIO EN EUROPA, CENTRAAL MUSEUM 

De Italiaanse kunstenaar Caravaggio (1571 - 1610) vernieuwde de schilderkunst met zijn 
realisme, gevoel voor drama en een kenmerkend contrast tussen licht en donker. Hij 
kreeg veel navolgers, kunstenaars die bekend staan onder de term ‘caravaggisten’ en die 
tussen 1610 en 1630 in Rome werkten. Met de tentoonstelling ‘Utrecht, Caravaggio en 
Europa’ gaf het Centraal Museum prachtig inzicht in de wijze waarop de drie belangrijk-
ste Utrechtse caravaggisten, Gerard van Honthorst, Dirck van Baburen en Hendrick ter 
Brugghen, werden beïnvloed door Caravaggio. Het mooiste werk van de Utrechters werd 
omlijst met dat van hun Italiaanse, Franse, Spaanse en Vlaamse collega’s. Er waren ze-
ventig schilderijen te zien, waaronder ruim zestig bruiklenen uit internationale collecties, 
met als hoogtepunt ‘De graflegging’ (1603) van Caravaggio uit de Vaticaanse musea.

Donatie Turing Foundation  € 50.000
Looptijd     16 december 2018 t/m 24 maart 2019

JEAN COCTEAU - METAMORPHOSIS, DESIGN MUSEUM DEN BOSCH 

Jean Cocteau (1889-1963) is een tot de verbeelding sprekende kunstenaar. Hij was 
bijzonder veelzijdig en uitte zich in bijna alle artistieke media: van poëzie en literatuur, 
beeldende kunst en vormgeving tot theater en film. Het Design Museum Den Bosch, dat 
keramiek en sieraden van Cocteau verzamelt, organiseerde de eerste solotentoonstelling 
in Nederland over deze artistieke alleskunner. Aan de hand van 250 werken binnen zes 
thema’s werd de duizelingwekkende fantasie van Cocteau getoond, van de ontwerper en 
de dichter tot de minnaar en de sterrenvaarder. Bezoekers en recensenten waardeerden 
de tentoonstelling om zijn breedte en diepgang. 

Donatie Turing Foundation  € 20.000
Looptijd     10 november 2018 t/m 10 maart 2019

MADE IN HOLLAND: 400 JAAR WERELDMERK, 
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF 

De tentoonstelling ‘Made in Holland’ stond in het teken van vier Nederlandse succesver-
halen: Delfts blauw, Maastrichts aardewerk, art-nouveau keramiek en Dutch Design. Aan 
de hand van imposante bloempiramides, kleurrijk boerenbont, Gouds plateel en eigen-
tijdse ontwerpen ontdekten bezoekers hoe Nederland een wereldspeler is geworden op 
het gebied van keramiek. Naast topstukken uit de eigen collectie kwamen meer dan 700 
internationale bruiklenen naar Leeuwarden. De tentoonstelling trok 75.542 bezoekers en 
werd daarmee de best bezochte tentoonstelling van Keramiekmuseum Princessehof. 

Donatie Turing Foundation  € 56.506
Looptijd donatie   1 juni 2018 t/m 30 juni 2019
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PROJECTEN MUZIEK

DELFT CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Het Delft Chamber Music Festival combineert een kwalitatief 
hoogstaand programma met (inter)nationale topmusici met een 
multidisciplinair en laagdrempelig karakter en weet daarmee 
een breed en gevarieerd publiek te bereiken. De concerten in het 
hoofdprogramma vinden plaats in Museum Prinsenhof, daarnaast 
vinden concerten plaats op diverse locaties in Delft. Gastpro-
grammeur en bariton Thomas Oliemans onderzocht vanuit het 
festivalthema ‘Orpheus’ samen met de gerenommeerde musici de 
betoverende kracht van muziek zoals Orpheus die volgens de my-
thologie bezat. Het gevarieerde programma bestond uit in totaal 
33 concerten in tien dagen, met als hoogtepunten de allereerste 
‘scratchopera’ met 180 amateurzangers in de aula van de TU Delft 
en een gratis flamencoconcert op de Grote Markt bij tropische 
temperaturen. 

Donatie Turing Foundation  € 15.000
Looptijd    25 juli t/m 4 augustus 2019

MINIMAL MUSIC FESTIVAL

Het Minimal Music Festival vormt een tweejaarlijks ijkpunt voor 
een groeiend aantal musici, componisten en liefhebbers. De zes-
de editie van het festival stond in het teken van de invloed van de 
minimal music op een nieuwe generatie makers en het effect van 
de muziek op de luisteraars. Organisator Muziekgebouw aan ‘t IJ 
speelde in op de behoefte bij het publiek aan nieuwe vormen van 
reflectie en verdieping en besteedde aandacht aan de transcen-
dentale betekenis van minimal music. Het vijfdaagse festival wist 
met deze invalshoek een opvallend divers, relatief jong en nieuw 
publiek te bereiken. Het hoogtepunt van het festival werd ge-
vormd door het spectaculaire openingsconcert in de buitenlucht, 
waarbij de 144 scheepshoorns van geluidskunstenaar Christof 
Schläger echoden over het IJ. 

Donatie Turing Foundation  € 10.000
Looptijd    3 t/m 7 april 2019

OEROL

Jaarlijks verandert het eiland Terschelling in juni tien dagen lang 
in één groot podium voor theater, dans, straattheater, beeldende 
kunst en muziek. De theatervoorstellingen vinden plaats op het 
strand, in de duinen, het bos, de schuur, op de dijk of gewoon op 
straat. De veelal vernieuwende voorstellingen worden speciaal 
voor de locaties gemaakt of daarop aangepast. Oerol is sinds 
de eerste editie in 1982 uitgegroeid tot een begrip en bereikt 
een groot (ruim 140.000 verkochte kaarten per jaar), breed en 
nieuwsgierig publiek. Tijdens Oerol 2019 gingen meer dan dertig 
voorstellingen in première en bestond ruim 2/3 van het totale aan-
bod uit nieuwe producties. De bijdrage van de Turing Foundation 
werd ingezet voor de ontwikkeling van het Expeditie-programma, 
dat bestaat uit projecten op het snijvlak van wetenschap, kunst en 
natuur. 

Donatie Turing Foundation  € 10.000
Looptijd donatie   14 t/m 23 juni 2019

AUS LICHT

De Nationale Opera, het Holland Festival en het Koninklijk 
Conservatorium Den Haag werkten samen met de Stockhau-
sen-Stiftung für Musik aan de uitvoering van het unieke project 
‘aus LICHT’ van componist Karlheinz Stockhausen (1928-2007). 
Na vier jaar voorbereidingstijd werd een substantieel deel uit de 
cyclus LICHT, bestaande uit in totaal zeven opera’s, tijdens een 
drie dagen durende marathon uitgevoerd in een mise-en-espace 
van Pierre Audi. Met de uitvoering van het werk van Stockhausen, 
een inspiratie voor veel musici en popartiesten, vervulden de ini-
tiatiefnemers een grote wens van de liefhebbers en werd ook een 
nieuwe en jongere doelgroep bereikt. Het werk ‘aus LICHT’ werd 
bovendien naar de 21e eeuw gebracht dankzij de state of the art 
van decor, licht, geluid en video. Het buitengewoon ambitieuze en 
succesvolle project ontving lovende kritieken in alle media.

Donatie Turing Foundation  € 10.000
Looptijd donatie   31 mei t/m 10 juni 2019
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PROJECTEN MUZIEK

INTERNATIONAAL KAMERMUZIEKFESTIVAL UTRECHT

Het Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht (IKFU) telt jaar-
lijks circa vijftig concerten op meer dan twintig verschillende loca-
ties in de stad Utrecht en bereikt daarmee een brede doelgroep. 
Het festival kampt sinds 2017 met dalende bezoekcijfers en na een 
evaluatie is besloten om het festival in 2019 te verplaatsen van de 
drukke junimaand naar de kerstperiode. Janine Jansen, oprichter 
van het festival en tot 2017 artistiek leider, keerde terug als artis-
tiek gezicht en programmeur om ´haar´ festival te helpen weer op 
het oude bezoekersniveau te komen. Zij blijft in de toekomst het 
artistieke gezicht van het festival in combinatie met een jaarlijks 
wisselende externe programmeur. De 16e editie van het IKFU 
was met in totaal 8.200 bezoekers een succes. De organisatie is 
vooral blij met de circa 1.000 bezoekers van de maatschappelijke 
programmalijn, bestaande uit gratis concerten in de wijken en in 
TivoliVredenburg.

Donatie Turing Foundation  € 10.000
Looptijd    27 t/m 30 december 2019

STRIJKKWARTET BIËNNALE AMSTERDAM

In het voorjaar van 2020 vond de tweede editie van de Strijk-
kwartet Biënnale plaats in Muziekgebouw aan ‘t IJ. Het festival 
bestond uit meer dan 36 concerten en ruim 25 strijkkwartetten uit 
de wereldtop maakten hun opwachting. Met het gevarieerde pro-
gramma kon het strijkkwartet in al zijn facetten worden gepresen-
teerd in een hedendaagse, vernieuwende context. De organisatie 
is erin geslaagd om in twee jaar tijd de Strijkkwartet Biënnale 
op de kaart te zetten, zowel bij cultureel Nederland als bij de 
internationale, gerenommeerde kwartetten. Met de afwisselende 
line-up, de focus op onbekend(er) repertoire en een verrassende 
randprogrammering werd een breed publiek bereikt. Het festival 
genereerde veel media-aandacht en ontving lovende recensies in 
de (inter)nationale pers. 

Donatie Turing Foundation  € 15.000
Looptijd     25 januari t/m 1 februari 2020

ORANJEWOUD FESTIVAL 

Op het landgoed Oranjewoud bij Heerenveen vindt elke zomer het Oranjewoud Festival 
plaats: een kleurrijk muziekfestival dat kwalitatief hoogstaande klassieke muziek laag-
drempelig en prikkelend presenteert. Gedurende vijf dagen werden in totaal 160 concer-
ten gegeven binnen vier programmaonderdelen: een hoofdprogramma, gratis toeganke-
lijke concerten in festivalhart ‘De Proeftuin’, een mini-festival voor kinderen t/m 12 jaar in 
‘De Kinderproeftuin’ en een randprogramma. De 8e editie van het Oranjewoud Festival 
trok maar liefst 16.000 bezoekers. Het festival ontving het ‘EFFE Label 2019-2020’ van de 
European Festival Association vanwege de ‘opmerkelijke prestaties op het gebied van de 
kunsten, betrokkenheid bij de gemeenschap en internationale openheid’.

Donatie Turing Foundation  € 10.000
Looptijd    29 mei t/m 2 juni 2019

NATIONALE OPERA & BALLET

De Nationale Opera & Ballet staat bekend om een veelzijdige programmering van zowel 
klassieke als moderne opera’s en balletten en het constant hoge niveau van de uitvoerin-
gen. De missie is om zowel het traditionele als het innovatieve opera- en balletrepertoire 
verder te ontwikkelen, nieuwe generaties kunstenaars op te leiden en om de belangstel-
ling en het draagvlak voor opera en ballet te vergroten. Het Nationale Ballet wordt door 
de internationale pers gerekend tot de top vijf beste balletgezelschappen ter wereld. De 
Nationale Opera coproduceert met alle grote huizen wereldwijd (Metropolitan Opera 
New York, Theatro all Scala di Milano, The Royal Opera House London) en kan zich 
meten met de beste ter wereld.

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 20.000 in 2019)
Looptijd    2017-2019

WONDERFEEL

Wonderfeel is een driedaags buitenfestival voor klassieke muziek met de ongedwongen 
sfeer van een popfestival. Op de zeven Wonderfeelpodia in ‘s Graveland worden de  
verschillende genres binnen de klassieke muziek belicht. Om de keuze uit de ruim 100 
optredens en 64 andere activiteiten te vergemakkelijken deelden influencers Ruben Hein, 
Paul Witteman en Floris Kortie hun favoriete Top 5 op social media. Wonderfeel zette 
deze vijfde editie in op diversiteit en programmeerde veel jonge musici, muziek van vrou-
welijke componisten en niet-westerse (klassieke) muziek. Het festival groeide naar 9.200 
bezoekers, een stijging van 8% ten opzichte van 2018, en was nagenoeg uitverkocht. 

Donatie Turing Foundation  € 15.000
Looptijd donatie   19 t/m 21 juli 2019
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PROJECTEN POËZIE

DE GEDICHTENWEDSTRIJD, POËZIECLUB

In de periode 2009 - 2018 heeft de Turing Foundation in samenwerking met de Poëzieclub de Turing Gedichtenwedstrijd georgani-
seerd; met in totaal bijna 100.000 ingezonden gedichten door ruim 17.000 dichters een groot succes. Eind 2018 besloot de Turing 
Foundation om zich na 10 jaar terug te trekken als hoofdbegunstiger van de wedstrijd. De Poëzieclub heeft de coördinatie van de wed-
strijd overgenomen en vanaf 2019 wordt de prijs voor het beste gedicht samen met De Grote Poëzieprijs, de prijs voor de beste bundel 
van het jaar, georganiseerd onder de noemer ‘Prijs de Poëzie’. De insteek van De Gedichtenwedstrijd is onveranderd: de inschrijving is 
anoniem, iedereen kan meedoen en de hoofdprijs is maar liefst € 10.000. De bijdrage van de Turing Foundation is geoormerkt voor het 
prijzengeld (1e prijs € 10.000, 2e prijs € 3.000 en 3e prijs € 1.500).

De feestelijke prijsuitreiking op 21 maart 2020 (Wereld Poëziedag) in De Brakke Grond in Amsterdam kon vanwege de coronacrisis 
helaas geen doorgang vinden. De organisatie heeft vervolgens besloten om de winnaar online bekend te maken via de website van 
de wedstrijd. De deelnemers waren via een live-verbinding getuige van dit spannende moment: juryvoorzitter Tsead Bruinja riep het 
gedicht ‘De American Supremacy Dream dromen’ van Yannick Van Puymbroeck uit Gent uit tot de winnaar van De Gedichtenwedstrijd 
2019. 

Donatie Turing Foundation  € 14.500
Looptijd    2019-2020

POËZIEWEEKGESCHENK, CPNB

Het CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boek) organiseert sinds 2013 de Poëzieweek, met als doel poëzie 
bekender te maken bij een breed publiek. Het thema van de 
Poëzieweek 2020 was ‘De toekomst is Nu!’ en stond in het teken 
van de actuele poëzie. Het Poëzieweekgeschenk 2020 draagt de 
titel ‘Nu’ en is gevuld met poëzie van tien jonge Nederlandse en 
Vlaamse dichters, waaronder Marieke Lucas Rijneveld, Roelof 
ten Napel, Radna Fabias en Charlotte van den Broeck. Het CPNB 
heeft na een heroverweging van het beleid besloten om na 2020 
te stoppen met de Poëzieweek. Poëzie zal vanaf dat moment niet 
meer centraal staan gedurende één week, maar als vast onderdeel 
worden ingezet bij de verschillende campagnes van het CPNB. 

Donatie Turing Foundation  € 5.000
Looptijd    30 januari t/m 5 februari 2020

TIJDSCHRIFT TERRAS, STICHTING IWOSYG

Terras is een tijdschrift voor internationale literatuur met een ge-
varieerd aanbod op het gebied van poëzie, literaire teksten, essays 
en foto’s. Het tijdschrift verschijnt twee keer per jaar, daarnaast 
verschijnt jaarlijks een bundel van een hedendaagse dichter van 
hoge kwaliteit in Nederlandse vertaling. De bijdrage van de Turing 
Foundation is geoormerkt voor de poëzie in Terras en voor de 
uitgave van de jaarlijkse dichtbundel. Eind 2019 ontving tijdschrift 
Terras een bijdrage van € 5.000 vanuit het prijzengeld van De 
Grote Poëzieprijs 2019. De winnende dichter Radna Fabias besloot 
deze bijdrage – die mag worden toegekend aan een project ter 
stimulering van de Nederlandstalige poëzie naar keuze – te done-
ren aan het tijdschrift, onder meer vanwege “de nieuwsgierigheid 
waarmee Terras op zoek gaat naar wat er buiten de landsgrenzen 
geschreven wordt (…), zodat het ook toegankelijk wordt voor de 
Nederlandstalige lezer”.

Donatie Turing Foundation  € 15.000 (€ 5.000 in 2019)
Looptijd donatie  2017-2019
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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. Deze onderzoeksprojecten worden gerealiseerd via 
onze vaste samenwerkingspartners: de Leprastichting en het 
Leprosy Research Initiative. 

LEPRA

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

INDONESIË – NEDERLAND – VERENIGDE STATEN

LEPRASTICHTING

De Leprastichting zet zich sinds 1967 in voor een wereld waarin het blijvend 

leed dat lepra veroorzaakt niet meer voorkomt en uiteindelijk zal zijn uitge-

roeid. De Leprastichting is wereldwijd één van de grootste spelers op het 

gebied van wetenschappelijk onderzoek naar bestrijding, vroege diagnose 

en voorkoming van lepra.

LEPROSY RESEARCH INITIATIVE

De Leprastichting is een van de grondleggers van het Leprosy Research 

Initiative (LRI), dat in 2013 werd opgericht met als doel onderzoek naar 

lepra te bevorderen. Het onderzoeksinitiatief heeft zich de afgelopen jaren 

ontwikkeld tot de belangrijkste financieringsstructuur voor lepra-gerelateerd 

onderzoek en voor capacity building voor onderzoekers wereldwijd. 
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NA AR EEN WERELD ZONDER LEPRA

‘67
1985 1995 2005 2016 2018

550.224 529.376 296.499 217.968 208.641
2030
Aantal nieuwe  
leprapatiënten  
verminderd  
met 90%

2030

Aantal nieuwe 
leprapatiënten  
wereldwijd 

OPRICHTING 
LEPRASTICHTING
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ONDERZOEK ´NOVEL IMMUNODIAGNOSTIC INTERVENTIONS AND DIAGNOSTIC TESTS FOR LEPROSY´

Dit onderzoek van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op het bepalen 
van het lange termijn (3-6 jaar) effect van het gebruik van de BCG vaccinatie (al dan niet gecombineerd met het antibioticum rifampi-
cine) ter voorkoming van lepra bij contacten van leprapatiënten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een separaat door het LUMC 
ontwikkelde gebruiksvriendelijke vingerpriktest om het korte termijn effect van rifampicine op M. leprae infectie te bepalen. Deze test 
zal onderdeel gaan uitmaken van het nationale lepraprogramma in Bangladesh. Het project is een vervolg op het eerder door de Turing 
Foundation ondersteunde IDEAL/INDIGO onderzoek.

Donatie Turing Foundation   € 112.500 (€ 37.500 in 2019)  Looptijd donatie   2019-2021

BIJDRAGE AAN DE WETENSCHAPSTAK VAN DE LEPRASTICHTING

In 2019 droeg de Turing Foundation in totaal € 215.235 bij aan zes onderzoeken naar vroege diagnose van lepra. Daarnaast doneren wij 
jaarlijks 5% over het totaal aan donaties direct aan de Leprastichting als bijdrage aan de overheadkosten die deze stichting maakt als 
onderdeel van het Leprosy Research Initiative: het internationale samenwerkingsverband voor financiering van lepra-onderzoek.

Donatie Turing Foundation   € 10.762    Looptijd donatie   2019

PROJECTEN LEPRA

ONDERZOEK ‘LEPVAX: SAFETY AND VACCINE-INDUCED IMMUNE RESPONSE’  

Onderzoekers van het Infectious Disease Research Institute (IDRI) hebben in samenwerking met de American Leprosy Missions 
(ALM), het lepra specifieke vaccin LepVax ontwikkeld. Dit vaccin heeft zowel profylactische eigenschappen (het voorkomen van lepra) 
als immunotherapeutische eigenschappen (de behandeling van leprareacties). Dit onderzoek richt zich op het testen van de veiligheid 
en immuunrespons van LepVax. Voor dit project wordt samengewerkt met een kliniek voor lepraonderzoek in Brazilië (Fiocruz). 

Donatie Turing Foundation   € 175.000 (€ 85.000 in 2019)  Looptijd   2019-2021

ONDERZOEK ‘INTEGRATION OF RAPID DIAGNOSTIC TESTS’ 

Het Infectious Disease Research Institute (IDRI) doet op het eiland Cebu in de Filippijnen onderzoek naar de effectiviteit van twee 
lepratesten. Bij een groep leprapatiënten en hun contacten heeft bloedafname door middel van een vingerprik plaatsgevonden. Gedu-
rende vier jaar wordt deze groep gevolgd en gescreend, en wordt op nog een aantal momenten bloed afgenomen. Indien het succesvol 
blijkt te zijn, zal deze strategie worden geïntegreerd in het standaard lepra surveillance programma. De Turing Foundation droeg ook 
bij aan fase 1 van dit onderzoek (looptijd 2015-2017).

Donatie Turing Foundation   € 55.988 (€ 23.568 in 2019)  Looptijd donatie  2018 - 2019

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

Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en pijnlijke complicatie van lepra. Behandeling van de ziekte is mogelijk met het 
medicijn prednisolon, maar dat is kostbaar en de bijwerkingen zijn aanzienlijk. De London School of Hygiene and Tropical Medicine 
onderzoekt of het medicijn methotrexaat een geschikt alternatief is. Dit medicijn is goedkoop, wordt wereldwijd gebruikt tegen aandoe-
ningen als psoriasis en er zijn aanwijzingen dat het effectief is tegen ENL. 

Donatie Turing Foundation   € 349.138 (€ 33.354 in 2019)  Looptijd donatie   2016 - 2022

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

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 huidbiopten van leprapatiënten wordt bepaald welke genen verschillen in 
functie tussen patiënten met leprareacties en patiënten zonder reacties, en welke gen-expressie patronen mogelijk een rol spelen in het 
uitlokken van leprareacties in de huid en het zenuwstel. 

Donatie Turing Foundation   € 73.838 (€ 2.700 in 2019)  Looptijd donatie   2016 - 2019

ONDERZOEK ‘IMPLEMENTATION OF DAPSONE HYPERSENSITIVITY SYNDROME’

De behandeling voor lepra bestaat uit een combinatie van drie verschillende medicijnen: dapsone, rifampicin en clofazimine. Mensen 
met een dapsone allergie ontwikkelen het zogenaamde dapsone hypersensitiviteits syndroom (DHS). DHS gaat gepaard met huidafwij-
kingen en orgaanfalen en ongeveer 10% van de DHS patiënten overlijdt hieraan. In eerdere studies is een genetische mutatie gevonden 
die een sterk verhoogd risico geeft op DHS. Het Institute of Health Research and Development (IHRDP) in Papua onderzoekt het ge-
bruik van een screening test die kan bepalen of iemand deze genetische mutatie heeft. De leprapatiënten met een positieve testuitslag 
ontvangen geen dapsone, waardoor het aantal DHS gevallen zal verminderen. 

Donatie Turing Foundation   € 76.661 (€ 33.113 in 2019)  Looptijd donatie   2019 - 2021



54 55

 BEELDENDE KUNST
MUSEUM HELMOND, ‘LUCAS GASSEL’, 2020 € 30.000

VAN GOGH MUSEUM, ‘GUSTAV KLIMT. INSPIRED BY MONET, VAN GOGH, MATISSE’, 2020 € 100.000

DORDRECHTS MUSEUM, ‘IN HET LICHT VAN CUYP. AELBERT CUYP & GAINSBOROUGH-CONSTABLE-TURNER’, 2020-2021 € 40.000

DRENTS MUSEUM, ‘FRIDA KAHLO. VIVA LA FRIDA!’, 2020-2021 € 75.000

HET SCHEEPVAARTMUSEUM, ‘WILLEM VAN DE VELDE: VADER & ZOON’, 2020-2021 € 40.000

MUSEUM GOUDA, ‘KAARSLICHT’, 2020-2021 € 20.000

TEYLERS MUSEUM, ‘JOHN CONSTABLE’, 2020-2021 € 40.000

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, ‘BRUCE NAUMAN’, 2021 € 50.000

FOAM, ‘NEGATIVE BEAUTY’, 2020-2021 € 40.000

 MUZIEK
HET CONCERTGEBOUW, MAHLER FESTIVAL, 2020 € 15.000

DE DOELEN, ANGRY YOUNG BEETHOVEN / JUSSEN X BEETHOVEN FESTIVAL, 2020 € 10.000

DELFT CHAMBER MUSIC FESTIVAL, 2020 € 10.000

STICHTING KLASSIEKFABRIEK, KLASSIFEST, 2020 € 5.000

WONDERFEEL, 2020 € 10.000

STADSSCHOUWBURG & PHILHARMONIE HAARLEM, DE 48 UUR VAN BEETHOVEN & SJOSTAKOVITSJ, 2020 € 5.000 

 NATUUR
WETLANDS INTERNATIONAL, ‘ONTSLUITEN KENNIS OVER MANGROVEHERSTEL’, TANZANIA/INDONESIE, 2020-2023 € 300.000

INSTITUTE FOR HUMAN ACTIVITIES, ‘POST PLANTATION, SUSTAINABLE AGRICULTURE AND LANDSCAPE RESTORATION’, 
D.R. CONGO, 2019-2022 € 30.000

RAINFOREST FOUNDATION UK, ‘A GEOSPATIAL DATABASE TO FACILITATE THE GROWTH OF COMMUNITY FORESTRY’,  
DR CONGO, 2020   € 60.000

STRØMME FOUNDATION, ‘GREEN JOBS IN MALI: SUPPORTING JOB CREATION THROUGH WASTE MANAGEMENT’, MALI, 2020 € 40.000

 ONDERWIJS
MINEKE FOUNDATION, ‘VAKOPLEIDINGEN VOOR VROUWEN EN JONGEREN, DABWE TOWN’, LIBERIA, 2020  € 30.000

CODE, ‘READING LIBERIA 20/22’, LIBERIA, 2020-2022 € 100.000

WOORD EN DAAD, ‘JOB BOOSTER SOCIAL VENTURE’, 2020-2022, BURKINA FASO  € 100.000

DE TOEKOMST ZAAIERS, ‘MOBIELE SCHOOL VOOR VAKTRAINING’, D.R. CONGO, 2020-2021 € 25.000

 LEPRA
BLP, RESEARCH ‘RISKS ENL REACTIONS AFTER CLOFAZIMINE TREATMENT, BANGLADESH/INDIA’, 2020-2023 € 100.000

ICMR, RESEARCH ‘IMMUNOMODULATION BY MIP IN MB LEPROSY, INDIA’, 2020-2023 € 94.000

IOCRL, ‘METLEP TRIAL: METFORMIN AS ADJUNCT THERAPY FOR MB LEPROSY, NEDERLAND’, 2020-2023 € 100.000

TOEKENNINGEN
PROJECTEN 
2020 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 2019

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal bijna € 40 miljoen toegekend aan donaties of gereserveerd 

voor meerjarige projecten. Daarvan betreft een bedrag van ruim € 1,9 miljoen toekenningen voor projecten in 2019, 

en een bedrag van ruim € 3 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. Wij hanteren een beleggingshorizon van 10 jaar.

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 2019 heeft het vermogen van de Turing 

Foundation een rendement van € 3.154.968 opgeleverd. Dit is (op jaarbasis) een positief rendement van 10,9% ten opzichte van 

de beleggingsportefeuille in het verslagjaar. 

Het vermogen van de Turing Foundation is ondergebracht bij de Rabobank (65%) en Triodos (35%). Naast de adviezen van deze 

vermogensbeheerders, vragen wij met enige regelmaat advies aan onafhankelijke deskundigen. 

 

FINANCIËLE 
VERSLAGLEGGING

Donaties 2006 t/m 2018 2019 Voorgenomen donaties Totaal

Onderwijs € 10.409.349 € 657.000 € 901.000 € 11.967.349

Kunst € 10.932.875 € 495.500 € 435.000 € 11.863.375

Natuur € 8.885.831 € 519.000 € 1.185.000 € 10.589.831

Lepra € 4.632.871 € 243.845 € 611.449 € 5.488.165

Overig € 341.780 € 62.240 - € 404.020

Subtotaal € 35.202.706 € 1.977.585 € 3.132.449 € 40.312.740

Vrijval eerder toegezegde 
donaties € -195.893 € -123.289 - € -319.182

Totaal € 35.006.813 € 1.854.296 € 3.132.449 € 39.993.558
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JAARREKENING

Verkorte Balans

Activa Ultimo 2019 Ultimo 2018

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 1.928 € 2.277

2. Financiële vaste activa € 31.037.195 € 26.882.840

Totaal vaste activa € 31.039.123   € 26.885.117

Vlottende Activa

3. Vorderingen € 111.958 € 192.025

4. Liquide Middelen € 887.996 € 4.495.337

Totaal vlottende activa € 999.954 € 4.687.362

Totaal activa € 32.039.077 € 31.572.479

Passiva Ultimo 2019 Ultimo 2018

Eigen vermogen

5. Bestemmingsreserves € 3.132.449 € 2.799.631

6. Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 28.197.065 € 27.683.432

Totaal eigen vermogen € 31.329.514 € 30.483.063

Schulden op korte termijn

7. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties € 657.363 € 1.063.690

8. Overige schulden op korte termijn € 52.200 € 25.726

Totaal schulden op korte termijn € 709.563 € 1.089.416

Totaal passiva € 32.039.077 € 31.572.479

Verkorte Staat van Baten en Lasten

Baten Budget 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018

9. Financiële baten - € 3.154.968 € -728.977

Totale baten - € 3.154.968 € -728.977

Lasten Budget 2019 Realisatie 2019 Realisatie 2018

10. Personeelskosten € -232.050 € -232.109 € -231.507

11. Afschrijvingen op vaste activa € -900 € -920 € -1.937

12. Verstrekte donaties € -3.003.640 € -1.977.585 € -2.507.156

13. Vrijval eerder verstrekte donaties  - € 123.289 € 43.154

14. Kosten vermogensbeheer € -79.000 € -90.883 € -99.431 

15. Overige lasten € -141.900 €-130.309 €-135.861

Totale lasten € -3.457.490 € -2.308.517 € -2.932.738

Saldo baten minus lasten € -3.457.490 € 846.451 € -3.661.715

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.

Mazars Accountants gaf in mei 2020 een controleverklaring af bij de volledige jaarrekening van de Turing Foundation.  
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Samenstelling van het bestuur van de Turing Foundation op 31 december 2019:

Pieter Geelen (voorzitter)

Rian Fokker (secretaris)

Jeroen Davidson (penningmeester)

Samenstelling van de organisatie (2,25 fte) van de Turing Foundation op 31 december 2019:

Minke van Rees, directeur Onderwijs en Natuur (0,75 fte)

Ellen Wilbrink, directeur Kunst en Lepra, financieel beheer (0,75 fte)

Florentine van Waesberghe-Six, projectmanager (0,75 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 2019 vier maal in vergadering bijeen. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en zij declareren geen 

onkosten.

Organisaties die direct of indirect zijn of worden ondersteund door de Turing Foundation in 2019:

BESTUUR EN 
ORGANISATIE

INDEX

Action on Poverty 31

American Leprosy Missions (ALM) 53

Association Dogon Initiative (ADI) 16, 26

Association for the Development of Promotion and  

Training Activities (ADAF/Gallé) 17

Baptist Women’s Union 30

Biovision Africa Trust (BvAT) 16

Blue Ventures 15

Bonnefantenmuseum 40

Both Ends 14

Bombay Leprosy Project (BLP) 55

Canadian Organization for Development through

Education (CODE) 26, 55

Centraal Museum  41

Chance for Childhood (CfC) 22

Childfund 23

Children’s Voice 22

Concern Worldwide 27

Concertgebouw 54

Conservation International (CI) 14

De Doelen 54

De Toekomst Zaaiers 55

Delft Chamber Music Festival 43, 54

Design Museum Den Bosch 36, 40

Diocesan Justice and Peace Commission Bukavu (CDJP) 23

Dordrechts Museum 54

Drents Museum 35, 54

Dutch Foundation to Promote Reading of Dutch Books 

(CPNB) 47

Ebenezer Ministry International (EMI) 21

Edukans 22, 23

Erasmus Universiteit Rotterdam 53

Eye Filmmuseum 39

Fiocruz 53

FOAM 54

Fauna & Flora International (FFI) 12

Forum for African Women Educationalists (FAWE) 29

Gnogondemè 20

Greenpeace 13

Het Noordbrabants Museum 36

Holland Festival 42

ICMR 55

IDAY-Kameroen 24

Infectious Disease Research Institute (IDRI) 52, 53

Institute of Helath Research and Development (IHRDP) 52

Institute for Human Activities  55

Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht (IKFU) 44

Keramiekmuseum Princessehof 41

Koninklijk Conservatorium Den Haag 42

Kunsthal KAdE / Museum Flehite 34

Kunstmuseum Den Haag 38

Leger des Heils 22

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) 53

Leprastichting 48, 49, 50, 53

Leprosy Research Initiative (LRI) 48, 49, 53

Leraars Zonder Grenzen 24

London School of Hygiene and Tropical Medicine  52

Marine Megafauna Foundation (MMF) 17

Mineke Foundation 55

Minimal Music Festival 42 

Museum Beelden aan Zee 38, 41

Museum de Lakenhal 39 

Museum Gouda 54

Museum Helmond 54

Museum Het Rembrandthuis  34

Museum Het Schip 40

Museum Prinsenhof Delft 37, 43

Muziekgebouw aan ‘t IJ 42, 44

National Institute of Research in Tribal Health (ICMR) 55

Nationale Opera & Ballet  42, 45

Oerol 43

Oranjewoud Festival 45

Partners Pays Dogon (PPD) 16, 26

Peace Parks Foundation (PPF) 15

PlanBørnefonden 27

Poëzieclub 46

PROCEFFA 24

RAIN 28 

Rainforest Foundation UK 55

Scheepvaartmuseum 54

Schieffelin Institute of Health Research (SIHR) 52

SHIFSD 25

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem 54

Stedelijk Museum Amsterdam 54

Stedelijk Museum Schiedam 35

Stichting Babungo 25

Stichting Háparako 20

Stichting Iwosyg 47

Stichting Klassiekfabriek 54

Street Child 21, 29

Strømme Foundation 55

Strijkkwartet Biënnale Amsterdam 44

Sustainable Development Initiative 14

Teylers Museum 54

Tools for Self Reliance  30

Tools to Work (TtoW) 20

Tree Aid 17

Universities of Indonesia and Oxford Clinical Research

Laboratory (IOCLR) 55

Van Gogh Museum 54

VIA Don Bosco 24

War Child 21

Wetlands International 55

Wildlife Justice Commission (WJC) 13

Wonderfeel 45, 54

Woord en Daad 55

Y Care International 30

YMCA Togo 30

ZOA 25
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