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De Turing Foundation bestaat 3 jaar
Met een ervaren directie en staf en met zoveel mogelijk 
gezond verstand in het bestuur proberen wij een aantal 
doelen te verwezenlijken. Het beleid om die doelen te 
bewerkstelligen wordt steeds specifieker. We leren elk  
jaar weer bij. 

Een heel actueel onderwerp van discussie is of de hulp aan 
ontwikkelingslanden werkt. Je wilt zo graag dat er balans 
komt in de wereld en dat de ontwikkelingslanden zich 
emanciperen, waarom lukt dat dan zo vaak niet? 
Als wij geld geven voor het op- en inrichten van een 
beroepsopleiding in een Afrikaans land, gaan wij dan niet 
op de stoel zitten van hun overheid en ondersteunen we 
dan in zo’n land niet onbedoeld het heersende systeem, 
dat blijkbaar niet goed functioneert?

Dat westerse overheidssteun aan ontwikkelingslanden 
onvoldoende lange-termijn effect heeft – niet tot ont-
wikkeling en zelfstandigheid leidt – is na vijftig jaar wel 
duidelijk. Geldt dit ook voor het financieel steunen van  
de niet-gouvernementele organisaties in die landen? 
Werkt kleinschalige hulp beter, of komt het uiteindelijk  voorwoord
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op hetzelfde neer: dat het in stand houden van zulke 
afhankelijkheid een verlammende berusting veroorzaakt  
in alle lagen van een gemeenschap. 

Op de korte termijn is een kind in een afgelegen dorp 
uiteraard helemaal blij met het feit dat het naar school kan 
en dat het dak niet lekt tijdens het regenseizoen en dat het 
in een keurige latrine naar de wc kan, want op de korte 
termijn zou deze school van overheidswege toch niet van 
de grond zijn gekomen.

Maar de lange termijn is een ander verhaal. Zit de overheid 
rustig achterover toe te kijken hoe een zoveelste westerse 
stichting weer een schooltje realiseert – inclusief een weg 
ernaar toe – elektriciteit aanlegt, een waterputje slaat, 
computers neerzet en de schriftjes en pennen neerlegt? 
Deze vragen zijn belangrijk voor ons omdat al onze 
onderwijs- en natuurprojecten in ontwikkelingslanden 
liggen. We zijn op dit moment niet van mening dat onze 
goed bedoelde werkwijze contraproductief is, maar we 
stellen deze vragen aan zoveel mogelijk mensen die 
betrokken zijn. Uiteraard krijgen we geen eensluidend 
antwoord, en het antwoord is zelden gespeend van 

belangen. Daarom is het zo’n moeilijk onderwerp. Geluk-
kig zijn wij niet de enigen die zich bezighouden met deze 
brandende vragen en we volgen zoveel mogelijk al deze 
discussies. Het is dus heel goed mogelijk dat ons beleid  
er over 3 jaar heel anders uitziet.

Eén en ander weerhield ons er niet van meer dan twee-
honderd projecten te financieren. En wat we ook kunnen, 
is ons beleid en ons doen en laten zo helder mogelijk 
communiceren. We zijn dan ook trots op de Transparant-
prijs die we met ons vorige jaarverslag hebben gewonnen. 
We hebben dit jaar voor het eerst ook zelf prijzen uit-
gedeeld: voor het museum met het beste tentoonstellings-
voorstel bij de Turing Toekenning en voor de beste 
ingezonden gedichten bij de Turing Nationale Gedichten 
Wedstrijd. Het komt allemaal in dit jaarverslag aan bod. 
Ondertussen prijzen we onszelf gelukkig dat we zoveel 
mogen leren en meemaken.

Françoise en Pieter Geelen
februari 2010
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De Turing Foundation in cijfers
Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing 
Foundation in totaal € 16.002.798 toegekend aan  
donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

In 2009 
doneerden wij in totaal € 3.887.019 aan  •	
85 goede doelen;
ontvingen wij 721 aanvragen;•	
honoreerden wij 69 aanvragen;•	
wezen wij 592 aanvragen af;•	
werd onze website 48.154 keer bezocht;           •	
zonden 6.300 deelnemers in totaal 15.688 gedichten  •	
in voor de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd;
dongen 16 musea mee naar de Turing Toekenning;•	
wonnen wij de Transparantprijs 2009 voor het beste  •	
charitatieve jaarverslag.

In Nederland droegen wij bij aan*:
430 muziekvoorstellingen, waarvan 52 kinder- •	
voorstellingen;
22 muziekuitvoeringen op scholen;•	
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1.097 muziekuitvoeringen op peuterspeelzalen en •	
kinderdagverblijven;
11 tentoonstellingen met 777.220 bezoekers;•	
het vervoer van 5.521 Rotterdamse kinderen met de •	
Turing Museum Bus;
420 poëzieactiviteiten;•	
394 gedichten in 13 poëziepublicaties.•	

In ontwikkelingslanden maakten wij mogelijk dat*:
9.370 kinderen naar scholen gingen waaraan de Turing •	
Foundation bijdroeg;
2.480 jongeren een beroepsopleiding volgden;•	
7.000 kinderen werden getraind in natuurbewustzijn  •	
en organische landbouw;
175 leraren werden getraind;•	
17 scholen werden gebouwd;•	
12.557 mensen werden getraind in duurzame  •	
landbouwmethoden;
er wordt gewerkt aan de bescherming van 3.500 hectare •	
grond;
er wordt gewerkt aan de bescherming van •	

 6 miljoen km2 zee in Azië;

er wordt gewerkt aan de bescherming van  •	
3.000 verschillende soorten vis;
300.000 bijvangstvoorkomende cirkelhaken zijn •	
gedistribueerd;
74.700 bomen zijn aangeplant in West-Afrika;•	
€ 377.066 beschikbaar was voor wetenschappelijk •	
lepraonderzoek;
€ 50.000 beschikbaar was voor de behandeling  •	
van leprapatiënten.

Op kantoor:
4 medewerkers (2.55 fte)•	
6 bestuursvergaderingen•	
192 gesprekken met (potentiële) aanvragen•	

* schattingen op basis van eigen projectgegevens
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Hoofdstuk 1
Doelstellingen en bestedingen
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1.1 Hoe het begon
In 2006 werd de Turing Foundation opgericht door Pieter 
en Françoise Geelen. De naam Turing Foundation is een 
eerbetoon aan Alan Turing (1912-1954), de Britse 
wetenschapper die door velen wordt gezien als de grond-
legger van de computerwetenschap. Alan Turing is altijd 
een van de helden geweest van Pieter Geelen. Toen hij na 
zijn informaticastudie in 1991 samen met een studie-
vriend een bedrijf opzette, noemden zij het de Turing 
Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 
onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. 

Uit die opbrengst doneerden Pieter en Françoise Geelen 
€ 100 miljoen aan de stichting. Bij de oprichting kozen zij 
vier bestedingsdoelen: kunst, onder wijs, leprabestrijding 
en natuurbescherming. Onderwijs en natuurbescherming 
richten zich op projecten in ontwikkelingslanden (hoofd-
zakelijk Afrika), kunst richt zich uitsluitend op Nederland. 
Het donatiebudget van de Turing Foundation wordt 
jaarlijks vastgesteld en bedroeg in 2009 € 4,35 miljoen. 
Sinds onze oprichting 3 jaar geleden is in totaal voor 
€ 16.002.798 aan donaties toegekend of gereserveerd voor 
meerjarige projecten.
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1.2 Visie en missie
De Turing Foundation wil een bijdrage leveren aan een 
betere wereld en een betere samenleving, nu en in de 
toekomst. Onze hoofdactiviteit is het besteden van gelden 
aan projecten die hier aan bijdragen. In ons bestedings-
beleid focussen wij uitsluitend op projecten die binnen de 
gebieden onderwijs, natuurbescherming en lepra-
bestrijding in ontwikkelingslanden (focus op Afrika), en 
schilderkunst, poëzie en klassieke muziek in Nederland 
vallen. Deze projecten voeren wij niet zelf uit, maar 
realiseren wij via (Nederlandse) partnerorganisaties. 

Projectaanvragen komen op allerlei manieren binnen. 
Meestal zoeken organisaties zelf contact. Daarnaast 
benaderen wij zelf regelmatig organisaties, die soms 
worden uitgenodigd om een aanvraag in te dienen.  
Bij projecten zoals de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 
en de Turing Toekenning voor het beste tentoonstellings-
plan zijn we zelf (mede) conceptontwikkelaar en  
(mede) organisator.

Bij alles wat wij doen, willen wij een significant verschil 
kunnen maken en streven we naar duurzame resultaten  

van al onze projecten, klein en groot. Hoewel onze vier 
bestedingsgebieden ver uiteen liggen, geloven we dat veel 
organisaties en mensen grensoverschrijdend van elkaar 
kunnen leren en elkaar kunnen helpen.  
De vier bestedingsgebieden hebben elk een eigen doel-
stelling, bestedingsbeleid en een eigen budget. Voor 
doelstellingen en het beleid per deelgebied verwijzen  
wij naar de volgende paragrafen:

1.5 Onderwijs •	
1.6 Natuur•	
1.7 Kunst •	
1.8 Lepra•	

1.3 Statutaire doelstellingen
De Turing Foundation heeft goede doelen in haar statuten 
gedefinieerd als: het mogelijk maken, stimuleren en 
ondersteunen van onderwijs aan kinderen en jongeren 
overal ter wereld; het beschermen van de natuur in  
ontwikkelingslanden; het ondersteunen en bevorderen van 
kunst en cultuur in Nederland; de bestrijding van lepra en 
het helpen van lepraslachtoffers. Statutair zijn de doelen 
van de Turing Foundation: het financieel en anderszins 

terug naar inhoudsopgave
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verlenen van steun aan goede doelen; het uitreiken van 
beurzen, het (helpen) oprichten van fondsen of stichtingen 
en het (helpen) organiseren van projecten in het kader van 
goede doelen; het (doen) verzamelen van activa ten 
behoeve van goede doelen; en alles wat met het voren-
staande in de ruimste zin verband houdt.

1.4 Bestedingen & aanvraagprocedure
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Bestedingen 2006 – 2009

€ 
x 

10
00

kunst              natuur     onderwijs   lepra             overig
�

���

���

���

���

����

����

����

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��



14

terug naar inhoudsopgave

14

Aanvragen

Toets beleid, prioriteit & budget 

Op uitnodiging 

Afwijzen 

(Eventueel) toelichting 
per telefoon

Per post / e-mail 

Gesprek 

Negatief advies 
directie

Brief / e-mail Positief advies 
directie

Toets o.a.:
•	Organisatie
•		Beleid, criteria  

(nogmaals uitgebreid)
•	Track record
•	Solvabiliteit
•	Professionaliteit
•	Haalbaarheid
•	Referenties

Bestuursvergadering

aanvraag 
procedure
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(Gedeeltelijk) toewijzen 1 jaar / meerjarig

Publicatie website (incl. hoogte donatie)

Toekenningsbrief & voorwaarden

Monitoring

Tussenrapportage

Goedkeuring directie

Projectbezoek

Overboeking restant donatie

Eindrapportage & evaluatie 
> € 25.000  accountantsverklaring

1 dag na bestuursvergadering 
Telefoon directie

1 dag na bestuursvergadering 
Telefoon directie / toelichting

Afwijzen

Overboeking maximaal 90% donatie

Voorwaarden: inhoudelijke &  
financiële rapportage

Bij goedkeuring directie; 
toekenning volgend projectjaar
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Onderwijs Wij willen kinderen en  
jongeren in ontwikkelingslanden  
onderwijs bieden dat hen structureel 
helpt, onafhankelijker en zelfstandiger 
maakt, en hen beter in staat stelt een 
bijdrage te leveren aan hun eigen,  
lokale gemeenschap.

terug naar inhoudsopgave
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1.5.1 Onderwijsbeleid
Wij streven naar het verbeteren van de toegang tot 
kwalitatief goed onderwijs in ontwikkelingslanden en 
richten ons daarbij op lager onderwijs (vanaf 6 jaar), 
voortgezet onderwijs, en als specifiek aandachtsgebied: 
beroepsonderwijs. Wij steunen onderwijsprojecten die 
zich richten op kansarme kinderen en jongeren, op het 
aanleren van basisvaardigheden en vaktechnische vaardig-
heden, en op het verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs.

Geografisch geven wij prioriteit aan projecten in: 
West-Afrika: Niger, Mali, Burkina Faso, Benin, Togo, •	
Ghana, Kameroen; 
Afrika - Grote Merengebied: D.R. Congo, Kenia, •	

 Tanzania. 

Wij voeren ons beleid voor het merendeel uit via kleine 
particuliere initiatieven en professionele organisaties die 
onderwijsprojecten uitvoeren in ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld ontwikkelingshulporganisaties of (onderwijs)
vakorganisaties.

doelstelling onderwijs 
De Turing Foundation 
wil kinderen en jongeren 
in ontwikkelingslanden 
onderwijs bieden dat hen 
structureel helpt, onaf
hankelijker en zelfstandi
ger maakt, en hen beter 
in staat stelt een bijdrage 
te leveren aan hun eigen, 
lokale gemeenschap. 

1.5
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Ontwikkelingen in 2009 
In 2009 hebben wij een evaluatie uitgevoerd van de 
effectiviteit en impact van de door de Turing Foundation 
mogelijk gemaakte onderwijsprojecten. Het aantal onder-
wijsprojecten dat de Turing Foundation in de eerste drie 
jaar sinds de oprichting ondersteunt, is inmiddels opge- 
lopen tot 72. Bij bestuur en directie bestond behoefte aan 
verdieping. Een belangrijk onderdeel van de evaluatie was 
het leren van anderen. Daartoe zijn evaluatierapporten, 
visiedocumenten en relevante publicaties doorgenomen en 
is een overzicht gemaakt van de lessons learned die daarin 
voorkomen.

Zeer kort samengevat kan gesteld worden dat de volgende 
interventies impact hebben op toegang tot en kwaliteit van 
onderwijs, vooral in combinatie met elkaar:

Het verbeteren van de kwaliteit van het school- •	
management;
Het vergroten van het aantal leraren, scholen,  •	
klaslokalen en boeken;
Het trainen en tijdens de loopbaan voortdurend  •	
bijscholen van leraren.

Uit het door de Turing Foundation gevoerde beleid en de 
door ons gesteunde projecten hebben wij de volgende 
conclusies getrokken. Het merendeel van de hierboven 
genoemde interventies streven wij na met onze project-
keuze. Omdat de toegang tot kwalitatief beter onderwijs 
mogelijk wordt gemaakt voor een groot aantal kinderen  
en jongeren hebben deze projecten daadwerkelijk impact. 
Het overgrote deel van de gesteunde projecten haalt de 
doelstellingen. Wij hebben een goede methodiek ontwik-
keld in het selecteren van betrouwbare partners. Wel 
hebben wij door de tijd heen geleerd een aantal zaken 
kritischer te benaderen en minder risico te nemen. Zo 
stellen wij nu als voorwaarde dat de lokale partner een 
sterk lokaal management heeft en een track record, en 
beoordelen wij projecten nadrukkelijker op local ownership 
in de overtuiging dat deze zaken van doorslaggevend 
belang zijn voor de duurzaamheid van het project. Een 
andere belangrijke conclusie is dat aandacht voor het 
schoolmanagement (hiermee wordt niet ouderraden 
bedoeld, maar de managers van de school zelf ) bij ons en 
de uitvoerende partijen veelal ontbrak. Dit heeft geleid tot 
een belangrijke aanpassing van het beleid. Zonder goed 
schoolmanagement gaat de impact van andere interventies 
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(deels) verloren. Het verbeteren van het school-
management is daarom een nieuw en belangrijk  
aandachtspunt voor de Turing Foundation. 

Projectreis Kenia
In november 2009 zijn de oprichters Pieter en Françoise 
Geelen, onderwijsdirecteur Carlijne Bueters en project-
manager Ellen Wilbrink samen met de directeur van 
Edukans, Kees de Jong, en de fondsenwerver van Edukans, 
Stasja Koot, op projectreis geweest naar Kenia. Doel was 
op locatie meer inzicht te verkrijgen in verschillende door 
de Turing Foundation gesteunde projecten. Edukans is 
voor ons een belangrijke partner op het gebied van 
onderwijs en bovendien al lang actief in Kenia. Tijdens de 
reis hebben wij in totaal twaalf onderwijsprojecten 
bezocht, waarvan acht door de Turing Foundation worden 
ondersteund. De overige vier projecten hadden onze 
algemene belangstelling en waren bovendien belangrijk 
om onze kennis ter plaatse te vergroten. Naast de project-
bezoeken stond ook een aantal ontmoetingen op de 
agenda met personen die actief zijn in de ontwikkelings-
hulp in Kenia.

In Kenia bezochte scholen/projecten:

Loita Maasai: 
Ilkerin Loita Integrated Development Programme 
Nkoilale Primary School

Kisumu:
Streetkids Engineering
Young Generation Centre
Ujima Foundation

Thika:
Kianjau Primary School

Nairobi:
Undugu Society Kenya
Nairobits
Nairobi Training Center (Red een Kind)
Viafrica
Olympic Education Center (Childslife)
Buru Buru VTC (SOS Kinderdorpen) 



21

terug naar inhoudsopgave

Dit zijn in meerderheid beroepsonderwijsprojecten, 
variërend van initiatieven in ruraal gebied (Loita Maasai) 
tot projecten voor kansarme jongeren uit sloppenwijken 
van grote steden (Kisumu, Nairobi). De andere projecten 
richten zich op: het verstrekken van schoollunches op 
lagere scholen (Macheo), het opzetten van informele 
schoolklasjes dicht bij huis ter voorbereiding op de verder 
weg gelegen lagere school (ILIDP), toegang tot onderwijs 
voor meisjes mogelijk maken (Nkoilale).
Wij hebben deze projectreis als zeer waardevol ervaren. 
Er is veel nieuwe kennis opgedaan, wij hebben onderweg 
uitgebreid van gedachten kunnen wisselen met het 
reisgezelschap en de mensen die wij ontmoetten, we zijn 
tot nieuwe inzichten gekomen, hebben nieuwe contacten 
gelegd en kennisgenomen van waardevolle initiatieven. 
Kortom, een zeer inspirerende week.
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1.5.2 Onderwijsbestedingen
In 2009 ontving de Turing Foundation 265 aanvragen  
op het gebied van Onderwijs. Dat is een toename van 33% 
vergeleken met 2008.
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Basisschool, Dangbo-Honmé
Stichting Le Pont bouwde een nieuwe 
basisschool in Dangbo, Benin voor 
100 kinderen. De school werd begin 
2009 opgeleverd.  
Donatie € 11.500 (2008). 

1.5.3 Onderwijsprojecten

Technisch Beroepsonderwijs, Nyonko en Fada N’Gourma
Het Technical Training Programme van ETC richt zich op 
human resource development en capacity building in 
ontwikkelingslanden door het versterken van technisch 
onderwijs. In Burkina Faso geeft ETC teacher trainingen en 
adviseert over curriculum ontwikkeling op twee technische 
scholen. Het Etablissement Gabriel Taborin in Nyonko 
werd in 2009 bovendien uitgebreid met vier klaslokalen. 
Op het Centre Formation Professionelle in Fada N’Gourma 
werd de elektriciteitsbedrading verbeterd naast enkele 
andere renovaties. De teacher trainings vinden plaats in 
2010. De Turing Foundation doneerde in 2009 € 50.000, 
wat neerkomt op de helft van de projectkosten.

Benin Burkina Faso
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Onderwijscomplex Zoodo, Yatenga
Stichting WOL coördineert samen met de lokale ngo Développement 
Sans Frontière de bouw van een onderwijscomplex in Yatenga. Het 
veelomvattende project is gestart in 2006 en loopt tot en met 2013. 
De Turing Foundation heeft gedurende de afgelopen drie jaren met in 
totaal € 150.000 bijgedragen aan de realisering van het onderwijs-
complex, waar inmiddels 200 kinderen onderwijs volgen. 

Ecologische basisschool, Sinia
The Wasmoeth Wildlife Foundation heeft in DR Congo het nieuwe 
natuurreservaat ‘Boyoma Sanctuary’ opgezet en bouwde in 2009 in 
het nabijgelegen dorp Sinia een basisschool met capaciteit voor  
180 kinderen (L’Ecole Primaire Ecologique Boyoma). De Turing 
Foundation doneerde € 40.000 voor de bouwkosten van deze school. 

Onderwijscomplex Amis de la Sainte Trinité, Kisantu-Inisi
Bambale realiseerde in het dorp Kisantu-Inisi een onderwijscomplex 
waar overdag 279 kinderen les krijgen en waar in de avonduren 
volwasseneneducatie plaatsvindt. De Turing Foundation maakte met 
een donatie van € 28.250 (2008) een deel van de bouw en inrichting 
van het complex mogelijk. 

Farming and Livelihood Improvement 
Programme, Ghana
Dit programma van SOS Kinderdorpen moet de 
bestaans- en voedselzekerheid van kwetsbare 
kinderen en jongeren op het platteland van 
Ghana verbeteren. In samenwerking met GOAN 
en Avalon worden in drie jaar 600 jongeren vanaf 
13 jaar onderwezen in biologische landbouw-
technieken, en jongeren vanaf 18 jaar geholpen 
met het opstarten van een eigen landbouw- 
bedrijfje. Hiervoor wordt een groot aantal leraren 
getraind, die de activiteiten later zonder extra 
financiering kunnen voortzetten. De Turing 
Foundation financierde dit project in 2009 met 
€ 30.000, en heeft de intentie deze steun voort te 
zetten in 2010 en 2011.

Ghana

Democratische Republiek Congo
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Sociale en Financiële Vaardigheden voor Kinderen, Ghana

Het Aflatoun curriculum leert kinderen tussen 6 en 14 jaar 

belangrijke sociale en financiële vaardigheden op het 

gebied van rechten en verantwoordelijkheden, persoonlijke 

ontwikkeling, uitgeven en sparen, plannen en budgetteren. 

De Turing Foundation financierde in 2009 de volledige 

projectkosten (€ 17.000) van de ngo WADEP voor het 

invoeren van dit curriculum op scholen in Ghana, en is 

voornemens dit project ook te steunen in 2010 en 2011.
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Gereedschap voor technisch onderwijs, Ghana
Gered Gereedschap stuurde in december 2009 een  
container met gereedschappen en naaimachines naar 
Ghana voor acht scholen voor technisch onderwijs.  
Donatie in 2008 € 29.000.

Educational Resource Centre, Cape Coast
To Be Worldwide realiseert in Cape Coast een centrum met 
bibliotheek en e-learning faciliteiten. Het centrum zal begin 
2010 geopend worden. Donatie sinds 2007 € 50.000. 

Beroepsopleiding biologische voedselproductie, Sanka
Dit project uit 2008 van Bebo Bakery is in 2009 helaas 
geannuleerd. De belangrijkste aanjager van het project in 
Ghana overleed en binnen het projectteam was onvol- 
doende capaciteit om de coördinatie zelfstandig voort te 
zetten. De Turing Foundation donatie uit 2008 is daarom 
komen te vervallen, met uitzondering van de dekking van 
de al gemaakte kosten.

Studiebeurzen voor getalenteerde kansarme kinderen, 
Ghana
SmartKids maakt het mogelijk voor kansarme getalenteerde 
kinderen om onderwijs te volgen. Donatie € 10.000 in 2009, 
net als in 2008. Intentie voor 2010 nogmaals € 10.000. 

27
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School on Wheels, Mamfe, Kousseri 
en Kumba
Dit project van One Men en de lokale 
ngo United Action for Children 
brengt kinderen naar school en 
leraren naar dorpen om scholing  
te geven aan niet-schoolgaande  
kinderen van 6 tot 13 jaar. De Turing 
Foundation doneerde in 2008 
€ 50.000 voor de aanschaf van acht 
busjes. In 2009 is het project uit-
gebreid naar circa 500 kinderen in 
Mamfe, Kousseri en Kumba. Donatie 
2009 € 50.000, met voornemen het 
project ook in 2010 te steunen.

Lerarenopleidingen kansarme 
jongeren, Manyu Division 
De Turing Foundation heeft zich in 
september 2009 teruggetrokken uit 
dit project uit 2008 nadat onregel-
matigheden waren geconstateerd. 
Het nieuwe bestuur van ABCD heeft 
de toegekende donatie  teruggestort, 
en zal proberen het project met 
andere partners voort te zetten.

Ambachtsschool, Chepchoina
Elimu Mount Elgon faciliteert 
onderwijsprojecten in de Mount 
Elgon regio in Kenia. Zo wordt in 
2010 een ambachtsschool gebouwd 
voor 180 leerlingen als onderdeel van 
een scholencomplex, waar vaktech-
nisch onderwijs gegeven zal worden 
in land- en tuinbouw, houtbewerking, 
metaal, elektra en huishoudonderwijs. 
Donatie in 2009 € 40.000.

1.5.3 Onderwijsprojecten

KeniaKameroen
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ICT beroepsopleiding Nairobits, 
Nairobi
De Turing Foundation steunde de 
webdesignschool NairoBits in 2009 
met € 29.000 voor de beroepsop-
leidingen in Nairobi. Het voornemen 
is NairoBits ook in 2010 te steunen.

School Improvement Programme, 
Busia en Teso
In Kenia steunt Net4Kids het School 
Improvement Programme van de 
organisatie International Child 
Support. In dit programma werken 
vertegenwoordigers van scholen en 
de gemeenschap samen om de 
kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren door trainingen, lesmate-
rialen en verbeterde infrastructuur. 
De Turing Foundation doneerde in 
2009  € 26.180 voor het programma 
in de districten Busia en Teso op 
13 scholen.

Vocational Training Center, Kibera
Dit project van Childslife Inter- 
national is uitgesteld tot 2010 in 
verband met problemen rond het 
eigendom van de beoogde lokatie. 
Donatie 2008 € 40.000.
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Vocational Training Center, Mai Mahiu

Red een Kind biedt in Mai Mahiu beroeps-

onderwijs aan maximaal 325 kansarme 

jongeren. Het betreft eenjarige trainingen 

op het gebied van houtbewerking, 

leerbewerking, kleding maken, uiterlijke 

verzorging en computervaardigheden. Na 

de opleiding worden de jongeren begeleid 

in het zoeken naar een baan of bij het 

opzetten van een eigen bedrijf. Donatie in 

2009 € 35.000, totale donatie sinds 2008 

€ 75.000, intentie voor 2010 € 35.000.
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Informal Skills Training Program, 
Nairobi
Edukans werkt met Undugu Society 
Kenya aan praktijkgericht beroeps-
onderwijs voor straatjongeren van 
15 tot 20 jaar in en rond Nairobi. In 
2008 volgden bijna 1000 leerlingen 
een beroepsopleiding via het leer-
werkstelsel. Het Informal Skills 
Training Program is een bijzonder 
succesvol project dat elders in Kenia 
en andere landen al navolging heeft 
gekregen. Edukans heeft echter de 
steun aan Undugu eind 2009 
opgeschort, in verband met gover-
nance problemen bij deze lokale ngo. 
Donatie 2008 en 2009 € 75.000, 
verder voorgenomen donaties zijn 
komen te vervallen.

Beroepsonderwijs voor de Loita Maasai
Edukans werkt met de lokale ngo ILIDP aan het verbeteren van toegang tot 
kwalitatief goed en relevant beroepsonderwijs voor de Loita Maasai. Via bestaande 
village polytechnics zullen 140 jongeren vakken en vaardigheden leren die dicht bij 
de levensstijl en cultuur van de Loita Maasai veehouders liggen: veeteelt,  
productie van zuivelproducten en het vermarkten van koeien. Daarnaast zal ook 
gewassenverbouw, metselen en timmeren worden aangeboden. Dit project 
bevond zich in 2009 nog in een opstartfase. Donatie 2009 € 35.000. 
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Schoolbibliotheek en workshop 
vakonderwijs, Wajir
Stichting Welzijn Wajir realiseerde in 
2009 in Noordoost-Kenia de bouw en 
inrichting van de bibliotheek van de 
Furaha Mixed Day Secondary School 
en de renovatie van een workshop 
voor vakonderwijs van de Wajir High 
School. De Turing Foundation 
bekostigde deze werkzaamheden 
door een donatie van € 31.000.

Milalani Primary School, Msambweni
Twiga richt zich op onderwijs in het 
Msambweni gebied in Kenia. In 2009 
zijn mede dankzij de bijdrage van de 
Turing Foundation van in totaal 
€ 32.000 acht klaslokalen gebouwd 
en ingericht voor circa 500 leerlingen. 

1.5.3 Onderwijsprojecten
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Streetkids Engineering opleidingscentrum, KisumuVCAA zet samen met de lokale organisatie BIG Ltd een automonteuropleiding op voor kansarme jongeren in Kisumu. Deze jongeren werken nu als beginnend automonteur op straat, in tropische temperaturen en met het risico dat gereedschappen worden ontvreemd. De Turing Foundation droeg in 2009 € 16.500 bij aan de bouw en inrichting van het nieuwe opleidingscentrum, dat in 2010 wordt opgeleverd. Tijdens de projectreis in november werd een bezoek gebracht aan de bestaande en de toekomstige werkplek van de (beginnende) automonteurs.
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Onderwijs/Voedselprogramma op zes scholen, Thika
Macheo heeft een enorme toename van het aantal school-
gaande kinderen bereikt in een paar kansarme buurten van 
Thika door op zes scholen de scholieren van een gratis 
lunch te voorzien. Donatie 2009 € 13.500, totale donatie 
sinds 2007 € 62.000.

Computerlokalen voor middelbare scholen, Kenia
Viafrica richt computerlokalen in op middelbare scholen in 
Kenia en Tanzania met als doel ICT als leermiddel toe te 
passen binnen het onderwijs en zo de kwaliteit van het 
onderwijs te verbeteren. Donatie in 2009 € 40.000, totale 
donatie sinds 2007 € 107.500, intentie voor 2010 € 40.000.

Sukuma Primary School, Sukuma 
De organisatie Child’s Dream bouwde in het dorp Sukuma 
een basisschool met 12 klaslokalen waar in totaal 776 leer- 
lingen en 22 onderwijzers gebruik van kunnen maken. De 
Turing Foundation financierde met € 39.000 de helft van de 
bouw- en inrichtingskosten van deze nieuwe school.

Beroepsonderwijscentrum Carrefour des Jeunes, Bamako
Kinderpostzegels Nederland gaat samen met de lokale ngo 
ENDA Mali een nieuw beroepsonderwijscentrum bouwen in 
Bamako. Het centrum zal beroepstrainingen bieden aan 
150 leerlingen per jaar in vakken zoals hout- en metaal-
bewerking, automechanica, schoenmaken en textiel verven. 
De Turing Foundation doneerde in 2009 € 40.000.  
Het centrum zal in 2010 gerealiseerd worden. 

Mali

Laos
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Bouw basisschool, Balandougou
Stichting Mali en haar vaste Malinese 
partner Solisa bouwden in 2009 een 
basisschool voor 325 leerlingen in 
het dorp Balandougou, Mali. De over-
heid leverde vervolgens een extra 
leraar. De Turing Foundation finan-
cierde met € 20.000 ongeveer de helft 
van de bouw- en inrichtingskosten 
van deze nieuwe school.

Vaktrainingscentrum Olokii, Arusha
Dorcas Hulp Nederland heeft in het 
arme, rurale buitengebied van de 
stad Arusha, Tanzania, een vak-
trainingscentrum opgezet. In 2009 is 
begonnen met het opleiden van de 
eerste 50 leerlingen. Doel is om vanaf 
2012 in het centrum 150 leerlingen 
per jaar op te leiden zonder dat 
daarvoor nog externe financiering 
nodig zal zijn. Donatie 2009 € 35.000. 

Tanzania
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Jobortunity Training Institute, Arusha
Jobortunity is een nieuw trainingsinstituut in Arusha, Tanzania. Kansarme 
jongeren kunnen er een eenjarige opleiding volgen ter voorbereiding op een 
loopbaan in de toerismesector. De eerste trainingen zijn van start gegaan in 
november 2009. Donatie 2009 € 25.000, intentie voor 2010 nogmaals 
€ 25.000.

Basisschool, Isitu
Dit project uit 2008 van Connect International heeft vertraging opgelopen 
door fouten in de planning van de locatie voor de school. De bouw van de 
school zal nu aanvangen na de regentijd in juni 2010. Donatie 2008 € 30.000.

Middelbare school, Kainam
Kamitei realiseert in Kainam, Tanzania, de eerste middelbare school in de 
omgeving. Donatie in 2009 € 30.000, totale donatie sinds 2008 € 60.000, 
intentie voor 2010 € 30.000. Dit project wordt begin 2010 op verzoek van  
de Turing Foundation bezocht door een PUM Senior Expert. 

1.5.3 Onderwijsprojecten



37

terug naar inhoudsopgave

Lagere scholen, Efa en Sofiè
Samen met de Togolese ngo ARBES 
bouwde Het Maagdenhuis twee 
scholen in de afgelegen plattelands-
gemeenschappen Efa en Sofiè. Beide 
gemeenschappen kenmerken zich 
door een sterke betrokkenheid van 
ouders van leerlingen bij het onder-
wijs. De Turing Foundation doneerde 
in 2009 € 35.000, de helft van de 
bouwkosten.

Lagere scholen, Agomé Anédi en 
Kuma Konda
Onder coördinatie van de Togolese 
ngo Les Compagnons Ruraux werd in 
2009 een nieuw schoolgebouw 
gerealiseerd voor de lagere school in 
het afgelegen dorp Agomé Anédi. De 
school werd ook voorzien van school-
meubilair en leermiddelen. In het-
zelfde gebied werd de basisschool in 
het dorp Kuma Konda uitgebreid met 
een extra klaslokaal, een kantine, 
latrines en leermiddelen. De verte-
genwoordiger van Het Maagdenhuis 
in Togo en Senegal bezocht beide 
projecten eind 2009 op verzoek van 
de Turing Foundation. Donatie 2009 
€ 71.000.

Togo
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Deze projecten betreffen toekennin-
gen uit het verleden voor activiteiten 
die plaatsvinden in landen die 
inmiddels buiten de focus van de 
Turing Foundation vallen, of initiatie-
ven die niet meer aan onze huidige 
beleidscriteria voldoen.

1.5.3 Onderwijsprojecten

Overig

Schoolbibliotheken in Kabul, Afghanistan
Stichting Paymaan heeft in 2009 vier schoolbibliotheken opgezet in Kabul. 
De ruimten worden ingericht met kasten, boeken, computers en ander leer-
materiaal. Het bieden van dergelijke kenniscentra verhoogt de kwaliteit van  
het onderwijs. De Turing Foundation doneerde in 2009 € 13.000 voor de  
inrichting van twee schoolbibliotheken.

Beroepsonderwijs in Dhaka, Bangladesh
Vialisa biedt kansarme jongeren van 15 tot 22 jaar uit Dhaka die niet of 
nauwelijks naar school zijn geweest bijscholing, training en arbeidsbemiddeling. 
Donatie 2009 € 12.500.

Basisschool en lerarenopleiding in Chittachong, Bangladesh
Dit project van Global Care 4 All is gestart in 2008 en heeft enige vertraging 
opgelopen. Oplevering van het nieuwe omscholingscentrum is nu gepland  
voor 2010. Donatie 2008 en 2009 in totaal € 60.000.
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Vocational Training Centre in Nyakabiga, Burundi
SOS Kinderdorpen heeft van 2007 tot en met 2009 gewerkt 
aan de reorganisatie van het Vocational Training Centre in 
Nyakabiga met als doel de kwaliteit van het onderwijs te 
verbeteren. Zo werd het management getraind, leraren 
bijgeschoold, machines gerepareerd, werkplaatsen  
verbeterd en een betere aansluiting gezocht op de arbeids-
markt. De Turing Foundation doneerde in totaal € 100.000 
aan dit project, dat eind 2009 werd afgerond. 

School Support Program in de Upper Shiran Valley, Pakistan
Haashar Nederland stimuleert de terugkeer naar school 
voor 2000 kinderen die tijdelijk geen toegang tot onderwijs 
hadden na de aardbeving in Pakistan in 2005. Donatie 2008 
en 2009 in totaal € 40.000.

School Improvement Program in Balochistan, Pakistan
Het project van Save the Children voor verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs en het toegankelijker maken van 
het onderwijs voor meisjes is zo succesvol geweest, dat het 

op grote schaal uitgebreid gaat worden met steun van de 
Nederlandse regering. Donatie 2007 t/m 2009 € 150.000.

Rainbow Home in de Loreto Sealdah Day School, India
De Partnership Foundation heeft al 16 Rainbow Homes 
mogelijk gemaakt in India. In deze Rainbow Homes, die 
verbonden zijn aan een school, worden meisjes die op 
straat leven opgevangen en onderwezen. Donatie 2009 
€ 56.000. Totale donatie sinds 2007 € 162.500.

Computerlessen voor kansarme jongeren in Manilla, 
Filippijnen
De Turing Foundation doneerde tussen 2007 en 2009 in 
totaal € 36.000 aan de lokale ngo ZOTO voor de inrichting 
van een computerzaal en computercursussen voor  
300 jongeren.
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Educatieprogramma Somawathi Holland House of Hope, 
Sri Lanka
Stichting Weeshuis Sri Lanka biedt extra lessen en  
bijscholing voor 670 kinderen in het weeshuis en uit  
de omgeving. Totale donatie sinds 2007 € 150.000.

Onderwijsprogramma ‘Preparar’ in Rio de Janeiro, Brazilië
In de sloppenwijk Vila Cruzeiro gaan 500 kinderen naar 
school dankzij het Preparar programma van IBISS. Totale 
donatie sinds 2007 € 150.000.

Tweedehands boeken voor scholen en bibliotheken in 
ontwikkelingslanden
Dit project van Read to Grow heeft enige vertraging 
opgelopen. De doelstelling voor 2009 om 10 inter-
nationale scholen aan te sluiten bij Read to Grow is wel 
gerealiseerd. Totale donatie 2007 en 2008 € 32.000.

Kuloro Skills Training Center, Kuloro, Gambia 
Donatie in 2007 € 16.000 aan Net4Kids voor het up-graden 
van het beroepsonderwijscentrum in Kuloro. Het centrum 
heeft helaas problemen met het werven van goede docenten 
en heeft daardoor het aantal studenten nog niet kunnen 
uitbreiden. 

Onderwijs voor aidswezen en straatkinderen in Katutura, 
Namibië
Stichting Pappa zorgt ervoor dat aidswezen en straat
kinderen naar school kunnen. In 2009 werden in het 
opvangcentrum in Katatura circa 95 kinderen onderwezen. 
De Turing Foundation droeg van 2007 t/m 2009 in totaal  
€ 39.000 bij aan dit project.

Macha Innovative Community School, Zambia
Dit project van MachaWorks heeft vertraging opgelopen 
vanwege een tekort aan bouwmaterialen. Het project wordt 
afgerond in 2010. Donatie in 2008 € 50.000.

1.5.3 Onderwijsprojecten
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Lesprogramma’s in kindertehuizen, Doganovo  
en Roman, Bulgarije
Kindertehuizen Bulgarije. Donatie 2009 € 15.000,  
totale donatie sinds 2007 € 40.000.

Studiebeurzen voor vluchtelingstudenten in Nederland
UAF Vluchtelingstudenten. Donatie 2009 € 50.000,  
totale donatie sinds 2006 € 150.000.

Onderwijs voor kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden
Liliane Fonds. Donatie 2009 € 150.000, totale donatie  
sinds 2007 € 425.000. 

Individuele studiebeurzen in Nigeria, Togo, Gambia,  
Haïti en Benin.
Totale donatie sinds 2006 € 32.759, waarvan € 9.654  
in 2009.
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Natuur Wij streven naar een respect
volle en duurzame omgang met de  
natuur. Respectvol in het belang van de 
natuur zelf. Duurzaam zodat voorzien 
kan worden in de behoeften van de  
huidige generaties, zonder dat  
de mogelijkheden van de komende  
generaties om in hun behoeften te 
voorzien in gevaar komen.
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doelstelling natuur 
De Turing Foundation 
streeft naar een duur
zame en respectvolle 
omgang met de natuur. 
Respectvol in het belang 
van de natuur zelf en 
duurzaam zodat voor
zien kan worden in de 
behoeften van de huidige 
generaties, zonder dat 
de mogelijkheden van de 
komende generaties om 
in hun behoeften te voor
zien in gevaar komen. 

1.6.1 Natuurbeleid
Binnen de natuurbescherming kiezen wij voor: 

het beschermen van de kraamkamers van de zee  1. 
in ontwikkelingslanden;
duurzame – biologische – landbouw en veeteelt in  2. 
West-Afrika. 

1. Kraamkamers van de zee 
De zeeën en oceanen staan wereldwijd onder grote druk 
door klimaatverandering, overbevissing en vervuiling.  
De kraamkamers van de zee, de koraalriffen en bepaalde 
kustgebieden zijn die gebieden waar zich de hoogste 
concentraties leven en biodiversiteit bevinden. Met deze 
focus in onze projecten hopen we uiteindelijk een zo groot 
mogelijke totale bijdrage te leveren aan de bescherming 
van al het leven in de zee. 

In 2009 zetten wij ons beleid voort om met behulp van 
internationale partners grootschalige projecten voor de zee 
te financieren. Voor het welslagen van deze projecten is 
lobbyen en het maken van internationale afspraken 
cruciaal. Zowel bij het project in Mozambique van Peace 

1.6
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Park Foundation als bij de Coral Triangle in Zuidoost-Azië 
werden op dit vlak belangrijke resultaten geboekt. Op  
14 juli 2009 is natuurgeschiedenis geschreven: de 
allereerste grensoverschrijdende Marine Protected Area  
ter wereld is door de regeringen van Mozambique en 
Zuid-Afrika bekrachtigd. Ook het Wereld Natuur Fonds 
boekte op dit niveau resultaat: de Aziatische regerings- 
leiders van de zes landen in de Koraaldriehoek kondigden 
in mei 2009 aan concrete actie te ondernemen om het 
meest waardevolle zeegebied van onze aarde te bescher-
men. Deze actiepunten zijn de hoofddoelen van het plan 
van aanpak dat door de Turing Foundation wordt ge-
steund. 

2. Duurzame landbouw en veeteelt
Wij zetten ons in voor duurzame landbouw en veeteelt in 
Afrika, omdat wij dit zien als een langetermijninvestering 
in bescherming van de natuur in die gebieden. De projec-
ten die de producenten helpen om over te gaan op duur-
zame landbouw en veeteelt zijn vaak kleinschalige 
initiatieven waarbij de betrokkenheid en training van de 
lokale gemeenschappen cruciaal zijn voor het resultaat. 

Bijkomend voordeel van deze projecten is dat zij bijdragen 
aan de voedselzekerheid van de lokale gemeenschappen, 
wat ook een extra motivatie voor de lokale bevolking is om 
in deze projecten actief te participeren, aangezien natuur-
bescherming niet hun allereerste prioriteit is. Vooral voor 
vrouwen en kinderen dragen de projecten direct bij aan 
verbetering van hun dagelijkse kwaliteit van leven. Met al 
deze kleine projecten samen willen wij op lange termijn 
een substantieel verschil kunnen maken voor de natuur-
bescherming in Afrika. 

In 2008 kozen wij ervoor om met onze landbouwprojecten 
alleen nog in die landen actief te zijn waar wij ook onder-
wijsprojecten financieren: Niger, Mali, Burkina Faso, 
Benin, Togo, Ghana, Kameroen, D.R.Congo, Kenia en 
Tanzania. Dit in de hoop op termijn samenwerking en 
kruisbestuiving te kunnen bewerkstelligen. In 2009 
scherpten wij deze landenfocus verder aan. D.R. Congo, 
Kenia en Tanzania vallen vanaf 2010 af. 
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Werkwijze
Natuurbescherming is een kwestie van lange adem. Om 
deze reden is geen open aanvraagsysteem opgezet en zijn 
wij zelf op zoek gegaan naar betrouwbare partners met een 
groot netwerk en goede resultaten. Zo kwamen we onder 
meer uit bij het Wereld Natuur Fonds (WNF) en IUCN NL, 
de Nederlandse tak van IUCN The World Conservation 
Union, de mondiale koepel van natuurorganisaties. Na  
een aantal succesvolle projecten in 2007 heeft de Turing 
Foundation besloten een structureel partnerschap aan  
te gaan met het Small Grants Programme van IUCN NL. 
De Turing Foundation stelt in de periode 2008–2010 
€ 1.000.000 beschikbaar voor IUCN projecten op het 
gebied van duurzame (biologische) landbouw en veeteelt 
in Afrika. Deze toekenningen zijn afhankelijk van het 
aantal geschikte projecten dat IUCN NL in die jaren kan 
aanleveren. Het doel van deze intentie is dat IUCN NL 
efficiënter projecten aan de Turing Foundation aanbiedt, 
en bovendien de structurele toezegging als vliegwiel inzet 
om andere financiers te interesseren en aan zich te binden 

voor het Small Grants Programme. In 2009 honoreerden 
wij voor € 183.450 aan duurzame landbouw- en veeteelt-
projecten via IUCN NL in West-Afrika. 

Nieuwe natuurpartners in 2009 waren Heifer/Louis Bolk 
Instituut en The Hunger Project. Via ontwikkelings- 
organisatie ICCO breidde de Turing Foundation in 2009 
haar steun aan Malinese natuurbeschermingsorganisaties 
uit met drie nieuwe lokale partners, die ook weer onder-
ling samenwerken. Zo hopen wij met onze financieringen 
een grotere impact te bereiken in deze regio. 
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1.6.2 Natuurbestedingen
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Opzetten Lubombo Transfrontier 
Marine Protected Area, Mozambique
De Peace Parks Foundation zet zich 
in voor die natuurgebieden die op 
grensgebieden van landen liggen. 
Het Lubombo Transfontier Park ligt 
op het grensgebied aan de kust van 
Mozambique en Zuid-Afrika. Het 
herbergt een schat aan koraalriffen, 
wetlands, walvissen en schildpadden 
en heeft daarmee een groot 
toeristsch potentieel. In 2009 
doneerden wij € 300.000 en het 
bestuur heeft de intentie om in 2010 
€ 180.000, in 2011 € 70.000 en in 
2012 € 75.000 te doneren. 

The Coral Triangle Initiative
De Koraaldriehoek beslaat  
6.000.000 km² en strekt zich uit over 
Indonesië, de Filippijnen, Maleisië, 
Papoea Nieuw Guinea, de Solomon 
Eilanden, Oost-Timor en Brunei 
Darussalam. Het is een ware kraam-
kamer van de zee, die 75% van alle 
koraalsoorten en meer dan 3000 
verschillende soorten vis huisvest. In 
totaal zijn er 120 miljoen mensen van 
afhankelijk. Het WNF wil hier een 
nieuw, langetermijnmodel introduce-
ren voor het duurzaam beheer van dit 
natuur-gebied. In totaal doneerden 
wij in 2007, 2008 en 2009 € 500.000. 
Het bestuur is voornemens om dit 
bedrag ook te doneren in 2010, 2011 
en 2012. 

Duurzaam beheer van de 
biodiversiteit in de Lamit Baai in de 
Filippijnen
NSLC (Network for Sustainable 
Livelihoods Catalysts), tot juli 2010: 
€ 44.000.

Ecosystem Management voor de 
Murciellagos Baai in de Filippijnen
PARTS (Partner for Rural & Technical 
Service), Mindanao, tot juni 2009 
€ 44.000.

1.6.3 Kraamkamers van de zee
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Duurzame visproduktie, Oueme revier
AquaDeD zet zich in voor het verduurzamen van de visserij in de overstromings-
vlaktes van de Oueme rivier, een erkend natuurgebied. Door kanalen die zich bij 
regentijd vullen en waarin vis achterblijft, en de biologische verbouw van visvoeder-
gewassen wordt bijgedragen aan het herstellen van de natuur. Door 100 vrouwen  
te trainen in het houtbesparend roken van vis, draagt dit project ook bij aan het 
verbeteren van hun dagelijkse leefomstandigheden. Wij financieren dit project via 
IUCN NL met  € 33.000 t/m 2012.

Biologische teelt van rode peper, Igbodja regio
Action Plus traint in de regio Igbodja vrouwen in biologische landbouw. Het project 
wil zo het bos in die regio beschermen, door met de juiste gewassen en productie-
methoden te werken aan herstel van het bos. Deze methode is bekend als 
‘agro-forestry’. De pepers zijn voor deze vrouwen een goede potentiële inkomsten-
bron waar lokaal veel vraag naar is. Wij steunen dit project via IUCN NL met 
€ 33.000. Het project loopt van 2010 tot 2012.

Duurzame kleinschalige landbouw in Borgou, herstel van Antisua 
gemeenschapsbos
CRFA, via IUCN NL tot 2009 (€ 60.000).

1.6.4 Biologische landbouw en veeteelt

Benin

terug naar inhoudsopgave
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1.6.4 Biologische landbouw en veeteelt

 

Promotie van (klein)veehouderij en 
ecologische duurzaamheid, Gonsé  
en Kampala
In dit project verstrekt ASUDEC 
‘levende leningen’ volgens de Heifer 
filosofie: families ontvangen kippen, 
geiten en schapen, de afbetaling 
geschiedt door de nakomelingen van 
dit kleinvee door te geven. 
De families worden getraind in 
duurzame landbouw- en veeteelt-
methoden. Om het ecosysteem te 
herstellen worden 15.000 jonge 
boompjes en struiken aangeplant. 
De Turing Foundation financiert via 
Heifer en het Louis Bolk Instituut dit 
project (€ 35.000), dat loopt t/m 2010.

Burkina Faso

Duurzame biologische bonenteelt, 
Darkoye Meer
Rond de overstromingsvlakte van het 
Darkoyemeer worden traditionele 
landbouwmethodes gecombineerd 
met zware pesticiden, met uitputting 
en zelfs vergiftiging van de natuur tot 
gevolg. AGED schoolt 375 boeren in 
10 dorpen in organische verbouw van 
‘Niebe’ (inheemse bonensoort met 
hoge marktwaarde), investeert in 
opslagsilo’s en traint de boeren in 
verkooptechnieken om de opbreng-
sten structureel te verbeteren. De 
Turing Foundation financiert via 
IUCN NL dit project (€ 32.450), dat 
loopt tot augustus 2012.

Duurzame biologische groentetuinen 
en fruitboomgaarden, Séguénéga
ADECUSS traint 300 vrouwen op het 
gebied van moderne biologische 
tuin- en landbouw en verkoop-
technieken. Zo kunnen de vrouwen 
inkomen genereren en wordt er 
duurzaam geïnvesteerd in verbete-
ring van de grond, de natuur en in de 
biodiversiteit in de regio. In totaal 
worden 2.000 fruitbomen geplant, 
wordt er een waterput geslagen en 
komen er drie omheinde biologische 
groentetuinen en fruitboomgaarden 
van in totaal 1,5 ha. Wij financieren 
via IUCN NL dit project (€ 33.000), 
dat loopt tot oktober 2012.

terug naar inhoudsopgave
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Biologische karité-noot productie
Association Songtaab-Yalgre, via IUCN NL, dit project loopt 
tot 2010 (€ 58.000).

Duurzame landbouwprogramma’s in 12 epicentra
In 2008 doneerden wij € 32.000, in 2009 € 62.000 ter 
adoptie van de volledige duurzame landbouwprogramma’s 
in 12 epicentra van de Hunger Project in heel Burkina Faso.

Bosbehoud in kleinschalige cacao plantages, Wassa Amenfi 
district
RECA leert 800 cacaoboeren agro-forestry technieken om 
hun cacaoproductie te verduurzamen, zodat deze niet meer 
ten koste gaat van het tropisch regenwoud. Bovendien 
krijgen 100 vrouwen training in bosbeheer en het duurzaam 
vergaren van brandhout. De Turing Foundation adopteert 
via IUCN NL dit project met € 41.000. Het project loopt tot 
eind 2010.

Verduurzamen cacaoproductie Eastern en Ashanti regio, 
Ghana, 2008 – 2010
Ghana Organic Agriculture Network (GOAN). De Turing 
Foundation financiert via IUCN NL dit project, dat loopt tot 
2010 (€ 66.000).

Restauratie van bergbossen door introductie van ‘analogue 
forestry’, Bamenda hooggebergte
Centre for Nursery Development and Eru Propagation 
(CENDEP), via IUCN NL t/m 2010: € 85.000.

Community Forest, Bamenda hooggebergte
Apicultural and Nature Conservation Organization (ANCO), 
via IUCN NL, t/m 2010: € 48.500.

Ghana

Kameroen

terug naar inhoudsopgave
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Introductie biologisch tuinieren en 
‘night paddocks’, Nkambe Plateau
Voor de productie van het voedsel-
gewas njamnjama gebruiken de 
boeren veel kunstmest en pesticiden, 
met watervervuiling en conflicten 
tussen dorpen tot gevolg. Daarom wil 
de Maingai Agro-Vet Group een 
beproefde duurzame landbouw-
methode introduceren: in ‘night 
paddocks’ tussen 6 ha nieuwe 
biologische tuinen wordt de mest 
verzameld om de grond te ver- 
beteren. Wij steunen via IUCN NL dit 
project (€ 33.000), dat loopt tot 
medio 2012. 

 

Grondbeheer en bosherstel in Ségou
In deze agrarische regio zijn voedsel-
tekorten door bodemuitputting. 
Bossen worden gekapt voor brand-
hout en er zijn regelmatig conflicten 
rond de schaarse waterputten. Om 
de oprukkende woestijn te stoppen 
traint ALPHALOG de bevolking in het 
kweken van bomen en het aanleggen 
van waterputten. Om het evenwicht 
in het ecosysteem te herstellen wordt 
50 ha bos per jaar aangeplant en 
worden betrokkenen getraind in 
milieubeheer. In 2009 doneerden wij 
via ICCO € 50.000, en het bestuur is 
voornemens in 2010 en 2011 
€ 30.000 te schenken. 

Bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen, Timboektoe
AMSS traint in 10 dorpen in de regio 
Timboektoe vrouwen in biologische 
tuinbouw en kleinveehouderij, en in 
het gebruik van houtbesparende 
oventjes. De 100 armste vrouwen 
krijgen een microkrediet voor 
kleinvee en zaad voor veevoer. Per 
dorp wordt 2 ha bos aangeplant. 
Voorwaarde is het nakomen van 
gemeenteoverschrijdende milieu-
afspraken (Conventions Locales). In 
2009 doneerden wij via ICCO 
€ 44.000 en het bestuur heeft de 
intentie om in 2010 € 32.000 en in 
2011 € 30.000 te doneren. 

Mali

1.6.4 Biologische landbouw en veeteelt



Duurzaam beheer van wetlands rond 
het Doro Meer, Barkano
In de vorige fase zijn door DONKO  
met succes beheersovereenkomsten 
gesloten met de vele gebruikers van 
dit gebied. Ook is er geïnvesteerd in 
duurzame groenteteelt, verduur-
zaamde visserij en boomaanplant. 
De volgende fase van dit project gaat 
verder met het ontwikkelen van 
alternatieve inkomstenbronnen voor 
300 vrouwen met biologische 
groentetuinen, herbebossing van  
26 ha grond en het vergroten van 
natuurbewustzijn via de scholen.  
Juli 2009 – juli 2010 via IUCN NL
€ 33.000. Tot juli 2009 € 44.000.
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Duurzaam beheer Koubaye-bos
GRAT beschermt en herstelt 7.700 km² 
bos door in vier gemeentes grens-
overschrijdende milieuafspraken te 
maken. GRAT geeft aan 8.000 bewo- 
ners milieuvoorlichting en verspreidt 
1.000 houtbesparende oventjes en 
traint smeden in de productie 
daarvan. Ook traint GRAT in boom-
kweken en in biologische tuinbouw 
(inclusief beschikbaar stellen van 
zaden) en veeteelt (inclusief micro-
kredieten voor vee). Ook legt GRAT 
15 waterputten aan. Wij steunden 
GRAT via ICCO in 2009 met € 44.000, 
het bestuur heeft de intentie dit in 
2010 met € 15.000 te doen en in 2011 
met € 4.500. 

terug naar inhoudsopgave
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Ido Eco Community, Tanzania
De Turing Foundation financiert de 
zaden, bomen en planten die voor dit 
programma nodig zijn (totaal 
€ 85.000, waarvan € 30.000 in 2008). 
Er zullen 24.000 bomen worden 
geplant. De donatie voor 2009 is in 
afwachting van de voortgang van dit 
project en de capaciteitsopbouw van 
de stichting lokaal en in Nederland 
‘on hold’ gezet. 

Duurzame landbouw/bosbouw in het 
Missahoe bosreservaat (vervolg)
Van 2007 – 2009 financierden wij al 
het herstel van het Missahoe bos-
reservaat, waarbij 7.000 mensen uit 
5 dorpen waren betrokken, met de 
aanplant van economisch interes-
sante boomsoorten zoals koffie, 
cacao en fruit. In de derde fase plant 
Les Compagnons Ruraux nog eens 
50.000 bomen, starten 10 voorlich-
tingscampagnes, wordt de 
cacao productie gecertificeerd en 

12 vrijwilligers 
getraind in 
bosbrandbestrij-
ding. Wij steunen 
dit project van 
2010 tot 2012 via 
IUCN NL met 
€ 44.000. 

Tanzania

Togo

Bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen, Timboektoe
OMAES (Organisation Malienne 
d’Aide des Enfants du Sahel)  
De Turing Foundation doneerde in 
2008 via ICCO € 40.000 en in 2009 
€ 30.000 aan dit project. In 2010 heeft 
het bestuur de intentie om nog eens 
€ 30.000 te schenken.
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Herstel en bescherming van lokale 
ecosystemen, Région des Savanes
In het zeer arme noorden van Togo 
degradeert het ecosysteem alarme-
rend snel. RAFIA helpt gemeen- 
schappen hun eigen levensomstan-
digheden te verbeteren, onder andere 
door duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen. Wij steunen via IUCN 
NL RAFIA met  € 44.000 om 
4 ‘galeries forestières’ aan te leggen, 
en de bevolking te trainen in duur-
zame landbouwmethoden met 
gevarieerdere en productievere 
gewassen, waar ongeveer 900 huis-
houdens in 9 dorpen van zullen 
profiteren. Het project loopt tot 
augustus 2010.

Duurzame landbouw/bosbouw in het 
Missahoe bosreservaat
Les Compagnons Ruraux (LCR), via 
IUCN NL, dat loopt tot juli 2009, 
€ 83.000.
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Kunst Wij willen meer mensen in  
Nederland laten genieten van beeldende 
kunst, klassieke muziek en poëzie.

terug naar inhoudsopgave
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1.7

1.7.1 Kunstbeleid
De Turing Foundation wil mensen laten genieten van 
kunst, in de zin van ervaren. Wij zijn er van overtuigd dat 
hoge kwaliteit bijdraagt aan het genieten. De kwaliteit van 
de kunst zelf en de manier van presenteren moeten van 
het hoogste niveau zijn. Wij financieren graag die initiatie-
ven die meer mensen laten genieten, en die publiek weten 
te bereiken dat anders minder makkelijk met kunst in 
aanraking komt. 

Binnen de kunst kiezen wij voor: 
het voordragen of publiceren van Nederlandse poëzie      1. 
(zie 1.7.3);
het tentoonstellen van beeldende kunst in musea  2. 
(zie 1.7.4);
het geven van ‘live’ uitvoeringen van (hedendaagse) 3. 
klassieke muziek (zie 1.7.5).

1. Poëzie 
Ons doel is om de totale belangstelling voor poëzie te 
vergroten. Met dit doel lanceerden wij in april 2009  
samen met de Poëzieclub de Turing Nationale Gedichten-

doelstelling kunst  
De Turing Foundation 
wenst meer mensen  
in Nederland te laten  
genieten van beeldende 
kunst, klassieke muziek 
en poëzie.
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wedstrijd. Juryvoorzitter Gerrit Komrij gaf het startsein in 
Boekhandel Scheltema in Amsterdam. Dit project bleek 
een schot in de roos. Voor deze eerste editie hadden wij op 
rond de 2.500 ingezonden gedichten gerekend. Uiteinde-
lijk werden 15.688 gedichten ingezonden door meer dan 
6.300 mensen. Ons doel is om deze wedstrijd te laten 
groeien tot een op zichzelf staande entiteit, waaruit 
mogelijk ook andere poëzieprojecten kunnen worden 
gefinancierd. 
In 2009 sprak het bestuur de intentie uit om de komende 
drie jaren Nationale Gedichtendag structureel te onder-
steunen, niet alleen om het succes van dit project verder 
uit te bouwen, maar ook vanwege de uitstekende kop-
peling met de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd. Naast 
grote publieksevenementen blijven we bijzondere uitgaven 
steunen, zoals de bloemlezingenserie van Uitgeverij Van 
Oorschot en de poëzie in De Gids. 

2. Musea
2009 was het jaar waarin het bestuur besloot om de focus 
op schilderkunst te verbreden naar andere vormen van 
beeldende kunst. Daarbij blijven wij ernaar streven om bij 

exposities de beslissende bijdrage te geven aan die ten- 
toonstellingen waar werken te zien zijn die anders alleen 
in buitenlandse musea worden getoond. Dit is de rode lijn 
in ons gehele museale beleid. Om dit extra kracht bij te 
zetten doneren wij door middel van de Turing Toekenning 
eens in de twee jaar € 450.000 aan het tentoonstellings-
concept dat het beste aan deze doelstelling voldoet.  
In totaal zonden 16 musea plannen in. In mei 2009 werd 
de allereerste Turing Toekenning tijdens een feestelijk 
diner, in aanwezigheid van de nationale media, door Job 
Cohen uitgereikt aan het Stedelijk Museum Amsterdam, 
voor de tentoonstelling Mike Kelley, a Retrospective  
1973 – 2010. Deze expositie kwam qua kwaliteit, originali- 
teit en tentoonstellingsconcept als beste uit de bus. Een zó 
complete solopresentatie van deze belangrijke Califor-
nische kunstenaar is nog nooit in Nederland vertoond. 
Daarbij kan juist deze expositie een nieuw en breed 
publiek interesseren voor hedendaagse kunst. Daar deze 
tentoonstelling samenhangt met de heropening van het 
Stedelijk Museum, is de precieze openingsdatum ten tijde 
van dit schrijven nog onbekend. In 2011 zal de tweede 
Turing Toekenning worden uitgereikt.
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3. Klassieke muziek
De Turing Foundation financiert uitvoeringen van (heden-
daagse) klassieke muziek en opera. Wij financieren graag 
die muziekuitvoeringen die mensen bereiken die anders 
minder makkelijk met klassieke muziek in aanraking 
komen. Daarom steunen wij bijvoorbeeld graag klassieke 
muziekvoorstellingen voor kinderen. We hebben wel onze 
eisen in 2009 aangescherpt: de voorstelling moet voor 
kinderen van minimaal 8 jaar zijn, en wij financieren 
alleen nog projecten waar ook scholen bij betrokken zijn, 
om zo ook die kinderen te bereiken die niet zo snel door 
ouders of familie naar muziekvoorstellingen worden 
meegenomen. 

Zowel bij de klassieke muziek als bij de tentoonstellingen 
van musea bleken de doelstellingen voor wat betreft 
bezoekers nogal eens flink af te wijken van het uiteindelijk 
behaalde resultaat. Dit is voor het Bestuur de reden 
geweest om voortaan niet meer de gehele toekenning over 
te maken. 80% van het toegekende bedrag wordt direct 
overgemaakt. De resterende 20% wordt pas uitgekeerd als 
de doelstellingen voor wat betreft bezoekers ook daad-

werkelijk behaald zijn, waarbij bepaalde afwijkingen 
binnen een zekere marge zijn toegestaan, afhankelijk van 
de omstandigheden. 

1.7.2 Kunstbestedingen
In 2009 ontvingen wij in totaal 236 kunstaanvragen, 
waarvan 33 voor poëzie, 51 voor beeldende kunst en  
152 voor klassieke muziek.
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Turing Nationale Gedichtenwedstrijd

Op 21 april 2009 startte de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd, de eerste nationale gedichten-

wedstrijd van Nederland die toegankelijk is voor iedereen en niet gaat over een dichter, maar 

over een gedicht. Het concept is afkomstig uit Engeland, waar jarenlang met succes door 

soortgelijke wedstrijden aandacht voor poëzie, bekende dichters en nieuwe talenten is 

gerealiseerd. De wedstrijd wordt georganiseerd door de Poëzieclub. De wedstrijd bleek een 

onverwacht groot succes. Op de sluitingsdatum, 1 november 2009, waren in plaats van de 

geraamde 2.500 gedichten maar liefst 15.688 gedichten ingezonden. Dit betekende een forse 

uitbreiding in organisatie en beoordeling. De 100 tot beste verkozen gedichten zijn gepubliceerd 

in een speciale bloemlezing van Uitgeverij Augustus met een voorwoord van Gerrit Komrij. De 

hoofdprijs bedroeg € 10.000, en werd gewonnen door Gerwin van der Werf. Juryvoorzitter van de 

wedstrijd is Gerrit Komrij en de Nationale Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr is ambassadeur. 

In 2011 wordt aan de vooravond van Nationale Gedichtendag de winnaar van de tweede editie 

bekend gemaakt. 

De Turing Foundation reserveert voor de komende vijf jaar € 250.000 voor de Turing 

Nationale Gedichtenwedstrijd. € 70.000 daarvan was bestemd voor het opstartjaar 2009. Bij 

goede resultaten zal de Turing Foundation in de jaren 2010 t/m 2013 € 45.000 per jaar doneren. 

terug naar inhoudsopgave
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Nationale Gedichtendag 2009  
en 2010
De Gedichtendag brengt op één dag 
poëzie landelijk onder de aandacht. 
Onder deze noemer vinden ruim 
300 poëzieactiviteiten plaats (lezingen, 
voordrachten, scholenprojecten, 
bibliotheekprojecten etc.). De 
Gedichtendagbundel (in 2009 met 
Antjie Krog en in 2010 met Tsjebbe 
Hettinga) wordt in een grote oplage 
en voor een lage prijs verspreid. Wij 
waren in 2009 met € 20.000 hoofd-
begunstiger van de Gedichtendag. 
Het bestuur heeft het voornemen om 
dit voort te zetten in de periode 
2010 t/m 2012 (€ 30.000 per jaar). 

Bloemlezingen Van Oorschot
Uitgeverij Van Oorschot geeft over 
een periode van vier jaar 12 bloem-
lezingen uit, met de beste gedichten 
van dichters die uit de publieke 
belangstelling dreigen te verdwijnen, 
aangeprezen door bekende bloem-
lezers. In 2009 verschenen bundels 
van Chr. J. van Geel (ingeleid door 
Willem Jan Otten), M. Vasalis 
(ingeleid door Hagar Peeters) en Jan 
Hanlo (ingeleid door Guus Middag). 
In 2008 en 2009 doneerden wij 
€ 15.000 per jaar en het bestuur is 
voornemens dit ook in 2010 en 2011 
te doen met € 15.000 per jaar. 

De Gids
Cultureel en literair tijdschrift 
De Gids verschijnt al 170 jaar en 
publiceert naast essays over kunst, 
wetenschap en politiek in iedere 
editie ook proza en poëzie. Eén keer 
per jaar wijdt De Gids bovendien een 
themanummer aan poëzie. Net als 
vorig jaar adopteerde de Turing 
Foundation de poëzierubrieken en 
poëziethemanummers van De Gids 
in 2009 (€ 10.000). Het bestuur heeft 
de intentie dit ook in 2010 te doen. 
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1.7.4 Beeldende kunst

Turing Toekenning 2009

Het tentoonstellingplan Mike Kelley, a Retrospective 1973 – 2010 van het Stedelijk Museum 

Amsterdam ontving uit handen van burgemeester Job Cohen de Turing Toekenning 2009. De Turing 

Toekenning is een donatie van € 450.000, die elke twee jaar wordt uitgereikt aan één tentoon-

stellingsplan van een Nederlands museum. Emiritus hoogleraren Carel Blotkamp en Jan Piet Filedt 

Kok adviseerden de Turing Foundation over de inhoudelijke kwaliteit van de plannen van in totaal 

16 musea. Het retrospectief over Mike Kelley kwam qua kwaliteit, originaliteit en tentoonstellings-

concept als beste uit de bus. De uitreiking van de prijs op 25 mei 2009 kwam nationaal in het nieuws. 

Kelley wordt in de internationale kunstwereld beschouwd als een van de belangrijkste kunstenaars 

sinds de jaren zeventig. Zijn werk is technisch zeer gevarieerd, complex zowel van vorm als inhoud 

en het kent een sterke psychische en emotionele lading. Een zó complete solopresentatie van deze 

kunstenaar uit Californië is nimmer in Nederland getoond. Zowel het presentatieconcept als het werk 

beloven een grote, boeiende en inspirerende tentoonstelling, die hopelijk de toon zet voor het nieuwe 

beleid van het Stedelijk Museum. Het mag verwacht worden dat door deze tentoonstelling een breed 

publiek in hedendaagse kunst geïnteresseerd kan worden. De openingsdatum van deze expositie valt 

samen met de datum van de heropening van het Stedelijk Museum en is nog onbekend. In 2011 zal 

de tweede Turing Toekenning worden uitgereikt.
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Naturalisme
Het Van Goghmuseum in 
Amsterdam presenteert naturalis-
tische salonschilderkunst, met 
schilderijen op extreem groot 
formaat. Niet eerder werd in 
Nederland op deze schaal aandacht 
besteed aan het naturalisme. Ook de 
invloed van literatuur, fotografie en 
film op de schilderkunst komt aan 
bod, zo worden vroege, originele 
films gebaseerd op de toneelstukken 
van Emile Zola getoond. Het project 
werd in mei 2009 genomineerd voor 
de Turing Toekenning 2009. Wij 
doneerden € 100.000 aan Illusie en 
Werkelijkheid, van 8 oktober 2010 t/m 
23 januari 2011 te zien in het Van 
Goghmuseum.

Turing Museumbus
Gratis, comfortabel en veilig vervoer 
blijkt voor scholen de belangrijkste 
drempelverlagende factor te zijn om 
een museum te bezoeken. Vanaf 
1 oktober 2008 rijdt er daarom een 
Turing Museum Bus die kinderen uit 
Rotterdam en omgeving gratis van en 
naar het Museum Boijmans van 
Beuningen en het Chabot Museum 
vervoert. Elk kind krijgt een Turing 
Museum Ticket, waarmee het gratis 
met een volwassene mag terug-
komen. In het schooljaar 2008 / 2009 
maakten 5521 kinderen gebruik van 
de bus. Wij doneerden in 2008 
€ 50.000, in 2009 € 26.200 en zijn 
voornemens in 2010 € 50.000 te 
doneren. 

Bram en Geer van Velde
Museum Belvedere in Oranjewoud 
toont de kunstenaars en broers Bram 
en Geer Van Velde. De expositie laat 
zien hoe zij elkaar inspireerden en 
beïnvloedden, maar ook hoe zij 
putten uit de verworvenheden van  
de moderne kunst om hen heen,  
om uiteindelijk een geheel eigen,  
definitieve vorm te vinden. 
Wij doneerden € 11.800 voor deze 
expositie, het resterende bedrag van 
een eerdere toekenning aan Museum 
Belvedere van € 17.000. Te zien van 
9 oktober 2010 t/m maart 2011. 

Exposities 2010
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1.7.4 Beeldende kunst

Mauritshuis
In het najaar van 2010 zijn in het 
Mauritshuis 40 bijzondere Hollandse 
Meesterwerken uit de Gouden Eeuw te 
zien. De schilderijen maken deel uit 
van de Amerikaanse privécollectie van 
het verzamelaarsechtpaar Eijk en 
Rose-Marie de Mol van Otterloo.  
Het is voor het eerst dat een ruime 
selectie van deze werken voor een 
groot publiek in Europa te zien zal 
zijn. De expositie Made in Holland 
loopt van 4 november 2010 t/m  
13 januari 2011. De Turing Foundation 
is met € 70.000 hoofdbegunstiger.

Theo van Doesburg
In Constructing a New World: Theo van 
Doesburg and the Avant-garde toonde 
De Lakenhal zijn belevingswereld en 
tijd met honderden werken van Van 
Doesburg en van tijdgenoten, zoals 
Mondriaan, Moholy-Nagy en 
Lissitzky. De helft van de in totaal  
400 werken was nooit eerder in 
Nederland te zien. Wij waren met 
€ 85.000 hoofdbegunstiger van de 
tentoonstelling die van 16 oktober 
2009 t/m 3 januari 2010 in Leiden te 
zien was en in totaal bijna 31.000 
bezoekers trok. De tentoonstelling 
reisde daarna door naar samenwer-
kingspartner Tate Modern in Londen.

Verborgen Meester
Het Joods Historisch Museum te 
Amsterdam wijdde een overzichts-
tentoonstelling aan de 19e-eeuwse 
schilder Meijer de Haan. Voor het 
eerst in 125 jaar kwamen werken van 
Meijer de Haan samen uit particuliere 
collecties uit de hele wereld en uit 
Nederlandse, Franse en Amerikaanse 
musea. Naast werken van Meijer de 
Haan werden ook werken van 
Gauguin getoond. Wij droegen als 
hoofdbegunstiger € 50.000 bij 
(11 oktober 2009 t/m 24 januari 2010, 
35.000 bezoekers). 

Exposities 2009
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Paris Central 
De kunstenaars van de naoorlogse 
‘Ecole de Paris’ staan de laatste jaren 
weer volop in de belangstelling. 
In 2009 organiseerde het CoBrA 
Museum de overzichtsexpositie 
‘Paris Central’ rond de Parijse School, 
met schilderijen van onder meer 
Bram en Geer van Velde, Jean 
Dubuffet en Henri Michaux. De 
werken zijn afkomstig uit toon-
aangevende particuliere en buiten-
landse collecties. De tentoonstelling 
was te zien van 26 september 2009 
t/m 10 januari 2010 en trok in totaal 
28.000 bezoekers. Wij waren met 
€ 100.000 hoofdbegunstiger.

Elizabeth Peyton
Het Bonnefantenmuseum vierde haar 
125-jarig bestaan met een overzichts-
tentoonstelling met 85 werken van 
Elizabeth Peyton. In Nederland was 
haar werk nog nooit eerder te zien.  
De tentoonstelling is samengesteld 
door het New Museum of 
Contemporary Art in New York en van 
20 oktober 2009 t/m 21 maart 2010 
te zien. Daar het hoogwaardige 
kwaliteit betrof die anders aan 
Nederland voorbij zou gaan, namen 
wij de volledige projectkosten van 
€ 75.000 op ons. 

Niet Normaal
Op 11 december 2009 opende in de 
Amsterdamse Beurs van Berlage de 
manifestatie Niet Normaal – 
Difference on Display. Naast games, 
films en documentaires, toonde Niet 
Normaal Marlene Dumas, Louise 
Bourgeois, Marc Quinn en Erik van 
Lieshout. Veel van deze werken waren 
niet eerder toegankelijk voor het 
Nederlandse publiek. De tentoonstel-
ling scoorde met in totaal 51.000 
bezoekers boven verwachting.  
De Turing Foundation droeg 
€ 100.000 bij (11 december 2009 t/m 
7 maart 2010).

terug naar inhoudsopgave
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Roermondse Kartuizers
‘Het Geheim van de Stilte’ ging over 
de orde van de kartuizers in het 
kartuizerklooster Bethlehem te 
Roermond. Op de tentoonstelling 
waren panelen te zien van vroeg  
16e- en 18e-eeuwse kunstenaars, 
afkomstig uit buitenlandse collecties. 
De expositie vond plaats in zalen van 
het voormalige kartuizer klooster die 
normaliter niet voor publiek toegan-
kelijk zijn en een prachtige context 
vormden voor de geschiedenis van 
de kartuizers. Wij waren met € 35.000 
hoofdbegunstiger van de tentoonstel-
ling, die van 27 maart t/m 21 juni 2009 
te zien was. De doelstelling om 
30.000 bezoekers te trekken is helaas 
niet gehaald; de tentoonstelling trok 
in totaal 12.000 bezoekers. 

Mauve
In het najaar van 2009 presenteerden 
het Singer Museum en het Teylers 
Museum gezamenlijk een overzicht 
van werken van de schilder Anton 
Mauve (1838 – 1888). De nadruk lag 
op het bijeenbrengen van werken die 
vrijwel direct na hun ontstaan naar de 
VS zijn verhandeld en daar groten-
deels in privécollecties terecht zijn 
gekomen. Wij waren met € 60.000 
hoofdbegunstiger van de twee 
tentoonstellingen, die een groot 
succes waren en maar liefst  
123.700 bezoekers wisten te trekken. 

Jan Lievens
Door samenwerking met twee 
prestigieuze Amerikaanse partners 
(de Washington National Gallery en 
het Milwaukee Museum of Fine Art) 
kon het Rembrandthuis 90 bruiklenen 
van het wonderkind Jan Lievens uit 
de hele wereld naar Nederland halen. 
Wij droegen als hoofdbegunstiger 
€ 60.000 bij aan Jan Lievens 
(1607 – 1674) – A Dutch Master  
Rediscovered (17 mei t/m 9 augustus 
2009). Tijdens de tentoonstellings-
periode bezochten circa 58.000 
bezoekers het Rembrandthuis.

1.7.4 Beeldende kunst
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Brieven van Van Gogh
Van Gogh liet de meest fascinerende 
kunstenaarscorrespondentie na die 
we kennen. Na jaren van weten-
schappelijk onderzoek zijn deze 
brieven uitgegeven in een ‘definitieve 
versie’; 2240 pagina’s in 6 gebonden 
delen, geïllustreerd met afbeeldingen 
van alle 2000 kunstwerken waar Van 
Gogh naar verwees – eigen werk en 
van anderen. Vanaf 9 oktober 2009 
t/m 3 januari 2010 organiseerde het 
Van Gogh Museum een tentoon-
stelling rond dit project, waar wij 
€ 200.000 aan bijdroegen. Deze 
tentoonstelling trok maar liefst 
424.636 bezoekers.
 

Jan van Scorel
Van 20 maart t/m 28 juni 2009 
organiseerde het Centraal Museum 
Scorels Roem – Hoe een Utrechtse 
schilder de renaissance naar het 
Noorden bracht. De Utrechtse 
schilder Jan van Scorel (1495 – 1562) 
is een van de eerste Nederlanders die 
ging schilderen in de nieuwe stijl van 
de renaissance. Op de expositie die 
in totaal ruim 40.000 bezoekers trok, 
werden 30 werken van Jan van Scorel 
uit de eigen collectie gecombineerd 
met 30 werken uit (inter-)nationale 
collecties. De Turing Foundation was 
hoofdbegunstiger met een bijdrage 
van € 80.000. 

Kunst aan de Dijk
De Stichting Kunst aan de Dijk 
organiseert al meer dan 25 jaar 
tentoonstellingen van Nederlandse 
schilders uit de 20e eeuw. In 2009 
was het thema ‘Kinderspel’, met 
schilderijen van Toorop, Sluyters en 
Israëls, afkomstig uit privécollecties 
die normaal niet toegankelijk zijn 
voor een breed publiek. 
Wij doneerden eenmalig € 5.000 aan 
deze tentoonstelling, die van 6 t/m 
28 juni 2009 te zien was in de Oude 
School in Kortenhoef en  
1350 bezoekers trok.

69
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1.7.5 Klassieke muziek

Mini-IJ-Salon
De IJ-Salon is een privé-initiatief van 
leden van het Concertgebouworkest 
met als doel kamermuziek op hoog 
niveau toegankelijk maken voor een 
breed publiek. Wij adopteerden met 
€ 10.000 de ‘Mini-IJ-Salon’: acht 
schoolconcerten en een familie-
concert tussen 27 november 2009 en 
29 mei 2010 waarmee ongeveer  
800 middelbare scholieren uit 
Amsterdam-Zuidoost, Amsterdam-
West en Krommenie en hun families 
worden bereikt. 

De Dag van Bach
Het driejarige project ‘De Dag van Bach’ werkt via basisscholen in het hele land, en laat kinderen kennis maken met de muziek  van Bach, de musici en hun instrumenten. De Nederlandse Bachvereniging wil zo de komende drie jaar 13.500 kinderen bereiken. Wij doneerden in 2009 € 15.000, met de intentie hetzelfde in 2010 en 2011 te doen. 

Kinderconcerten

terug naar inhoudsopgave
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De jongen, het meisje en de heks
Frank Groothof weet grote groepen 
kinderen enthousiast te maken voor 
klassieke muziek. Tot juni 2010 speelt 
hij “De jongen, het meisje en de heks 
van het woeste woud”, een opera met 
muziek van Moussorgski gebaseerd 
op het verhaal van Goethe’s Faust. 
Wij financierden al eerder zijn Vincent 
van Gogh, een Leven in Schilderijen en 
Porgy & Bess. In 2009 doneerden wij 
€ 15.000 voor 15 extra schoolvoor- 
stellingen, met de intentie om  
dit in 2010 en 2011 ook te doen.

Meneer Zwoei
Blokfluitkwartet BRISK weet uit 
ervaring dat juist via schoolvoorstel-
lingen kinderen kunnen worden 
bereikt die anders niet of nauwelijks 
met klassieke muziek in aanraking 
komen. De Turing Foundation draagt 
in seizoen 2009 – 2010 € 10.000 bij 
aan de nieuwe kindervoorstelling 
‘Meneer Zwoei’ van BRISK voor 
kinderen van 6 tot 10 jaar. Door deze 
donatie kunnen 30 in plaats van 
18 schoolvoorstellingen gegeven 
worden.

De Orkestkeuken
Speciaal voor kinderen ontwikkelde 
Holland Symfonia De Orkestkeuken. 
In de voorstellingen komen in een 
‘keukensetting’ vele uiteenlopende 
muziekstukken voorbij. Zo maken 
kinderen op fascinerende wijze 
kennis met live klassieke muziek.  
De voorstelling gaat over ‘samen 
muziek maken, klankkleuren, proeven 
en luisteren’ en werd zeer gewaar-
deerd door het publiek. Vanwege de 
beperkte capaciteit (maximaal 
100 kinderen per voorstelling) bleef 
het totale aantal bezoekers van  
1.795 fors achter bij de doelstelling 
van 4.800. Wij waren in 2009 met 
€ 27.500 hoofdbegunstiger.
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Ricciotti Ensemble
Hoofdbegunstiger in 2007, 2008 en 
2009: € 35.000 voor de gratis toe-
gankelijke Nederlandse concerten 
van dit Ensemble.

Koninklijk Vuurwerk
In 2009 bracht het Concertgebouw-
orkest de kinderbewerking van ‘Music 
for the Royal Fireworks’ van Händel 
onder de naam ‘Koninklijk Vuurwerk’. 
Om nog meer kinderen te kunnen 
bereiken, richtte het project zich met 
bussen op de scholen rond Amster-
dam, zoals Almere en Purmerend.  
De schoolconcerten waren op  
27 februari 2009, twee uitverkochte 
openbare concerten volgden op  
1 maart. Wij waren hoofdbegunstiger 
met € 30.000. 

Sharing the Extraordinary 
De stichting Memorabele Momenten 
(MeMo) brengt kleine kinderen in 
aanraking met levende klassieke 
muziek op peuterspeelzalen, kinder-
dagverblijven en welzijnsinstellingen 
in Amsterdam. Voor ‘Sharing the 
Extraordinary’ vonden in het seizoen 
2008 – 2009 in Utrecht circa  
1.097 voorstellingen plaats voor in 
totaal 13.242 kinderen. Wij waren 
met € 25.000 hoofdbegunstiger van 
MeMo’s uitbreiding van activiteiten 
naar Utrecht.

1.7.5 Klassieke muziek

Hoge kwaliteit/laagdrempelig
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Concerten in de Wijk

‘Als de mensen niet naar het orkest komen, dan gaat het orkest naar 

de mensen’. Dat is de achterliggende gedachte van het omvang-

rijke activiteitenprogramma NedPhO GO!, dat het Nederlands 

Philharmonisch Orkest in 2005 lanceerde. Om klassieke muziek 

bereikbaar te maken voor iedereen speelt NedPho GO! onder de 

noemer Concerten in de Wijk minimaal 30 keer per jaar op 

onverwachte plekken voor publiek dat niet snel, om welke reden 

dan ook, een klassiek concert zal bezoeken. NedPho GO! is te 

vinden in het Westerpark, verzorgingstehuizen, ziekenhuizen en 

bij buurtactiviteiten en festivals verspreid over heel Amsterdam. 

In 2008 en 2009 was de Turing Foundation hoofdbegunstiger van 

NedPhO GO! (€ 20.000 per jaar), met de intentie om dit in 2010 

voort te zetten.

73
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1.7.5 Klassieke muziek

Klassieke muziekavonden Vondelpark
Adoptie gratis toegankelijke klassieke muziekuitvoeringen in 
2008, 2009 en 2010 met een donatie van € 20.000 per jaar.

Opera per Tutti
De Turing Foundation doneerde in 2008 en 2009 in totaal 
€ 20.000 aan Opera per Tutti. 

Residentie Bach Ensembles
In 2008 en 2009 hoofdbegunstiger van de uitvoering van de 
Matthäus Passion (€ 10.000 per jaar).

Hoge kwaliteit/laagdrempelig (vervolg)

terug naar inhoudsopgave
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Blazersfestival On Wings!
In juni 2009 stond de stad Groningen 
in het teken van On Wings!, het eerste 
internationale blazersfestival van 
Nederland. Om een zo groot en 
breed mogelijk publieksbereik te 
realiseren werkte On Wings! samen 
met nagenoeg alle culturele instel- 
lingen in de stad Groningen, zoals de 
muziekscholen, concert zalen en 
podia. Uiteindelijk voldeed Festival 
On Wings! met 7.000 bezoekers 
ruimschoots aan de doelstelling voor 
het eerste jaar.  
De Turing Foundation adopteerde 
met € 15.000 de gratis toegankelijke 
activiteiten. 

KamerOperafestival Zwolle
Het KamerOpera Festival in Zwolle  
is het enige Nederlandse festival dat 
gewijd is aan kameropera en klein-
schalig muziektheater. Het festival 
had de ambitie om het aantal 
bezoekers te laten doorgroeien naar 
minimaal 7.500, maar is daar met in 
totaal 3.500 bezoekers helaas niet in 
geslaagd. Wij droegen eenmalig 
€ 15.000 bij. 

Festival voor zeemanskoren
Het 50-koppig Oudeschilder Vissers-
koor zingt traditionele vissers-  
liederen, ook in verpleeg- en 
verzorgingstehuizen. De stichting 
organiseert een bijzonder festival van 
zeemanskoren (het Wadden Shanty 
Koren Festival) op 26 juni 2010. De 
Turing Foundation droeg in 2009 
eenmalig € 5.000 bij om dit nieuwe 
festival een goede start te geven.

Festivals
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Svadebka! De DorpsbruiloftSvadebka! De Dorpsbruiloft is een nog nooit eerder 
uitgevoerde, door componist Theo Verbey in 1919 
gecompleteerde versie van Stravinsky’s onvoltooide 
instrumentatie van Les Noces. Stichting De 
Dorpsbruiloft verwierf de exclusieve rechten van de 
Erven Stravinsky voor deze uitvoering. De wereld-
première van het stuk vond plaats in de Hermitage, 
tijdens het Grachtenfestival 2009. Svadebka! is  
in totaal 10 keer uitgevoerd voor in totaal  
2.200 toeschouwers. Wij droegen € 20.000 bij. 

1.7.5 Klassieke muziek

Bijzondere uitvoeringen
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Holland Festival
Net als in 2007 (Era La Notte) en 
2008 (La Pasión según San Marcos) 
droeg de Turing Foundation in 2009 
bij aan het Holland Festival, aan Pitié 
van Les Ballets C de la B, een vernieu-
wende ‘totaalervaring’ van de 
Matthëus Passion met de geliefde 
aria ‘Erbarme dich’ als uitgangspunt 
en middelpunt. Bij deze bijzondere 
voorstelling waren nadrukkelijk 
Afrikaanse invloeden te horen, 
waardoor Bach onder het motto 
‘liever vanuit Bach vertrekken in 
plaats er bij uit te komen’ werd 
losgemaakt van de Westerse traditie. 
Wij doneerden € 25.000. De Turing 
Foundation heeft de intentie zich  
t/m 2012 structureel te verbinden 
aan het Holland Festival met  
€ 50.000 per jaar.

terug naar inhoudsopgave
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Lepra Wij streven naar uitroeiing  
van lepra als misvormende ziekte.
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1.8.1 Leprabeleid
Lepra is een wrede, misvormende ziekte die bijna uit-
sluitend de allerarmsten treft, zozeer dat men zich in 
rijkere landen soms niet bewust is dat de ziekte nog 
bestaat. Slachtoffers overlijden zelden maar raken vaak 
handen, voeten of gezichtsvermogen kwijt. Lepra heeft  
een incubatietijd van vele jaren. De uitdaging is vooral  
om de ziekte tijdig te herkennen en te behandelen voordat 
permanente zenuwbeschadigingen optreden. 

De Turing Foundation draagt daarom bij aan weten-
schappelijk onderzoek op het gebied van vroege diagnose 
en behandeling van lepra. Ook heeft de Turing Foundation 
gedurende enkele jaren (van 2006 t/m 2009) bijgedragen 
aan de behandeling van leprapatiënten met een totaal-
bedrag van € 1,25 miljoen. Vanaf het jaar 2010  
concentreert de Turing Foundation zich uitsluitend op  
het mogelijk maken van wetenschappelijk onderzoek. 

De Leprastichting is sinds 2006 de belangrijkste samen-
werkingspartner van de Turing Foundation op het gebied 
van leprabestrijding.

doelstelling lepra 
De Turing Foundation 
streeft naar uitroeiing van 
Lepra als misvormende 
ziekte.

1.8 
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Mycobacterium leprae
De ziekte
Lepra is een chronische infectieziekte van de huid  
en zenuwen. De leprabacillen verspreiden zich door 
hoesten en niezen en gedijen goed in de koelere 
delen van het lichaam (gezicht, oren, oog, vingers). 
Een vroeg teken van lepra is het verlies van gevoel in 
handen of voeten, veroorzaakt door zenuwbeschadi-
gingen. De incubatietijd van lepra is ongewoon lang 
voor een bacteriële ziekte: meestal vijf tot zeven jaar. 
De leprabacterie is niet te kweken in een laborato-
rium, wat wetenschappelijk onderzoek bemoeilijkt. 

Behandeling
Tot 1940 bestond er geen genezend medicijn voor 
lepra. In de late jaren veertig werd het antibioticum 
Dapson geïntroduceerd. Na een grootschalige toe-
passing daarvan was de leprabacterie binnen 
20 jaar resistent geworden. In 1981 werd daarom  
de multi drug therapy ingevoerd (een cocktail van 
3 verschillende antibiotica), en in 1997 verbeterd. 

De behandeling met deze cocktail is zeer effectief en 
tegenwoordig wereldwijd gratis beschikbaar voor 
lepra patiënten.

Cijfers rond lepra
In de jaren zeventig van de 20e eeuw waren er tussen 
de tien en twaalf miljoen mensen met lepra op de 
wereld. In 1985 was lepra in 122 landen nog een 
volksgezondheidsprobleem. Sinds die tijd zijn er  
15 miljoen leprapatiënten behandeld met de multi 
drug therapy. Eind 1994 waren er nog maar 1.3 miljoen 
leprapatiënten en naar schatting 560.000 nieuwe 
gevallen per jaar. In het jaar 2000 was lepra volgens 
de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie op 
mondiaal niveau uitgebannen (minder dan 1 geval per 
100.000 mensen). Maar volgens de- zelfde organisatie 
waren er in 2008 mondiaal 249.000 nieuwe lepra- 
gevallen, waarvan 23.000 kinderen en 14.000 mensen 
die al verminkingen hadden opge-lopen voordat de 
diagnose werd gesteld. Lepra is dus nog steeds een 
veel voorkomend  probleem.

Bron: Wereldgezondheidsorganisatie
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1.8.2 Leprabestedingen

Lepra bestedingen 2006 – 2009
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1.8.3 Leprabestrijding projecten

TENLEP Trials - Treatment of Early Neuropathy in Leprosy
TENLEP is een grootschalig onderzoek naar vroege behandeling van zenuw-
beschadiging. De onderzoeksvragen richten zich op de effectiviteit van 
behandeling van zenuwschade met corticosteroïden en het vaststellen van de 
meest optimale behandelingsduur. Het is een 4-jaren onderzoek dat plaatsvindt  
in 8 landen. Doel van het onderzoek is het minimaliseren van het risico op per-
manente zenuwbeschadiging. De resultaten van dit onderzoek zouden daardoor 
potentieel kunnen bijdragen aan het uitroeien van lepra als misvormende ziekte.

De Turing Foundation doneerde in 2009 € 100.000 als bijdrage aan dit onderzoek, 
en heeft het voornemen het onderzoek t/m 2013 te steunen. Deze donatie betreft 
een cofinanciering met de Leprastichting, German Leprosy Relief Association, 
American Leprosy Mission en Maltalep.

Nieuwe projecten Impact of preventive interventions  
on the transmission of M. leprae
Dit onderzoek van de Erasmus 
Universiteit Rotterdam en het 
Koninklijk Instituut voor de Tropen 
heeft als doel beter inzicht te krijgen 
in de overdracht van de leprabacterie 
en het effect van profylactische 
behandelingen.

De Turing Foundation doneerde in 
2009 € 39.066 als bijdrage aan dit 
onderzoek. Deze donatie betreft  
een cofinanciering samen met  
de Leprastichting.

terug naar inhoudsopgave
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1.8.3 Leprabestrijding projecten

Lopend

LUMC wetenschappelijk onderzoek “Immunopathology of leprosy” 2007 – 2011 Onderzoek van het Leiden Universitair Medisch Centrum naar processen die kunnen leiden 
tot schade aan Schwann cellen en zenuwen – en de daarmee samenhangende levenslange 
handicaps. 

Lepra is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door besmetting met een bacterie. Deze 
bacterie heeft onder andere een hoge affiniteit voor Schwann cellen die een beschermende 
laag vormen om perifere zenuwen. Het onderzoek richt zich op verder inzicht verkrijgen in 
de processen die kunnen leiden tot schade aan Schwann cellen en zenuwen. De huidige, 
zeer effectieve behandeling van de leprainfectie (multidrug therapy) veroorzaakt bij 
sommige mensen sterke immuun reacties, waardoor alsnog onherstelbare zenuwschade 
optreedt.

Aangenomen wordt dat een leprabacterie in een Schwann cel soms wordt vernietigd, en  
dat kleine stukjes (peptiden) van de bacterie door de Schwann cel worden gepresenteerd 
aan T cellen (afweercellen). Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze T cellen de 
Schwann cel beschadigen of doden. Dit zou één van de mechanismen kunnen zijn die 
betrokken zijn bij het veroorzaken van zenuwschade als gevolg van lepra. De LUMC 
onderzoekers menen dat bepaalde soorten T cellen een belangrijke schakel in het proces 
vormen, maar de precieze aard en werking zijn nog onvoldoende bekend. Het onderzoek 
richt zich op het ontrafelen van deze immuno-pathologische mechanismen, in de hoop  
dat de resultaten kunnen worden gebruikt om nieuwe strategieën te ontwikkelen voor het 
voorspellen, opsporen en voorkomen van zenuwschade bij lepra. 
In 2009 is een Schwann cellijn geselecteerd voor onderzoek op het gebied van interactie 
met de leprabacterie. Ook zijn er microarray analyses uitgevoerd. De eerste resultaten laten 
regulatie van bepaalde genen zien, zoals eiwitten waarvan al bekend was dat ze betrokken 
zijn bij mycobacteriële infectie. Elk van deze genen zal nader worden bestudeerd. 
De Turing Foundation doneerde in 2009 € 75.000 als bijdrage aan dit onderzoek, en heeft 
het voornemen het onderzoek t/m 2011 te steunen. Deze donatie betreft een cofinanciering 
samen met de Leprastichting.

terug naar inhoudsopgave
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IDEAL 
Het IDEAL consortium (Initiative for Diagnostic and 
Epidemiological Assays for Leprosy) bestaat uit alle 
toonaangevende lepraonderzoeksgroepen in de wereld die 
zich bezighouden met deze tak van lepraonderzoek. Het 
consortium wil immunologische testen ontwikkelen om 
leprabesmetting in een vroegtijdig stadium aan te tonen. 
Daarnaast worden moleculaire testen ontwikkeld om beter 
inzicht te krijgen in hoe de leprabacterie wordt over-
gedragen. Uiteindelijk is het doel te komen tot testen 
waarmee lepra kan worden opgespoord en behandeld voor 
de ziekte zich geopenbaard heeft. 

De nauwe samenwerking tussen de dertig partners stroom-
lijnt het onderzoek en levert eerder resultaten voor 
leprabestrijding. Sinds het project startte in 2008 zijn 
standard operating procedures opgesteld voor de gekozen 
vroege diagnostiek en transmissiestudies. Er is een test 
ontwikkeld die zeer selectief leprainfectie in bloed kan 
aantonen. Onderzoeksmateriaal (M. leprae antigenen)  
is verspreid. In 2009 zijn er analyses uitgevoerd van 
M. leprae-specifieke eiwitten in 24-uurs bloedtesten in 
Bangladesh en Korea. De resultaten van deze deelstudie 

worden gebruikt bij de ontwikkeling van een 24-uurs 
diagnostische test die grote gevoeligheid heeft voor een 
specifieke immuun respons gericht tegen M.leprae 
antigenen. Monsters uit genoemde landen alsook uit 
Ethiopië en Brazilië worden verder onderzocht door het 
LUMC op gen expressie diversiteit. Op het gebied van  
de moleculaire epidemiologie zijn er in 2009 trainingen 
gegeven aan de veldwerkers op de Filippijnen, protocollen 
vastgesteld, gegevens verzameld over besmetting met  
M.leprae gedurende de laatste 10 jaar, en zijn nieuwe 
gevallen van besmetting getraceerd naar oude gevallen.  
Na 2010 wil IDEAL een grootschalige studie doen naar het 
voorkómen van lepra door (op maat gemaakte) profylac-
tische behandeling van contacten van leprapatiënten. 

De Turing Foundation draagt in 2009 € 163.000 bij aan dit 
project. In totaal draagt de Turing Foundation t/m 2010 
€ 644.000 (ca. 60% van de totale projectkosten) bij aan het 
ontwikkelen van de bovengenoemde tests. Deze toekenning 
betreft een cofinanciering samen met de Leprastichting, 
German Leprosy Relief Association, American Leprosy 
Mission, Fontilles, en CIOMAL.

terug naar inhoudsopgave
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Veldprojecten leprabestrijding in Cambodja
In Cambodja richt de lokale partner van de Leprastichting 
CIOMAL zich in het leprabestrijdingsprogramma vooral op 
het verbeteren van de kwaliteit van de diagnostiek, behan-
deling, technische supervisie en programmamanagement. 
Er is een goede samenwerking met de coördinator van het 
Nationale Lepra Programma in Cambodja. 

In 2009 zijn er bewustzijnscampagnes gevoerd in zes grote 
fabrieken om mensen meer kennis bij te brengen over 
lepra, zodat men beter begrijpt wat lepra precies inhoudt, 
en deze kennis ook weer doorgeeft aan vrienden en familie. 
Ongeveer 25.000 arbeiders hebben de pamfletten met 
informatie over lepra gelezen. Een grote groep arbeiders 
(ongeveer 19.700) heeft deelgenomen aan de groeps-
discussies die plaatsvonden in de fabriekskantines. Verder 
zijn er 40.000 folders uitgedeeld en 4.000 posters opgehan-
gen in gezondheidsposten. Er is een jaarlijkse lepra-
conferentie gehouden voor alle provinciale gezondheids-
managers. Vanuit het door de Leprastichting gesteunde 
veldprogramma werden relatief veel mensen verwezen naar 

het door CIOMAL gesteunde Kean Khleang National 
Rehabilitation Centre. Ongeveer 122 mensen werden 
opgenomen in het centrum voor behandeling.  
Ook werden er verschillende medische trainingen gegeven 
aan 656 gezondheidswerkers, supervisors, patiënten en 
studenten.
 
In 2009 heeft de Turing Foundation met € 50.000  
bijgedragen aan de veldprojecten in Cambodja.
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Veldprojecten leprabestrijding  
in Laos 
In de Democratische Volksrepubliek 
Laos komt lepra vooral voor onder 
minderheden die vaak moeilijk 
bereikbaar zijn. De besmetting wordt 
meestal pas in een laat stadium 
ontdekt, als de verminkingen al 
ernstig en onherstelbaar zijn. De 
Leprastichting zet zich in Laos onder 
andere in voor een betere  registratie 
en medische begeleiding van lepra- 
patiënten, het onderzoeken van 
zoveel mogelijk mensen met wie de 
leprapatiënten contact hebben 
gehad, en trainingen en cursussen 
van lokale gezondheidswerkers.
 
Helaas heeft de Leprastichting haar 
activiteiten in Laos in 2009 geheel 
moeten opschorten, vanwege  
problemen in de samenwerking  
met het Laotiaanse Ministerie van 
Gezondheid. De donatie van de 
Turing Foundation voor dit program-
ma is daarmee komen te vervallen.
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Hoofdstuk 2
Bestuur, organisatie en communicatie
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2.1 Bestuur
Het bestuur van de Turing Foundation bestaat per 
31 december 2009 uit de volgende bestuursleden: 

Pieter Geelen (voorzitter), CTO TomTom NV. 

Alexander Ribbink (secretaris).
Nevenfuncties: voorzitter van het Stedelijk Museum, 
commissaris van Koninklijke Tichelaar Makkum, 
bestuurslid van de Ribbink/Van den Hoek Family 
Foundation en Het Amsterdams Lyceum.

Jeroen Davidson (penningmeester), partner Financial 
Services Tax, Ernst & Young.
Nevenfuncties: penningmeester van Stichting Gan 
Hasjalom en de Bischoffsheim Stichting.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden 
onbezoldigd en zij declareren geen onkosten. 

De voorzitter is als oprichter benoemd voor onbepaalde 
tijd. De overige bestuursleden worden voor maximaal 
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twee jaar benoemd, maar zijn onbeperkt herbenoembaar. 
Op 1 juli 2008 werd Alexander Ribbink herbenoemd voor 
2 jaar (tot 1 juli 2010) en Jeroen Davidson werd per 
1 januari 2010 herbenoemd voor 2 jaar tot 1 januari 2012. 
Voor een discrepantie in jaren is gekozen om een mogelijk 
gelijktijdig aftreden van bestuursleden te voorkomen.

2.2 Organisatie

De Turing Foundation heeft er voor gekozen om het aantal 
werknemers zo laag mogelijk te houden, 2,55 fte in totaal. 
Taken als vermogensbeheer, financiële administratie en 
ondersteunende diensten besteedt de stichting uit. 

Carlijne Bueters is directeur Onderwijs & Lepra (0,6 fte). 
Daarnaast draagt zij zorg voor het financieel beheer van  
de stichting. 
Nevenfunctie: bestuurslid /penningmeester van het 
Europees Centrum voor Conflictpreventie.

Milou Halbesma is directeur Kunst & Natuur (0,6 fte). 
Daarnaast is zij verantwoordelijk voor alle externe 
communicatie. 
Nevenfuncties: bestuurslid van Stichting Vier het Leven,  
de Advisory Board van Ashoka, de Raad van Advies van de 
Rotterdamse tentoonstellingsruimte TENT en van FM, 
tijdschrift voor Filantropie en Bestuur.

De directie heeft haar werkzaamheden zo ingericht dat zij 
elkaar altijd kunnen vervangen. 

DIRECTIE

BESTUUR

PROJECT
MANAGER

OFFICE 
MANAGER
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De directie wordt ondersteund door Ellen Wilbrink 
(0,75 fte), projectmanager en Rahana Madhar, office-
manager. Zij vervullen op dit moment geen nevenfuncties.

Beloning van directie en medewerkers is vastgesteld op 
basis van salarissen van vergelijkbare vermogensfondsen 
en goede doelenorganisaties. De salarissen zijn per 
1 januari 2010 aangepast met inflatiecorrectie van 1,2%. 

2.3 Bestuursverslag
Het bestuur kwam in 2009 zes maal in vergadering bijeen. 
Op iedere bestuursvergadering waren beleid, financiën, 
communicatie, aanvragen en de status en evaluaties van 
gehonoreerde projecten de vaste agendapunten. Op alle 
bestuursvergaderingen was de directie aanwezig. De 
directie maakt de selectie uit de binnengekomen aan-
vragen, of benadert organisaties om een aanvraag in te 
dienen. Gemiddeld wijst de directie 80% van de aanvragen 
direct af. Alleen de aanvragen die voldoen aan criteria, 
beleid en prioriteit, komen, voorzien van een directie-
advies, in de bestuursvergadering en worden daar 

besproken (zie paragraaf 1.4). De directie licht projecten 
toe, het bestuur beslist uiteindelijk over (gedeeltelijke) 
toekenning dan wel de afwijzing van de aanvragen.

2.4 Evaluatie beleid en strategie
In 2009 werd op iedere bestuursvergadering uitgebreid 
stilgestaan bij (tussen)evaluaties, en werd door het bestuur 
bediscussieerd of uitkomsten wel of niet beleids-
consequenties hadden. Een speciale bestuursvergadering 
werd gewijd aan de evaluatie van het gevoerde Onderwijs-
beleid en de te volgen strategie in de volgende jaren. Ook 
werd tot beleidsaanpassingen besloten voor de Kunst-, 
Natuur- en Leprabestedingen. Zie voor verdere informatie 
hierover de hoofdstukken 1.5 Onderwijs, 1.6 Natuur,  
1.7 Kunst, 1.8 Lepra.

2.5 Governance 
De Turing Foundation heeft haar statutaire zetel te 
Amsterdam. Het dossiernummer bij de Kamer van 
Koophandel is 34252769. Op 5 oktober 2006 erkende de 
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Belastingdienst de Turing Foundation als een ‘Algemeen 
Nut Beogende Instelling’. Met het verkrijgen van de ANBI- 
status werd de oprichting van de Turing Foundation als 
goede doelenstichting eind 2006 een feit. In 2007 werd 
deze ANBI-status omgezet in de ANBI-status voor 
‘onbepaalde tijd’. 

Het bestuur 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. 

De Turing Foundation beslist zelf direct over haar 
bestedingen en haar beleid, zonder tussenkomst van 
commissies en adviesorganen. De combinatie van succes-
volle mensen uit het bedrijfsleven en ervaren goede 
doelenprofessionals in bestuur en directie geeft ons 
voldoende kennis en ervaring om gefundeerde beslis-
singen over de bestedingen te kunnen nemen. Bij de 
Turing Toekenning (zie paragraaf 1.7.4) lieten wij ons 
adviseren door Carel Blotkamp, emeritus hoogleraar 
Moderne Kunst, Vrije Universiteit, Amsterdam en  

Jan Piet Filedt Kok, emeritus hoogleraar Atelierpraktijken, 
Universiteit van Amsterdam, oud-directeur collecties en 
conservator Rijksmuseum. 

2.6 Effectmeting en het volgen van projecten
Iedere organisatie waarvan de aanvraag wordt gehono-
reerd ontvangt een formele toekenningsbrief, met daarin 
de voorwaarden, tussentijdse evaluatiepunten en de 
vereisten voor het eindverslag. Deze brief biedt samen met 
het projectplan de basis voor de monitoring en evaluatie. 

Bij toekenningen stelt de Turing Foundation in de regel 
90% van het toegezegde bedrag direct ter beschikking.  
De resterende 10% wordt overgemaakt na goedkeuring 
van het inhoudelijke en financiële eindverslag. 

Bij toekenningen van € 25.000 of hoger is een  
accountantscontrole van het project een voorwaarde.
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Bij musea en muziek blijkt nog al eens dat de doel-  
stellingen voor wat betreft bezoekers niet realistisch 
worden ingeschat. Daarom hebben wij in 2009 een deel 
van de donatie afhankelijk gemaakt van de daadwerkelijk 
gerealiseerde bezoekcijfers. In extreme gevallen waar niet 
eens de helft van de aangekondigde bezoekersaantallen 
zijn behaald zal de laatste 20% van de donatie niet 
worden uitgekeerd. 

In 2007, toen de projecten snel in aantal toenamen, 
merkten we dat we niet de capaciteit hadden om  
alle projecten naar volle tevredenheid te volgen en 
evalueren. Dit was de reden om een projectmanager te 
werven, die zich intensiever met de onderwijs- en 
kunstprojecten kon bezighouden, met als doel meer 
inzicht in de effecten van onze donaties. Bij al onze 
monitoring en evaluaties is de aanvraag met de daarin 
geformuleerde inhoudelijke en financiële doelstellingen 
leidend. Om onze evaluaties te kunnen verbeteren 
hebben we daarom besloten meer tijd te besteden aan 
het aan scherpen van de aanvragen. De evaluaties 
bieden belangrijke managementinformatie, de  

samenvattingen daarvan worden gerapporteerd in de 
bestuursvergadering. 

Voor onze kunstbestedingen geldt dat wij het gehele 
traject van totstandkoming goed volgen en nagenoeg alle 
projecten (soms meerdere malen) bezoeken. Bij kunst-
projecten zoals de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 
zijn wij partner in de conceptontwikkeling, organisatie, 
publiciteit en jurering. De Turing Toekenning, de prijs 
voor het beste tentoonstellingsconcept, organiseerden  
we zelf. 

Onze projecten in ontwikkelingslanden voeren wij 
grotendeels (maar niet uitsluitend) uit via Nederlandse 
partnerorganisaties. Met hen onderhouden wij intensieve 
contacten. Tijdens deze gesprekken denken wij ook graag 
mee, of bemiddelen wij in het leggen van contacten, iets 
waar vaak vraag naar is bij onze partners. 

Om meer inzicht te verkrijgen in door ons gesteunde 
projecten in ontwikkelingslanden zoeken wij samen-
werking met andere organisaties waarvan deskundigen  
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ter plekke aanwezig zijn. Zo heeft de vertegenwoordiger 
van het R.K. Maagdenhuis in Senegal en Togo, op verzoek 
van de Turing Foundation, eind 2009 twee onderwijs-
projecten bezocht in Togo voor een eindcontrole. Ook zijn 
wij een samenwerking aangegaan met de PUM. In 2010 
worden tijdens missies van PUM Senior Experts in totaal 
drie projecten van de Turing Foundation bezocht en 
beoordeeld: een onderwijsproject in Tanzania en een 
onderwijs- en natuurproject in Burkina Faso. 

2.7 Communicatie met belanghebbenden
De Turing Foundation hecht er aan om zo open en  
helder mogelijk te communiceren met belanghebbenden.  
Dit doen we omdat we trots zijn op onze partners en de 
projecten die we financieren. Ook hopen wij hiermee 
andere vermogenden te inspireren om een fonds als de 
Turing Foundation op te richten. Website, jaarverslag, 
persberichten, schriftelijke en persoonlijke (ad hoc) 
contacten zijn onze belangrijkste communicatiemiddelen 
met alle genoemde belanghebbenden. 

2.7.1 Website
Om al onze belanghebbenden optimaal te informeren en te 
faciliteren, steken wij met name veel tijd in onze website. 
Per bestedingsdoel (onderwijs, natuur, kunst en lepra) zijn 
overzichtelijke, gescheiden secties op de website, met 
daarin algemeen beleid, specifieke aanvraagcriteria en een 
overzicht van alle gesteunde projecten, met foto, bedrag, 
termijn, de donatie en een link naar de betreffende 
organisatie. Direct na iedere bestuursvergadering worden
onze nieuwe projecten daar geplaatst met foto, project-
beschrijving en vermelding van de hoogte van de donatie.

Onze website wordt enorm gewaardeerd, we krijgen bijna 
wekelijks positieve reacties over de overzichtelijkheid, 
structuur en transparantie van onze informatievoor-  
ziening. Het bezoek aan de website steeg in 2009 met 
11,3% naar 48,154 bezoeken (132 per dag), versus 
42,718 bezoeken in 2008.
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Aantal bezoeken www.turingfoundation.org
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2.7.2 Jaarverslag
Na het jaar 2007 publiceerden we direct een uitgebreid 
gecombineerd jaarverslag over ons startjaar 2006 en 2007. 
Opvallend veel positieve reacties over dit initiatief vielen 
ons ten deel. Ook namen wij direct deel aan de 
Transparant Prijs. In 2009 werden onze inspanningen 
beloond met de Transparantprijs voor het beste charita-
tieve jaarverslag in de categorie vermogensfondsen.

“De Turing Foundation heeft een knappe prestatie geleverd 
met het 2e jaarverslag in haar bestaan. Dit relatief piepjonge 
fonds onder de vermogensfondsen valt op door een sterk 
verbeterd jaarverslag. De jury waardeert de belangrijkste 
kenmerken van het verslag: compact, modern, kleurrijk en 
toegankelijk”, aldus juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan.

2.7.3 Belanghebbenden
Wij onderscheiden de volgende belanghebbenden: 

(potentiële) aanvragers;1. 
(lokale) partnerorganisaties;2. 
goede doelenbranche;3. 
media.4. 

1. Aanvragers
De belangrijkste belanghebbenden van de Turing 
Foundation zijn in principe alle organisaties die zich met 
onze doelstellingen bezig houden. Door het brede scala 
aan doelstellingen en subdoelstellingen heeft de Turing 
Foundation ook een breed scala aan aanvragers. Zo 
onderhouden wij intensieve contacten met de museum-, 
poëzie- en klassieke muziekwereld, lepraonderzoekers, 
natuurbeschermers en ontwikkelingsorganisaties die zich 
inzetten voor beter onderwijs in onze focuslanden in 
Afrika. 

De Turing Foundation is een relatief jonge, lerende 
organisatie. Beleid, criteria en aanpak kunnen daarom nog 
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veranderen. Naast alle persoonlijke contacten stellen wij  
al onze doelgroepen schriftelijk en per e-mail op de hoogte 
van beleidswijzigingen die voor hen relevant zijn. Alle 
wijzigingen en bestedingen komen direct op de – per 
bestedingsgebied ingerichte – specifieke secties op  
de website. 

Afwijzingen
Uiteraard honoreren wij niet alle aanvragen die wij 
ontvangen. In de praktijk wordt circa 80% direct  
afgewezen. De belangrijkste redenen zijn dat de projecten 
buiten ons beleid vallen, wij gerede twijfel hebben over de 
organisatie dan wel de kansen van welslagen van het plan, 
of omdat wij nu eenmaal strikt moeten kiezen binnen de 
beschikbare budgetten. De organisaties van wie wij de 
projecten afwijzen, krijgen als regel binnen acht weken 
schriftelijk bericht. Als zij naar aanleiding van de afwijzing 
vragen hebben, staan wij hen zo goed mogelijk te woord. 

2. (Lokale) partnerorganisaties
De Turing Foundation werkt hoofdzakelijk met 
Nederlandse partnerorganisaties. Met hen hebben wij 

(soms bijna dagelijks) contact over het verloop van de 
gefinancierde projecten en andere relevante ontwik-
kelingen. Via hen communiceren we met onze lokale 
partners. Ook proberen we via e-mail zoveel mogelijk 
rechtstreekse contacten op te bouwen. Daarnaast proberen 
wij jaarlijks projecten te bezoeken. In november 2009 
gingen de Turing Foundation en ontwikkelingshulp-
organisatie Edukans samen op projectreis naar Kenia  
(zie paragraaf 1.5.1).

3. Goede doelenbranche
De Turing Foundation hecht aan een goede relatie met 
andere vermogensfondsen en particuliere schenkers.  
Daarom zijn we actief lid van de Vereniging van Fondsen 
in Nederland (FIN) en werkten we mee aan de FIN  
publicatie ‘Effectief schenken’ en namen deel aan de 
conferentie ‘De aanvrager centraal’. Regelmatig maakt de 
directie tijd om vermogenden of vermogensfondsen te 
ontvangen en te adviseren over bijvoorbeeld het for-  
muleren van een bestedingsbeleid of om contacten te 
delen. Velen maakten met dit doel al gebruik van onze 
website of onze jaarverslagen. 
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Representatie
Carlijne Bueters en Ellen Wilbrink vertegenwoordigden de 
stichting op het Civil Society Congres in Rotterdam, het 
jaarlijkse goede doelencongres in Nederland. Milou 
Halbesma zat in de jury van de ‘Civil Den’ op het Civil 
Society Congres, waar projecten ‘live’ werden gepresen-
teerd en beoordeeld. Milou vertegenwoordigde de Turing 
Foundation op de conferentie van de European Foundation 
Centre (EFC) in Rome, waar de internationale gemeen-
schap van vermogensfondsen jaarlijks samenkomt. Van dit 
congres deed zij verslag in het Filantropisch Magazine en 
in het blad van de FIN. Aan de minor ‘Grantmaking, 
sponsoring en philantropy’ van de Hogeschool Windes-
heim gaf Milou twee gastcolleges. Ook gaf zij een work-
shop op het Sponsorcongres over fondsenwerving voor 
musea en verzorgde ze op uitnodiging van de VU en de 
FIN een training voor Haagse vermogensfondsen. Boven-
dien was zij lid van het discussiepanel bij de presentatie 
van het rapport Geven in Nederland 2009 van de vakgroep 
Filantropie aan de VU. 

4. Media 
Voor de Turing Foundation is naamsbekendheid relevant 
omdat we hopen op deze manier zoveel mogelijk goede 
aanvragen te krijgen. Daarnaast hopen wij ook andere 
vermogenden te kunnen inspireren tot structurele dona-
ties aan goede doelen. Als mediaverzoeken kunnen 
bijdragen aan deze doelstellingen zijn wij altijd bereid om 
mee te werken aan artikelen in de media. Incidenteel 
sturen we zelf persberichten, die voornamelijk uitzonder-
lijke projecten of eigen projecten betreffen, zoals rond de 
Turing Toekenning en de Turing Nationale Gedichten-
wedstrijd. Het NOS journaal (radio en tv) en alle landelijke 
media besteedden aandacht aan de Turing Toekenning. 
Ook de lancering van de Turing Nationale Gedichten- 
wedstrijd mocht zich op grote belangstelling van de media 
verheugen, waaronder van programma’s als De Wereld 
Draait Door en Met het Oog op Morgen.
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2.8 Doelstellingen voor 2009
De jaren 2006 en 2007 stonden in het teken van de 
oprichting van de stichting, het opstarten van de organi-
satie, het formuleren van het bestedingsbeleid en het 
verkennen van de goede doelenwereld en van de vermo-
gensfondsen. Het waren ook de jaren van heel veel 
kennismakingen en eerste grote en kleine(re) bestedingen. 

In 2008 zijn de eerste projecten afgerond. De resultaten 
hebben we uitgebreid geëvalueerd en meegenomen in de 
besluitvorming over de bestedingskeuzes.

Voor 2009 hadden we een aantal prioriteiten geformu-
leerd, waaronder: 

ontwikkelen maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid•	
 In 2009 is besloten 10% van het in aandelen belegde  
 vermogen te investeren in duurzame beleggingen.

de stroomlijning van de interne organisatie•	
 In 2007 liepen er in totaal 73 projecten, in 2008 waren  
 dit er 109 en in 2009 stond de teller op 119 projecten.  

 De directieleden Carlijne Bueters en Milou Halbesma  
 richten zich op beleidsontwikkeling en nieuwe aan- 
 vragen. De onderwijs- en kunstdonaties worden gevolgd  
 en geëvalueerd door projectmanager Ellen Wilbrink. 
 Milou volgt de natuurprojecten en Carlijne de lepra- 
 projecten. 

 het invoeren van een geïntegreerde projectadministratie •	
 Na een grondige marktverkenning is in 2008 is gekozen  
 voor Kristal als projectadministratiesysteem. In januari  
 2009 is Kristal in gebruik genomen en heeft al snel  
 geleid tot grotere efficiency en beheersbaarheid van  
 de projectadministratie.

profilering van de Turing Foundation•	
 Naamsbekendheid is voor de Turing Foundation vooral  
 relevant om met de juiste projecten en partners in  
 aanraking te komen. In het bijzonder binnen de kunst  
 bereikte het aantal geschikte aanvragen niet het 
 gewenste niveau. Daarom is besloten om de naam te  
 koppelen aan projecten binnen de kunst die bijzonder  
 goed bij de stichting passen. In 2008 werd de eerste  
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Turing Museum Bus gelanceerd en werd de Turing   
Toekenning gepresenteerd. In 2009 vestigde de uitreiking 
van de Turing Toekenning en de lancering van de Turing 
Nationale Gedichtenwedstrijd de naam van de Turing 
Foundation definitief als financier van kunst. 

2.9 Risico’s
De Turing Foundation onderscheidt vier soorten risico’s: 
financiële risico’s, operationele risico’s, reputatierisico’s 
en bestedingsrisico’s.

Financiële risico’s 
Voor het vermogensbeheer zijn strikte afspraken vast-
gelegd binnen het bestuur. Zo is de bandbreedte aandelen 
– obligaties 20/40 – 60/80 en is ons vermogen bij 
meerdere banken onder gebracht. Verder wordt er niet 
belegd in individuele aandelen maar in beleggingsfondsen 
met een goede (wereldwijde) spreiding die gericht zijn op 
de lange termijn. 

Operationele risico’s
Alle administratieve en financiële processen en verant-
woordelijkheden die gelden binnen ons fonds zijn vast-
gelegd in een document interne controle/administratieve 
organisatie. Gezien de omvang van onze organisatie 
(2,55 fte) is er geen gedragscode vastgelegd. Beleid, 
criteria en uitvoeringsprocedures vormen de solide basis 
van onze bestedingen. Integriteit van bestedingen is op 
iedere bestuursvergadering de leidraad. 

Reputatierisico’s 
Onze strategie is om zelf proactief de informatie over onze 
keuzes, beleid en bestedingen zoveel en compleet mogelijk 
naar buiten te brengen, ook als deze bestedingen niet naar 
wens verlopen. Dit doen we via onze website en ons 
jaarverslag. Ook informeren we belanghebbenden zo snel 
mogelijk over relevante wijzigingen in ons (bestedings)
beleid. Verder hebben wij het beleid dat we vragen van 
media altijd zo goed en snel mogelijk beantwoorden. 



102

terug naar inhoudsopgave

Bestedingsrisico’s 
Omdat wij actief zijn in vele ontwikkelingslanden zijn wij 
er ons van bewust dat bestedingen in deze landen nu 
eenmaal meer risico’s met zich meebrengen dan inves-
teringen in Nederland. Daarom kiezen wij er voor onze 
buitenlandse bestedingen via Nederlandse partnerorgani-
saties te laten lopen, en bij twijfel gaan wij de referenties 
van de potentiële partners na. 

Al deze projecten en partners screenen wij zorgvuldig van 
tevoren. Van alle goede doelenorganisaties met wie wij 
samenwerken, controleren wij de jaarrekeningen en 
jaarverslagen van de afgelopen twee jaar, de begroting en 
beleidsplannen voor de komende jaren en de inschrijving 
bij de Kamer van Koophandel. Ook vragen wij bij ieder 
project minimaal twee referenties, die de directie regel-
matig contacteert. 

De risico’s worden in kaart gebracht en in het directie-
advies aan het bestuur verwerkt. Toch liep in 2009 een 
aantal bestedingen niet zoals oorspronkelijk gewenst. Zo 
vond op onderwijsgebied een project van Bebo Bakery in 

Ghana na enige opstartkosten uiteindelijk geen doorgang 
en trok de Turing Foundation zich terug uit een project 
van Stichting ABCD in Kameroen (zie hoofdstuk 1.5.3). 

2.10 Vooruitblik en begroting
Het jaar 2010 wordt een jaar waarin wij op de ingeslagen 
weg van een groeiend aantal projecten en totaalbedrag aan 
donaties zullen voortgaan. Tegelijkertijd zal de economi-
sche recessie en daarmee gepaard gaande malaise op de 
economische markten ons voor de nodige uitdagingen 
stellen. Voor de continuïteit van onze organisatie is het 
van belang ons vermogen voor de langere termijn in balans 
te houden met onze ambities. Ondanks de economische 
ontwikkelingen gaan wij door met het ontwikkelen van een 
maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Ook 
werken wij aan een verdere verbetering van de kwaliteit 
van onze donaties en projecten.
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Voor 2010 hebben wij de volgende interne doelstellingen 
geformuleerd: 

(Geografisch) aanscherpen bestedingsbeleid in  •	
ontwikkelingslanden
Verder ontwikkelen beleggingsbeleid, met name op het •	
gebied van benchmarks
Inhoudelijke verdieping in focuslanden en bestedings- •	
gebieden
Verbreden eigen projecten (Turing Toekenning,  •	
Turing Nationale Gedichtenwedstrijd) en ontwikkelen 
nieuwe eigen initiatieven

Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing 
Foundation in totaal € 16.002.798 toegekend aan 
donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten. De 
ervaringen van voorgaande jaren hebben geleerd dat de 
uiteindelijke hoogte van de jaarlijkse donaties afhankelijk 
is van de kwaliteit van de aanvragen en het jaar waarin het 
uiteindelijke project plaats gaat vinden. In de nabije 
toekomst gaan we er van uit het gehele donatiebudget te 
kunnen besteden.
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Begroting donaties 2010

Onderwijs 1.300.000

Kunst 1.150.000

Natuur 1.300.000

Lepra 500.000

Totaal 4.250.000

Bestedingen 2006 – 2010

�

����

����

����

����

����

€ 
x 

10
00

Donaties
2006 2007 2008 2009 2010

Donaties Donaties Donaties Begroting



105

terug naar inhoudsopgave

De begroting voor 2010 luidt als volgt:

Baten

Opbrengst beleggingen 1.323.404

Overige opbrengsten 19.000

Totale Baten 1.342.404

Lasten

Donaties 4.250.000

Personeelskosten 192.555

Afschrijvingen 32.500

Overige lasten 176.551

Totale Lasten 4.651.606

Saldo Baten en Lasten  – 3.309.202
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Hoofdstuk 3
Financiële verslaggeving
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3.1 Het vermogen van de Turing Foundation
De oprichters van de Turing Foundation hebben de 
stichting in 2006 € 100 miljoen geschonken. Uit het 
vermogen van de stichting wordt jaarlijks een bedrag van 
tussen de € 4 miljoen en € 5 miljoen ter beschikking 
gesteld voor het verwezenlijken van de doelstellingen van 
de stichting.

3.2 Financiële ontwikkelingen  
gedurende 2009
Van het totaal geschonken bedrag van € 100 miljoen is in 
2009 € 10 miljoen ontvangen, wat het totaal reeds door de 
Turing Foundation ontvangen lijfrenteschenkingen brengt 
op € 60 miljoen. De resterende € 40 miljoen staat nog uit 
als vordering op de schenkers en wordt ontvangen in de 
komende jaren.
Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation 
in totaal ruim € 16 miljoen toegekend aan donaties of 
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gereserveerd voor meerjarige projecten. Daarvan betreft 
een bedrag van afgerond € 3,9 miljoen toekenningen voor 
projecten in 2009, en een bedrag van bijna € 5,2 miljoen 
betreft de door het bestuur in beginsel voorgenomen 
donaties voor de komende jaren (bestemmingsreserves). 

Het totaal aan donaties steeg in 2009 met ruim € 535.000 
ten opzichte van het voorgaande jaar tot afgerond  
€ 3,9 miljoen. Het beschikbaar gestelde donatiebudget 
voor 2009 (€ 4,35 miljoen) is niet volledig besteed. Dit 
komt doordat enerzijds een paar projectpartners minder 
kosten maakten dan oorspronkelijk was begroot of omdat 
projecten uiteindelijk niet doorgingen. Anderzijds omdat 
er niet voldoende aanvragen zijn ontvangen die voldeden 
aan de gestelde criteria.

Donaties 2006 2007 2008 2009
Voorgenomen

donaties Totaal

Onderwijs 540.945  883.545  1.028.266 1.089.834 531.050 4.073.639

Kunst 222.000  485.000 993.210 1.086.669 1.085.000 3.871.879

Natuur -  975.000 773.000 1.283.450 2.366.500 5.397.750

Lepra -  175.000 525.000 427.066 1.204.764 2.331.830

Overig 165.000  130.500  32.000 - - 327.500

Totaal 927.945  2.649.045 3.351.476 3.887.019 5.187.314 16.002.798
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3.3 Vermogensbeheer  
Doelstelling van het vermogensbeheer van de Turing 
Foundation is om het vermogen maximaal te benutten om 
door de jaren heen zoveel mogelijk goede doelen en 
projecten te kunnen steunen. Het oorspronkelijke ver-
mogen hoeft daarbij niet in stand te worden gehouden.

De Turing Foundation hanteert een gematigd defensief 
beleggingsbeleid waarbij minimaal 60% van het vermogen 
in vastrentende waarden wordt belegd (met een band-
breedte van 60 – 80%). Beleggingen in aandelen 
(bandbreedte van 20 – 40%) betreffen over het algemeen 
wereldwijde indexfondsen. Wij beleggen niet in indivi-
duele aandelen. Maximaal 5% van het vermogen wordt 
belegd in meer langlopende risicovolle beleggingen zoals 
private equity investeringen, vastgoedfondsen of hedge 
funds.

Sinds begin 2009 is het grootste deel van het vermogen 
van de Turing Foundation ondergebracht bij Goldman 
Sachs International (eind 2009 betrof dit tweederde van 
het vermogen). Het resterende deel wordt hoofdzakelijk 
belegd via de Rabobank. Ook zijn er nog enige beleggingen 
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onder beheer bij Barclays Wealth America. Naast de 
adviezen van de banken die ons vermogen beheren, vragen 
wij regelmatig advies aan een onafhankelijk deskundige.

In de jaren 2007 en 2008 was het vermogen van de 
Turing Foundation grotendeels onder beheer van Lehman 
Brothers International (LBI), de zakenbank die in septem-
ber 2008 failliet ging. Eind 2008 kwam onze portefeuille 
onder beheer van Barclays Wealth America, in afwachting 
van vrijgave door de LBI curator. In het eerste kwartaal van 
2009 kwamen onze effecten weer tot onze beschikking en 
later dat jaar heeft de curator ook onze liquide middelen 
vrijgegeven. Vanaf dat moment hadden wij weer volledige 
beschikking over ons belegd vermogen en konden er weer 
beleggingsbeslissingen worden genomen.

De Turing Foundation heeft een aantal wijzigingen door-
gevoerd in haar vermogensbeheer in 2009.

De verwachting voor de komende jaren is dat er op de •	
aandelenmarkten niet zulke rendementen te behalen 
zullen zijn als in voorgaande jaren, en dat het al lastig 
genoeg zal blijken om de waarde van het vermogen in 

stand te houden. Onze focus zal daarom in eerste 
instantie zijn gericht op het in stand houden van ons 
vermogen ten opzichte van de inflatie.
Wij verwachten rendementen te kunnen behalen door •	
een groter deel van de obligatieportefeuille te beleggen 
in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit.
Wat staatsobligaties betreft is besloten voorlopig vooral •	
te beleggen in staatsleningen van kortere duur, met het 
oog op de huidige rentestand.
Binnen de aandelenportefeuille is gekozen voor  •	
geleidelijk herbeleggen in een aantal bredere aandelen-
fondsen en zo uiteindelijk weer een goede mondiale 
spreiding te krijgen.
Er is besloten 10% van het in aandelen belegde vermo-•	
gen te investeren in duurzame beleggingen. Hier is in  
2009 een start mee gemaakt.

De vermogenspositie van de Turing Foundation wat haar 
complete beleggingenportfolio betreft, is in 2009 met 
12,2% verbeterd (zie verder onder 3.4 Beleggings-
resultaten).



112

terug naar inhoudsopgave

112

3.4 Beleggingsresultaten
In het jaar 2009 heeft het vermogen van de Turing 
Foundation € 251.391 opgeleverd aan renteopbrengsten.  
Het netto beleggingsresultaat in 2009 bedraagt € 3.903.431, 
een rendement van 12,2% over de totale portfolio. Dit  
resultaat bestaat uit € 675.591 aan dividend, € 966.545 aan  
gerealiseerde en € 2.261.295 aan ongerealiseerde beleggings-
resultaten. Het totale resultaat uit rente en beleggingen in 
2009 bedraagt € 4.154.822. 

Het beleggingsresultaat is aanzienlijk beter dan de door Gold-
man Sachs International gehanteerde benchmarks (met een 
gewogen gemiddelde van 5,7%). Vanaf de zomermaanden van 
2009 heeft het herstel van de beurzen doorgezet, waardoor op 
onze obligaties en aandelen ongeveer de helft van het verlies 
uit 2008 is goedgemaakt. Dit rendement is voornamelijk toe 
te schrijven aan het rendement op de risicovollere bedrijfs-
obligaties (financiële instellingen) en aandelen die wij relatief 
lang hebben aangehouden. Daarnaast hebben ook met name 
de achtergestelde obligaties relatief hoge rentebetalingen 
laten zien. 
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Asset allocation 31-12-2009 31-12-2008

Beleggingen Obligaties 17.321.457 37% 14.393.398 40%

Beleggingen Aandelen 4.520.121 10% 4.558.527 13%

Beleggingen Valuta termijncontracten – 60.856 0% – 185.558 –1%

Beleggingen Alternatives / Overig 1.891.120 4% 2.460.638 7%

Deposito’s en andere liquiditeiten 16.460.764 36% 10.322.537 28%

Liquide middelen 6.106.681 13% 4.697.594 13%

Totaal 46.239.287 100% 36.246.536 100%

Obligaties, aandelen en valutatermijncontracten zijn gewaardeerd tegen actuele waarde. Het hedge fonds is, gezien de beperkte 
verhandelbaarheid, gewaardeerd op verkrijgingsprijs.

Verdeling beleggingsportefeuille over vermogenscategorieën

Waardeverandering beleggingen  
in de balans (€) Obligaties Aandelen

Valuta termijn 
contracten Overig Totaal 

Boekwaarde per 1 januari 2009 14.393.398 4.558.527 – 185.559 2.460.039 21.226.405

Totale aankopen 7.817.118 594.219 1.922.205 37.588 10.371.130

Totale verkopen – 7.235.764 – 3.969.219 – 1.951.253 – 1.000.000 – 14.156.236

(On)gerealiseerde waardemutaties 2.346.705 3.336.594 153.751 393.493 6.230.543

Boekwaarde per 31 december 2009 17.321.457 4.520.121 – 60.856 1.891.120 23.671.842
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3.5 Jaarrekening

Verkorte Balans*

ACTIVA ultimo 2009 ultimo 2008

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa 187.558 219.349

2. Financiële vaste activa 80.155.413 61.571.163

Totaal vaste activa 80.342.971 61.790.512

Vlottende Activa

3. Vorderingen 232.044 20.060.683

4. Liquide Middelen 6.106.681 4.697.594

Totaal vlottende activa 6.338.725 24.758.277

Totaal activa 86.681.696 86.548.789



115

terug naar inhoudsopgave

115

*  Bij de volledige jaarrekening is op 4 maart 2010 een goedkeurende verklaring afgegeven door KPMG. 

De volledige jaarrekening is te raadplegen op www.turingfoundation.org. 

PASSIVA ultimo 2009 ultimo 2008

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves 5.187.314 5.930.450

Overig (vrij) besteedbaar vermogen 80.410.988 79.798.607

Totaal eigen vermogen 85.598.302 85.729.057

Schulden op korte termijn

6.  Toegezegde maar nog niet betaalde donaties 854.730 734.184

7. overlopende passiva 228.664 85.548

Totaal schulden op korte termijn 1.083.394 819.732

Totaal passiva 86.681.696 86.548.789
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Toelichting
Bij het opstellen van deze 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.
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Verkorte Staat van Baten en Lasten*

* Bij de volledige jaarrekening is op 4 maart 2010 een goedkeurende verklaring afgegeven door KPMG. De volledige jaarrekening is te raadplegen 

op www.turingfoundation.org.

Aan bureaukosten is in 2009 een bedrag van € 427.018 besteedt, wat neerkomt op 9,9% van de totale lasten. 
De bestuursleden verleenden al hun diensten onbezoldigd.

BATEN Begroting 2009 Realisatie 2009 Verschil Realisatie 2008

8. Baten uit schenkingen 19.000 18.461 – 539 46.671

9. Financiële baten 954.548 4.154.822 3.200.274 1.487.407

10. Overige baten - 10.000 10.000 -

Totale baten 973.548 4.183.283 3.209.735 1.534.078

LASTEN

11. Personeelskosten – 189.200    – 191.511 – 2.311       167.427 

12. Afschrijvingen op vaste activa – 30.440      – 31.791 – 1.351        28.152 

13. Verstrekte donaties – 4.350.000 – 3.887.019 462.981    3.351.476 

14. Financiële lasten               -               -               -    8.931.452 

15. Overige lasten –202.375 –203.716 – 1.341       243.781 

Totale lasten – 4.772.015  – 4.314.037 457.978  12.722.288 

Saldo baten minus lasten – 3.798.467 – 130.754 3.667.713 – 11.188.210

117
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