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VOORWOORD

Hoe veel plezier en inspiratie het ook geeft om projecten 
te zien starten of doorgaan door het geven van geld, de 
eeuwige vraag of je er wel goed aan doet, blijft steken.
Ons beleid wordt door voortschreidend inzicht steeds 
meer aangescherpt en dat is goed.

We bezoeken zoveel mogelijk projecten waar we geld 
aan hebben gegeven. Niet alleen de kunstprojecten 
in Nederland, maar ook de projecten in Afrika op 
het gebied van onderwijs, duurzame landbouw en 
bescherming van de kraamkamers van de zee. Van 
deze bezoeken leren we altijd. En het is natuurlijk 
fantastisch om al die mensen te ontmoeten die de 
projecten realiseren. Zij weten er het meeste van. 
Zij zitten bij de bron.

Maar het naadje van de kous van projecten in Afrika 
zullen wij voorlopig niet goed begrijpen. Simpelweg 
omdat we geen Afrikaan zijn. Hartelijk en licht spottend 
worden we vaak verwelkomd door schoolkinderen die 
ons “White Men” noemen. En dat houdt best veel in. 
Onder andere: jij komt van heel ver.voorwoord
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Veel vragen zullen we voorlopig niet beantwoord 
krijgen, zelfs niet als we ze op goed Nederlandse 
wijze, direct stellen. Zolang we geld geven, zullen we 
moeten vertrouwen op ons geringe inzicht. Eén ding 
weten we wel; als je aan Afrika geeft, dan moet je het 
aan projecten geven die door de lokale gemeenschap 
zelf geïnitieerd en uitgewerkt zijn.

Het Westerse beter weten heeft geen enkel nut als de 
mensen daar er niet om vragen. Dat werkt overigens 
precies zo in ons eigen land. Soms denken we een 
leuk ideetje te hebben voor een museum, maar als 
het museum het niet zelf bedacht heeft, gaat het niet 
gebeuren, hoe leuk het idee ook is. Soms krijgen we 
zelfs al fronsende wenkbrauwen wanneer we een 
suggestie geven met betrekking tot hun eigen plan. 

Kortom: onze positie als geldgever is wat ons betreft 
nog in beweging, maar het geld géven gaan we in 
2012 met veel plezier weer doen! Samen met Jeroen 
Davidson en Alexander Ribbink als bestuur. Milou 
Halbesma en Ellen Wilbrink bemannen dit jaar de 
directie-posten, ondersteund door Rahana Madhar. 
Per 1 juni 2012 gaat Chantal Vruggink de project-

evaluatie doen. Carlijne Bueters heeft besloten weer 
te gaan studeren. Wij danken haar zeer voor haar 
waardevolle inbreng vanaf het eerste moment, van 
zelfs vóór de oprichting van de Turing Foundation. 

Wat ook echt niet onvermeld mag blijven is dat het 
jaarverslag van 2010 wederom de Transparantprijs 
heeft gewonnen. Hier zijn wij natuurlijk heel trots op.   
Die transparantie vinden wij ook heel belangrijk. 
Zo weet iedereen wat wij doen, en waar, en waarom. 
En hopelijk inspireert dat ook!

Françoise en Pieter Geelen, 
mei 2012
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De Turing Foundation in cijfers
Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing Foundation in 
totaal € 21.449.307 toegekend aan donaties of gereserveerd voor 
meerjarige projecten.

Natuur (totaal: € 6.029.950)
Het beschermen van de kraamkamers van de zee in 
ontwikkelingslanden en het invoeren van duurzame 
landbouw in West-Afrika;

Onderwijs (totaal: € 6.552.132)
Het verbeteren van de toegang tot kwalitatief goed 
onderwijs en beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden;

Kunst (totaal: € 5.718.072)
Het genieten van kunst in Nederland, met name voor 
diegenen die niet gemakkelijk met kunst in aanraking 
komen;

Lepra (totaal € 2.821.653) 
Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar 
vroege diagnose en behandeling van lepra.

cijfers
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In 2011 
- doneerden wij in totaal € 3.056.233 aan goede doelen;
- ontvingen wij 483 aanvragen;
- honoreerden wij 37 aanvragen;
- wezen wij 446 aanvragen af;
- werd onze website 72.000 keer bezocht;  
- zonden 2.227 deelnemers in totaal 10.131 gedichten in voor de 
Turing Nationale Gedichtenwedstrijd; 
- dongen 14 musea mee naar de Turing Toekenning;
- wonnen wij voor de tweede keer de Transparantprijs voor het 
beste charitatieve jaarverslag.

Op kantoor:
4 medewerkers (2,65 fte)
5 bestuursvergaderingen
96 gesprekken met (potentiële) aanvragen

In Nederland droegen wij bij aan *
- 676 muziekvoorstellingen met 80.550 bezoekers;
- 7 tentoonstellingen met 686.537 bezoekers;
- het vervoer van 8.078 Rotterdamse kinderen met de Turing 
Museum Bus;
- 310 poëzieactiviteiten;
- 250 gedichten in 8 poëziepublicaties.

In ontwikkelingslanden maakten wij mogelijk dat*:
- 32.932 kinderen naar scholen gingen waaraan de Turing 
Foundation bijdroeg;
- 2.765 jongeren een beroepsopleiding volgden;
- 666 kinderen werden getraind in natuurbewustzijn en 
organische landbouw; 
- 2.883 leraren werden getraind;
- 10 scholen werden gebouwd;
- er wordt gewerkt aan de bescherming van 4,000 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;
-  230.000 bijvangstvoorkomende cirkelhaken zijn 
gedistribueerd.

 * 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 
grondlegger 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 studievriend 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 richtten Pieter en Françoise Geelen de 
Turing Foundation op. 

Bij de oprichting kozen zij vier bestedingsdoelen: kunst, 
onderwijs, leprabestrijding en natuurbescherming. 
Onderwijs en natuurbescherming richten zich op 
projecten in ontwikkelingslanden (hoofdzakelijk 
Afrika), kunst richt zich uitsluitend op Nederland. Het 
donatiebudget van de Turing Foundation wordt jaarlijks 
vastgesteld en bedroeg in 2011 € 3,5 miljoen. Sinds 
de oprichting doneerde de stichting aan (meerjarige) 
projecten in totaal € 21.449.307.
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1.2 Visie, missie en (statutaire) doelstellingen 
 
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 
bestedingsbeleid focussen wij uitsluitend op projecten 
die binnen de gebieden onderwijs, natuurbescherming 
en leprabestrijding 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. 

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 
doelstelling, bestedingsbeleid en een eigen budget. 
Voor doelstellingen en het beleid per deelgebied 
verwijzen wij naar de volgende hoofdstukken:

o 2. Natuur
o 3. Onderwijs 
o 4. Kunst 
o 5. Lepra 

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 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 vorenstaande in de ruimste zin 
verband houdt.
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1.3 Bestedingsprocedure

De Turing Foundation realiseert haar doelen 
via partnerorganisaties die projecten uitvoeren. 
Projectaanvragen komen op allerlei manieren 
binnen. Meestal zoeken organisaties zelf 
contact. Daarnaast benaderen wij zelf regelmatig 
organisaties, die soms worden uitgenodigd om

om een aanvraag in te dienen. Bij projecten 
zoals de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 
en de Turing Toekenning voor het beste 
tentoonstellingsplan zijn we zelf (mede) 
conceptontwikkelaar en (mede) organisator. 

Totaal bestedingen 2007 - 2011 Totaal aantal afwijzingen en toekenningen 2007 - 2011

€
 x

 1
00

0

A
pp

lic
at

io
ns

afwijzingen                                         toekenningen
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Bestedingen 2007 - 2011

€
 x

 1
00

0
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aanvraag
procedure

Aanvragen

Op uitnodiging

Afwijzen

Toets, beleid, prioriteit & budget 

Brief / E-mail
Positief advies 

directie

(Eventueel) toelichting 
per telefoon

Toest:
- Organisatie
- Beleid, criteria
  (nogmaals uit      
  gebreid)
- Track record
- Solvabiliteit
- Professionaliteit
- Haalbaarheid
- Referenties

Per post / e-mail

Gesprek

Negatief advies 
directie

Bestuursvergadering
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Projectbezoek

Tussenrapportage

Monitoring

Toekenningsbrief & Voorwaarden

Eindrapport & evaluatie
>25.000 -> accountantsverklaring 

Goedkeuring directie

Overboeking restant donatie

(Gedeeltelijk) toewijzen 1 jaar / meerjarig

1 dag na bestuursvergadering
telefoon directie

Publicatie op website
(Inclusief donatiebedrag)

Afwijzen

1 dag na bestuursvergadering
Telefoon directie / toelichting

Overboeking maximaal 90% donatie

Voorwaarden: inhoudelijke & 
financiële rapportage

Bij goedkeuring directie: toekenning 
volgend projectjaar
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Hoofdstuk 2
Natuur
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Natuurbeleid       
 
Binnen de natuurbescherming ligt onze focus bij de 
volgende onderwerpen:  

- duurzame  landbouw en veeteelt in West-Afrika; 
- het beschermen van de kraamkamers van de 

zee in ontwikkelingslanden. 

1. 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 lokale 
boeren zijn van groot belang voor het natuurbehoud in 
Afrika. De projecten die de producenten helpen om over 
te gaan op duurzame 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 
natuurbescherming niet hun allereerste prioriteit is. 

2
Natuur
Wij streven naar een 
duurzame 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.
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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 natuurbescherming in Afrika. 

In 2011 ondersteunden wij landbouwprojecten in de 
volgende West-Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, 
Kameroen, Ghana, Mali, Niger en Togo. Het bestuur 
heeft eind 2011 besloten om de geografische focus aan 
te scherpen en vanaf 2012 geen landbouwprojecten 
meer te ondersteunen in Ghana.

2. Kraamkamers van de zee                                          
De zeeën en oceanen staan wereldwijd onder grote druk 
door klimaatverandering, overbevissing en vervuiling. 
In de kraamkamers van de zee, de koraalriffen en 
bepaalde kustgebieden, bevinden zich de hoogste 
concentraties leven en biodiversiteit. Door ons te 
concentreren op deze gebieden hopen we uiteindelijk 
een zo groot mogelijke bijdrage te leveren aan de 
bescherming van al het leven in de zee. In 2011 hebben 
we ons beleid om met behulp van internationale partners 

grootschalige projecten voor de zee te financieren 
voortgezet. Voor het welslagen van deze projecten 
zijn lobby’s en het maken van internationale afspraken 
cruciaal. Belangrijke successen werden bereikt in twee 
projecten: het project in Mozambique van de Peace Park 
Foundation en bij het project in de Koraaldriehoek van 
het Wereld Natuur Fonds in Zuidoost-Azië.

Na de bekrachtiging op 14 juli 2009 van de allereerste 
grensoverschrijdende Marine Protected Area ter wereld 
door de regeringen van Mozambique en Zuid-Afrika, 
kon het project in Mozambique starten met een meer 
praktische fase: de training  van mensen en de aanleg 
van infrastructuur. Op 17 mei 2011 werd met de officiële 
opening van het nieuwe hoofdkantoor in Mozambique 
– mogelijk gemaakt door de Turing Foundation – door 
de Minister van Toerisme Mr. Fernando Sumbana en 
gouverneur Maria Jonas een nieuwe mijlpaal bereikt.  

Het project van het Wereld Natuur Fonds in de 
Koraaldriehoek nadert de laatste fase van onze steun. 
Een van de laatste projecten is de oprichting van een 
platform voor duurzame tonijnvangst. Het nog op te 
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betrouwbare partners met een groot netwerk en goede 
resultaten, zoals het Wereld Natuur Fonds (WNF) en 
ICCO. Nieuwe partners in 2011 waren Solidaridad (Mali), 
Child Fund (Burkina Faso), Woord & Daad (Burkina 
Faso) en CDI-Bwamanda (DR Congo). De laatste twee 
organisaties zijn ook onze projectpartners op het gebied 
van onderwijs. 

Projectreis naar Mozambique                                        
In mei 2011 maakte Milou Halbesma een projectreis naar 
het Peace Park project in Mozambique, om de officiële 
opening van het nieuwe hoofdkantoor van het Marine 
Park bij te wonen, het Marine Park zelf te bezoeken en 
om de activiteiten op het gebied van natuurbehoud 
langs de kust en in zee te leren kennen. Een deel van 
de donatie van de Turing Foundation   was bestemd 
voor de infrastructuur van dit project: het hoofdkantoor 
van het Marine Park, bestaande uit een kantoor, een 
laboratorium, slaapzalen voor de bewakers en een 
woning voor de marinemanager. 
Op 17 mei 2011 opende Mr. Fernando Sumbana,Minister 
van Toerisme, officieel het hoofdkantoor van de Ponta 
do Ouro Marine Reserve in Mozambique in de Lubombo 

richten ‘Seafood Spaarders Platform’ brengt alle 
belangrijke spelers in het veld samen: de vissers, de 
kopers en retailers. Het project wil ook een grotere 
vraag genereren naar duurzame visproducten van de 
kleinschalige WWF projecten. 
Een ander slotproject betreft de CO2-reductie en 
de instandhouding van kritieke koraalriffen. In de 
Koraaldriehoek verloopt de ontwikkeling van Marine 
Protected Area’s niet snel genoeg om tegemoet te 
komen aan de urgente behoefte aan broedgebieden 
voor vissen en andere levensvormen op en rond de 
koraalriffen. Met name de ontwikkeling van de ‘no-take 
zones’, gebieden waar een totaal visverbod van kracht 
is, is te langzaam, terwijl de resultaten wat betreft 
natuurbescherming en het herstel van de visstand 
in de aangrenzende gebieden spectaculair zijn. Dit 
was voor ons een reden om extra te investeren in de  
laatste fase van het project.

Werkwijze
Natuurbescherming is een kwestie van lange adem. 
Om deze reden wordt geen open aanvraagsysteem 
opgezet en zijn wij zelf op zoek gegaan naar 
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Transfrontier Conservation Area en Resource (TFCA). 
Minister Sumbana noemde dit “een belangrijke 
dag voor het natuurbehoud in Mozambique en 
een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze 
eerste marine-Afrika TFCA”. De plechtigheid werd 
bijgewoond door tal van hoogwaardigheidsbekleders 
waaronder Maria Jonas, gouverneur van de Maputo 
provincie, de heer Avelino Muchine, de Matutuine 
District Administrator, dr. Francisco Pariela, nationaal 
directeur bij het Ministerie van Toerisme, Dr Bartolomeu 
Soto, TFCA directeur bij het Ministerie van Toerisme 
en de heer Werner Myburgh, CEO van de Peace 
Parks Foundation, en vertegenwoordigers van de 
Wereldbank. 
De ontwikkeling van Ponta do Ouro Partial Marine 
Reserve is in gang gezet op 14 juli 2009, toen de 
regering van Mozambique het gebied van 678 km 
², dat zich uitstrekt van Ponta do Ouro in het zuiden 
tot de Maputoriviermonding in Maputo Bay in het 
noorden, tot beschermd gebied verklaarde. Het Ponta 
do Ouro Partial Marine Reserve strekt zich uit over 
drie nautische mijlen in de Indische Oceaan en omvat 
Inhaca Island en Portuguese Island. Recente studies 

hebben aangetoond dat van de zeeschildpadden 
die in Mozambique worden gevolgd, ongeveer 77% 
nestelt in het Marine Park. Het is dus de belangrijkste 
Leatherback en Loggerhead broedplaats aan de 
Mozambikaanse kust. Om de effectiviteit van het 
schildpad monitoringprogramma langs de 90 kilometer 
kustlijn te vergroten, zijn buitenposten gebouwd in Ponta 
Milibangalala en Machangulo. 
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Botswana heeft naar schatting een bron van 212 
miljard ton steenkool. De ontdekking van een van de 
rijkste ‘groene velden’ aan steenkoolreserves in de 
wereld, heeft geleid tot de wens om een   haven aan 
te leggen voor het vervoer van kolen in het midden 
van dit prachtige kust- en marinepark met een van 
de grootste koraalriffen. Daarom is investering in 
milieuvriendelijke en duurzame high-end ontwikkeling 
van het toerisme, en de aanwijzing van de World 
Heritage Site belangrijker geworden, en zal het 
eindrapport worden voorgelegd aan de UNESCO 
in 2013.

Natuurbestedingen 2007 - 2011

€
 x

 1
00

0
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Natuurbestedingen zee en landbouw 2007 - 2011 

€
 x

 1
00

0

Gemiddelde besteding natuurprojecten 2007 - 2011

€
 x

 1
00

0
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2.1 Projecten duurzame landbouw

Benin Duurzame ontwikkeling van 
mangrove gebieden, Aguégués 
Commune, 2011-2013
Care International streeft naar duurzame 
ontwikkeling van de mangrove 
gebieden in Benin door middel van 
de bescherming en herplanting van 
mangroves. Dit project vindt plaats in 
de Vallée du Couffo en de Vallée de 
l’Ouémé in Benin, een gebied dat erkend 
is door de Ramsarconventie en waar 
de Turing Foundation ook een project 
ondersteunt van IUCN NL en lokale 
ngo organisatie AquaDeD. Belangrijk 
onderdeel van het project is het creëren 
van voedselzekerheid en alternatieve 
inkomsten voor de bevolking, die 
economisch volledig afhankelijk is van 
de mangrove bossen en dit kustgebied.  
De Turing Foundation doneert van 
2011 tot en met 2013 € 160.000 aan dit 
project.

Benin Biologische sojateelt rond het 
Sirémeer, Oueme, 2010-2012
De organisatie Nature Tropicale richt 
zich op de introductie en begeleiding 
van het biologisch telen van soja rond 
het Sirémeer in Oueme. Minimaal 50 
vrouwen en 50 jongeren worden opgeleid 
in de sojateelt, een inkomstenbron die 
als alternatief kan dienen voor de voor 
het milieu zeer schadelijke katoenteelt. 
Door vermindering van de druk op de 
lokale natuur kan het Sirémeer, waar 
onder andere zeekoeien leven, worden 
beschermd.  
De Turing Foundation doneert via IUCN 
NL € 33.000 aan dit project.

Benin Duurzame visproductie, 
Ouemerivier, 2010-2012
AquaDeD (Aquaculture et 
Développement Durable) is een jonge 
ngo uit Benin die zich vooral inzet 
voor het verduurzamen van de visserij 
in de overstromingsvlaktes van de 
Ouemerivier, een erkend natuurgebied. 
Door het gebruik van whedos - kanalen 
die zich bij regentijd vullen en waarin 
vis achterblijft -, en de biologische 
verbouw van visvoedergewassen 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 
de dagelijkse leefomstandigheden van 
deze vrouwen.  
De Turing financiert dit project via IUCN 
NL met € 33.000. 

Duurzame ontwikkeling van mangrove gebieden, 
Aguégués Commune, Benin

Biologische sojateelt rond het Siré meer,  
Oueme, Benin, 2010-2012

Duurzame visproduktie, 
Ouemerivier, Benin
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Benin Biologische teelt van rode 
peper, Igbodja regio, 2010-2012
Action Plus traint in de regio Igbodja 
in centraal Oost-Benin vrouwen in 
biologische landbouw, en in het 
bijzonder in de teelt van de rode 
peper. Door met de juiste gewassen en 
productiemethoden te werken, wordt 
een bijdrage geleverd aan het herstel 
van het bos. Deze methode is bekend 
als ‘agro-forestry’. De rode pepers zijn 
voor deze vrouwen een goede potentiële 
inkomstenbron waar lokaal veel vraag 
naar is.  
De Turing financiert dit project via IUCN 
NL met € 33.000. 

Burkina Faso Bosherstel in Burkina 
Faso, 2011-2012
In Burkina Faso rukt de woestijn in hoog 
tempo op. Bovendien gaat jaarlijks door 
houtkap voor huishoudelijk gebruik 
nog eens 32.000 ha bos verloren. 
Dit project van ChildFund en de 
lokale ngo IDEES/ACG bestaat uit de 
aanleg van ‘community forests’ in zes 
dorpsgemeenschappen en het trainen 
van de inwoners in het duurzaam 
gebruik van de grond, in agro-forestry 
technieken, in het ontwikkelen van 
alternatieve inkomstenbronnen en in het 
gebruik van houtbesparende oventjes 
van leem. 
De Turing Foundation doneerde in 2011 
€ 30.000 aan dit project en zal in 2012 
nog eens € 25.000 bijdragen.

Burkina Faso Duurzame landbouw, 
Provincie Sissili, 2011-2013
Woord en Daad en CREDO trainen 
boerengezinnen in de arme provincie 
Sissili om hun bedrijfsvoering en 
landbouwtechnieken te verduurzamen. 
Er wordt voortaan gewerkt met 
organische bemesting en er worden 
600.000 struiken en contourwallen 
aangelegd om waterverlies en 
bodemerosie tegen te gaan. Op 
provinciaal niveau worden afspraken 
vastgelegd voor natuurbeheer en 
verdeling van de schaarse hulpbronnen.  
De Turing Foundation draagt tot en 
met 2013 € 80.000 bij aan dit project 
(waarvan € 30.000 in 2011).  

Biologische teelt van rode peper, 
Igbodja regio, Benin

Duurzame landbouw,
Burkina Faso

Houtbesparende oven,
Burkina Faso
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Burkina Faso Duurzame biologische groentetuinen en fruitboomgaarden, Séguénéga, 2010-2012
In het zeer arme en droge Noord-Burkina Faso gaat de Burkinese organisatie ADECUSS 300 vrouwen trainen 
op het gebied van moderne biologische tuin- en landbouw (zoals composteren en het enten van fruitbomen) 
en in verkooptechnieken. Zo kunnen de vrouwen inkomen genereren en wordt er duurzaam geïnvesteerd 
in verbetering van de grond en in de biodiversiteit in de regio. In totaal worden 2.000 fruitbomen geplant, 
wordt een waterput geslagen en worden drie omheinde biologische groentetuinen en fruitboomgaarden van 
in totaal 1,5 hectare aangelegd. Dit project heeft in 2011 zeer goede resultaten geboekt. Zo is het aantal  
vrouwen dat zich heeft aangesloten met 430 veel hoger dan verwacht en is de oogst verdrievoudigd, wat 
een enorme impact heeft op het inkomen per huishouden.
De Turing Foundation financiert dit project sinds 2009 via IUCN NL met € 33.000. Het project loopt tot 
oktober 2012.
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Burkina Faso Duurzame biologische 
bonenteelt, Darkoyemeer, 2009-2012
De overstromingsvlakte rond het 
Darkoyemeer in het noordoosten 
van Burkina Faso ligt in het arme 
Sahelgebied. De landbouwers in 
dit gebied gebruiken traditionele 
landbouwmethoden in combinatie 
met zware pesticiden, met uitputting 
en zelfs vergiftiging van de schaarse 
landbouwgrond en de natuur tot gevolg. 
De Burkinese organisatie AGED schoolt 
375 boeren in tien dorpen in organische 
verbouw van ‘niebe’ (een inheemse 
bonensoort met hoge marktwaarde), 
investeert in opslagsilo’s en traint de 
boeren in verkooptechnieken om de 
opbrengsten structureel te verbeteren.  
De Turing Foundation financiert dit 
project van AGED via IUCN NL met 
€ 32.450. Het project loopt tot augustus 
2012.

D.R. Congo Herbebossing en 
duurzaam beheer van ecosystemen in 
het Kwiludistrict, 2011-2013
CDI Bwamanda is een Belgische 
ngo die zich inzet voor onderwijs en 
duurzame landbouw in D.R. Congo. 
Om de ecologische druk op het 
Kwiludistrict te verminderen, de bossen 
te herstellen en de bodemkwaliteit 
structureel te verbeteren, introduceert 
CDI agro-forestry methoden. Zo wordt 
500 hectare sterk gedegradeerde 
savanne op de heuvelruggen herbebost 
en worden de valleien beplant met 
500 hectare oliepalmen. Om dit te 
bereiken wordt samengewerkt met 125 
boerenorganisaties met in totaal 20.000 
leden.  
De Turing Foundation draagt in de 
periode 2011 t/m 2013 € 75.000 bij aan 
dit project.

Guinée Bissau Biologische productie 
van maniok, Ingoré, 2010-2012
Na rijst zijn maniok, bonen en sorghum 
de belangrijkste voedselgewassen 
in Guinée Bissau. De biologische 
productie van deze gewassen wordt 
door de lokale organisatie Accao 
para o Desenvolvimento ingezet 
voor het bodemherstel in Ingoré. 
Pesticiden worden vervangen door 
milieuvriendelijke bestrijdingsmethoden, 
waardoor de natuur - en met name 
de belangrijke mangroves - zich kan 
herstellen. In totaal worden 160 boeren 
uit acht dorpen getraind in deze 
biologische productie. Het ligt in de 
verwachting dat 1000 boeren uit 25 
andere dorpen dit voorbeeldproject 
zullen volgen.  
De Turing Foundation doneert via IUCN 
NL € 44.000 aan dit project.

Duurzame biologische bonenteelt, 
Darkoye Meer, Burkina Faso

Herbeboste percelen bij Mampu, 
gezien vanuit de lucht

Het oogsten van 
maniok (cassava)
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Guinée Bissau Verbeterde biologische 
rijstbouw, Baai van Sangaréyah, 2010-
2012
In Guinée Bissau werken de lokale 
organisaties ADEPAG en ODIL 
samen om de biologische rijstbouw 
te (her)introduceren. Nu een einde 
is gekomen aan de jarenlange 
goedkope rijstimport uit Azië is 
biologische rijstbouw voor de lokale 
boeren weer een goede investering. 
Dit project voorziet onder andere in 
30 hectare aan verbeterde rijstvelden 
en praktijktrainingen op het gebied 
van rijstbouw en irrigatietechnieken 
voor 160 lokale boeren. Uiteindelijk 
moet de rijstopbrengst per boerderij 
verdrievoudigen en het inkomen per 
huishouden stijgen met 50%.   
De Turing Foundation doneert via IUCN 
NL in totaal € 66.000 aan dit project.

Kameroen Biologisch tuinieren en 
‘night paddocks’, Nkambe Plateau, 
2009-2011
De traditionele productie van njamnjama, 
een op spinazie lijkende groente, heeft 
geen gelijke tred kunnen houden met 
de enorme vraag naar de groente en 
maakt bovendien in toenemende mate 
gebruik van kunstmest en pesticiden. 
Om de productie te verduurzamen en 
te verhogen heeft de Maingai Agro-
Vet Group in het noordwesten van 
Kameroen zes hectare biologische 
tuinen aangelegd en 150 vrouwen 
en 20 mannen getraind. Daarnaast 
hebben zij een beproefde duurzame 
landbouwmethode geïntroduceerd in 
dit gebied en tussen de tuinen ‘night 
paddocks’ aangelegd. Van het vee dat 
hier ‘s nachts verblijft, wordt de mest 
verzameld om de grond te verbeteren. 
De Turing Foundation doneerde via IUCN 
NL € 33.000 aan dit project, dat liep tot 
april 2011. 

Mali Omschakeling naar duurzame 
katoenteelt, 2011-2012
Mali is de grootste katoenproducent 
van West-Afrika. Katoen is een goede 
inkomstenbron, maar de productie 
is zeer belastend voor het milieu. 
Solidaridad is er in de pilotfase van 
dit project in geslaagd om 4.000 
boeren te laten omschakelen naar 
duurzame katoenteelt, die voldoet 
aan de internationale ‘Better Cotton 
Criteria’. Dit levert op de lange termijn 
een enorme natuurwinst op, evenals 
een kostenbesparing van 30% door 
verminderd pesticidengebruik. In 
de tweede fase van dit project wil 
Solidaridad samen met de lokale 
organisatie AProCa nog eens 21.000 
boeren duurzaam laten produceren.  
De Turing Foundation steunt de tweede 
fase van dit project met €  50.000 in 2011 
en €  50.000 in 2012.  

Verbeterde biologische rijstbouw, 
Baai van Sangaréyah, Guinée Bissau

Oogst van de Mangai Bofa Boerderij,
Nkambe Plateau, Kameroen

Een katoenboer buiten Fana, Mali
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Mali Duurzaam beheer van wetlands rond het Doromeer, 2010-2011
De Malinese organisatie DONKO werkt aan duurzaam beheer van het Doromeer en de 
aangrenzende vloedvlakten in de provincie Kayes, in het uiterste westen van Mali. Dit 
gebied is zowel economisch als biologisch van groot belang. In het projectgebied wonen 
9.500 mensen in acht dorpen: boeren, veehoudende nomaden en vissers. In de vorige 
fase van het project zijn met succes cruciale beheersafspraken vastgelegd tussen de vele 
gebruikers van dit gebied. Ook is geïnvesteerd in duurzame groenteteelt, verduurzaamde 
visserij en boomaanplant. In de door ons ondersteunde fase van dit project is een volgende 
stap gezet door de ontwikkeling van alternatieve inkomstenbronnen voor 300 vrouwen 
met biologische groentetuinen, herbebossing van 26 hectare grond en vergroting van het 
natuurbewustzijn bij schoolkinderen.  
De Turing Foundation financierde dit project via IUCN NL met € 33.000.
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Mali Grondbeheer en bosherstel in 
Ségou, 2009-2011
In de agrarische regio Ségou vindt 
uitputting van de landbouw- en 
weidegronden plaats, worden bossen 
gekapt voor brandhout en zijn regelmatig 
conflicten tussen de nomadische 
veehouders en de landbouwers. Om de 
oprukkende woestijn te stoppen wordt 
door ICCO en lokale ngo ALPHALOG 
een project uitgevoerd dat zich richt op 
het trainen van de lokale bevolking in 
het kweken van bomen voor herplanting 
en verkoop, de aanleg van waterputten 
voor vee en het planten van bomen 
zoals de uitstervende baobab. Om 
het evenwicht in het ecosysteem te 
herstellen wordt minimaal 50 hectare 
bos per jaar aangeplant. Ook worden 
betrokkenen getraind in ‘gemeentegrens’ 
overschrijdend milieubeheer.  
De Turing Foundation doneerde in totaal 
€ 110.000 (waarvan € 30.000 in 2011). 

Mali Bescherming van natuurlijke 
hulpbronnen, Timboektoe, 2009-2011
De Malinese organisatie AMSS traint 
in tien dorpen in de regio Timboektoe 
met name de vrouwen in biologische 
tuinbouw en kleinveehouderij, en 
in het gebruik van houtbesparende 
oventjes. De 100 armste vrouwen van 
deze dorpen krijgen een microkrediet 
voor twee geiten (een bok en een 
ram) en zaad voor het inzaaien van 
veevoer. Per dorp wordt twee hectare 
bos aangeplant. Hiertoe ontvangen 
de dorpelingen zaad en worden zij 
getraind in het kweken van boompjes 
voor eigen gebruik en verkoop. Aan 
de basis van dit project staat het 
nakomen van gemeenteoverschrijdende 
milieuafspraken (Conventions Locales). 
De Turing Foundation doneerde sinds 
2009 in totaal € 106.000 aan dit project 
(waarvan € 30.000 in 2011). 

Mali Duurzaam beheer Koubaye-bos, 
2009-2011
De Malinese organisatie GRAT (Groupe 
de Recherches et d’Application 
Techniques) beschermt en herstelt 
7.700 km² bos door in vier gemeenten 
grensoverschrijdende milieuafspraken 
te maken. Bovendien wordt milieu-
voorlichting aan 8.000 volwassenen 
en kinderen gegeven, worden 1.000 
houtbesparende oventjes verspreid, 
en de lokale bevolking getraind 
in het kweken van bomen voor de 
herbeplanting van het bos en de verkoop 
van boompjes. Vrouwen worden getraind 
in biologische tuinbouw en veeteelt. Het 
beschikbaar stellen van zaden en geld in 
de vorm van microkredieten voor geiten, 
bokken en rammen is een belangrijk 
onderdeel van het project. GRAT legt 
ook15 waterputten aan.  
De Turing Foundation steunde GRAT via 
ICCO van 2009 t/m 2011 voor in totaal 
€ 63.500. 

Herplanting van bomen op verwoestijnde grond, Mali Productie van houtbesparende ovens,
Mali

Familietuin, Mali

2.1 Projecten duurzame landbouw
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Niger Regreening Initiative, 2010-2011
Niger is een van armste landen ter 
wereld. Het bestaat voor driekwart uit 
woestijn, en 85% van de bevolking is 
volledig afhankelijk van de landbouw. 
Samen met de lokale organisatie 
CRESA, willen Both Ends en VU-CIS 
(Centre for International Coöperation) 
voorzien in de natuurlijke regeneratie 
van 80.000 ha grond door het creëren 
van een ‘groene gordel’. Doel is herstel 
van de natuur en het verbeteren van 
de leefomstandigheden van de lokale 
bevolking. In totaal worden 1.200 
boeren en 60 technici getraind in 
bosaanleg en -herstel, en ontvangen 
40 dorpscommissies de benodigde 
materialen. In 2011 werd dit project 
ondersteund door de nieuwe 
machthebbers in Niger.  
De Turing Foundation doneerde in totaal 
€ 118.000 aan het project (waarvan 
€ 45.000 in 2011).  

Togo Duurzaam natuurbeheer en 
voedselzekerheid voor 20 dorpen, 
Région Maritime in Togo, 2011-2014
Stichting R.C. Het Maagdenhuis werkt 
samen met de lokale ngo CREMA 
(Centre de Recherche et d’Essai de 
Modeles d’Autopromotion) aan het 
herstel van de natuur in Togo en aan de 
verbetering van de levensstandaard in 
20 dorpen. Dit project bestaat uit het 
trainen van 4.000 boeren in het arme 
zuidoosten van Togo in organische 
landbouwmethoden, met als doel het 
vergroten van de maisopbrengst en  
-opslag. Ook worden in een gebied van 
50 hectare in totaal 125.000 bomen en 
struiken (macuna en cajanus cajan) 
geplant die de bodem verrijken.  
De Turing Foundation droeg € 33.000 
bij aan de pilotfase van dit project, en 
draagt in de periode 2011 t/m 2014 
opnieuw € 55.000 bij, waarbij Stichting 
R.C. Het Maagdenhuis als cofinancier 
optreedt.

Togo Duurzame landbouw/bosbouw in 
het Missahoe bosreservaat, 2010-2012
De lokale organisatie Les Compagnons 
Ruraux werkt aan het herstel van 
het Missahoe bosreservaat in Togo. 
Van 2007-2009 financierden wij een 
bosherstelproject waarbij ‘analoge 
beplanting’ plaatsvond: aanplant die 
praktisch dezelfde functie vervult als 
regenwoud maar deels uit economisch 
interessante boomsoorten bestaat, 
zoals koffie, ‘pepper tree’ en bepaalde 
soorten fruit. In 2010 is de derde fase 
van dit project van start gegaan, die 
onder andere bestaat uit het planten van 
nog eens 50.000 bomen, het verzorgen 
van tien voorlichtingscampagnes en de 
certificering van de inmiddels opgestarte 
productie van cacao.  
De Turing Foundation ondersteunt dit 
vervolgproject via IUCN NL met € 44.000 
(aan de vorige fase werd € 83.000 
bijgedragen). 

Regreening Initiative, Niger Voedselzekerheid voor dorpen 
in de Region Maritime, Togo

Kwekerij met economisch interessante boomsoorten 
voor analoge herbebossing, Missahoe, Togo
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Carbon Footprint Reduction 
and Protection of Critical Reefs, 
Koraaldriehoek, 2011-2012
Dit project van het Coral Triangle 
Initiative betreft het terugdringen 
van CO2 en de bescherming van 
kritieke koraalriffen. Hoewel binnen de 
Koraaldriehoek het tempo van het tot 
stand komen van Marine Protected Areas 
te langzaam is voor de urgente behoefte 
aan broedplaatsen voor vissen en al het 
andere leven op en rond de koraalriffen, 
zijn de resultaten van de ‘No Take Zones’ 
(gebieden met een totaal visverbod) 
heel goed, niet alleen voor de natuur 
en het bijbehorende toerisme, maar - 
dankzij het herstel van de visstand in de 
aangrenzende gebieden - ook voor de 
vissers. De Turing Foundation investeert 
via het Wereld Natuur Fonds in totaal 
€ 300.000 in het versneld opzetten 
van No Take Zones door middel van 
afspraken tussen de lokale vissers, 
afnemers en de toeristische sector.

Duurzame financiering voor netwerken 
van beschermde zeegebieden, 
Koraaldriehoek, 2007-2012
Het Wereld Natuur Fonds zet een fonds 
op om beschermde zeegebieden in de 
Koraaldriehoek te beheren: 50.000 km² 
koraalrif, 50.000 km² mangroves, 500.000 
km² broedgebieden op open water en 
trekroutes van belangrijke vissoorten. 
Het fonds helpt bij het overbruggen 
van tekorten, totdat de regeringen ter 
plaatse hun financiering op orde hebben. 
Het fonds kan daarnaast snel te hulp 
te schieten bij urgente behoeften van 
beschermde gebieden. In 2011 werd 
duidelijk dat het realiseren van duurzame 
financiering door de financiële crisis is 
vertraagd. Er is een extra investering 
nodig om 3,5 miljoen hectare zee 
tot Marine Protected Area te kunnen 
verklaren en te kunnen beheren. 
De Turing Foundation draagt € 600.000 
bij aan dit fonds.  

Een anderhalve meter lange Napoleonbaars Visvangst met gebruik van dynamiet Verbleekt Koraal

Seafood Savers Platform for 
Sustainable Tuna and Live Reef Fish, 
Koraaldriehoek, 2011-2012
De financiering van het Coral Triangle 
Initiative via het Wereld Natuur Fonds 
nadert de laatste fase. Als één van de 
slotprojecten wordt gewerkt aan een 
platform voor duurzame tonijnvangst. 
In het op te richten ‘Seafood Savers 
Platform’ komen alle belangrijke spelers 
op het gebied van de hele waardeketen 
samen: vissers, inkopers en retailers. 
Met dit project wordt ook het vergroten 
van de vraag naar de duurzame 
visproducten uit de kleinschalige veld-
projecten van het Wereld Natuur Fonds 
nagestreefd.  
De Turing Foundation doneert € 300.000 
aan dit initiatief.
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Versterken rol lokale bevolking in het beschermen van de Banc d’Arguin, 
Mauritanië, 2010-2011
FIBA (Fondation Internationale du Banc d’Arguin) voert samen met de lokale bevolking 
een plan uit voor duurzame bescherming van de belangrijkste kraamkamer van West-
Afrika, de 14.000 km² lange kuststrook van Mauritanië. Het belang van dit gebied is 
erkend door UNESCO en door Ramsar. Het project bestaat uit het trainen van lokale 
ngo’s en het creëren van alternatieve inkomstenbronnen voor de bevolking. Het project 
richt zich allereerst op de vrouwen en op natuureducatie van de kinderen in de acht 
dorpen in het park.  
De Turing Foundation doneerde € 75.000 aan dit project.
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Lubombo Transfrontier Marine Protected Area, Mozambique/Zuid-Afrika, 2011-2012
De Peace Parks Foundation zet zich in voor die natuurgebieden die op grensgebieden van landen liggen 
met als einddoel duurzame economische ontwikkeling, biodiversiteit, vrede en stabiliteit in de regio. De 
eindverantwoordelijkheid voor de parken blijft bij de landen zelf. Het Lubombo Transfrontier 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 daardoor een groot toeristisch potentieel.  
Op 14 juli 2009 werd de erkenning van Lubombo als allereerste grensoverschrijdende Marine Protected 
Area door de regeringen van Mozambique en Zuid-Afrika bekrachtigd. Er wordt gewerkt aan de 
toeristische ontwikkeling van het park. Het is zaak snel te handelen, zodat het park duurzaam en met 
respect voor de natuur kan worden opgezet. Het zeegebied moet bovendien beschermd worden tegen 
onder andere stropers en grote vistrailers. In het gebied wonen slechts 800 mensen, die in hun dagelijks 
levensonderhoud volledig afhankelijk zijn van de zee. Zij zullen trainingen krijgen in duurzame vismethodes, 
kustbewaking en toerisme. Op 17 mei 2011 (zie foto) opende Mr. Fernando Sumbana, Minister van Toerisme, 
officieel het hoofdkantoor van de Ponta do Ouro Marine Reserve in Mozambique, in aanwezigheid van 
diversehoogwaardigheidsbekleders waaronder gouverneur Maria Jonas. Werner Myburgh vertegenwoordigde 
de Peace Parks Foundation, Milou Halbesma vertegenwoordigde de Turing Foundation. Het beschermde kust- 
en zeegebied bestrijkt 678 vierkante kilometer. 
De Turing Foundation draagt tot en met 2012 € 635.000 bij aan het opzetten en beschermen van deze 
allereerste Afrikaanse ‘Transfrontier Marine Protected Area’ (waarvan € 70.000 in 2011).  

2.2 Projecten kraamkamers van de zee
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Bescherming van bedreigde schildpadsoorten, Koraaldriehoek, 2007-2012
Van de zeven soorten zeeschildpadden die de aarde rijk is, leven er zes in de Koraaldriehoek. De dieren worden 
vooral bedreigd door onbedoelde bijvangst door vissers en door het verdwijnen van hun legstranden. De 
schildpadden spelen een belangrijke rol in de toeristenindustrie en vervullen een belangrijke symbolische functie 
bij initiatieven en fondswerving rond de bescherming van de Koraaldriehoek. Het doel van dit project van het 
Wereld Natuur Fonds is de bescherming van 50% van alle trekroutes, voedergebieden en broedplaatsen van 
zeeschildpadden. Bovendien wil het WNF de bijvangst van zeeschildpadden door de visserij halveren, onder 
andere door de distributie van meer dan 300.000 cirkelhaken onder de vissersvloten waarmee bijvangst wordt 
voorkomen. 
De resultaten van dit project in 2011 zijn goed. Dankzij de nieuwe cirkelhaken zijn het afgelopen jaar in 
Indonesië tussen de 960 en 1200 schildpadden gered. Daarnaast zijn 500 kapiteins getraind in milieuvriendelijke 
vismethodes en heeft WWF Maleisië campagne gevoerd om het stropen van schildpadden tegen te gaan. 
De Turing Foundation draagt tot en met 2012 € 250.000 bij aan dit project.  
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Transformatie van handel in levende koraalrifvissen, 2007-2012
Dit initiatief van het Wereld Natuur Fonds streeft een herstel na van de populatie van vissoorten in de Koraaldriehoek 
en een reductie van destructieve vistechnieken (zoals vissen met dynamiet). Zo zal bijvoorbeeld in de visserij-
branche (met name in Hong Kong) een Trade Association worden opgezet om verantwoordelijke handel in ‘Live 
Reef Fish’ (levende koraalrifvissen) te bevorderen, en zullen initiatieven worden genomen om consumenten aan 
te sporen alleen vis met het keurmerk MSC te kopen. De resultaten in 2011: in Hong Kong en Singapore worden 
voorlichtingscampagnes georganiseerd, de leverancier van 50% van alle handel in levende koraalvissen hanteert 
nu strikt de regels voor duurzame handel en overweegt MSC-certificering en er wordt gewerkt aan de oprichting van 
een business-to-business platform. 
De Turing Foundation draagt in totaal € 300.000 bij aan dit initiatief.  



3737

Bescherming van koraalriffen tegen 
klimaatverandering, Koraaldriehoek, 
2007-2012
Het Wereld Natuur Fonds gelooft dat 
het mogelijk is om de koraalriffen in de 
Koraaldriehoek te helpen de negatieve 
invloed van klimaatverandering te 
weerstaan, door bescherming tegen 
vervuilende vormen van industrie, 
toerisme en visserij. In 2011 heeft het 
WNF diverse lobbyactiviteiten ontplooid 
op internationale klimaatconferenties. 
Ook voerde het WNF een wereldwijd 
mediaoffensief om de Koraaldriehoek 
als onmisbare kraamkamer van de 
zee op de agenda te zetten. In het 
kader van samenwerking met het 
bedrijfsleven is bijvoorbeeld het ‘South 
Pacific Tourism Energy Efficiency 
Investments Programme’ gelanceerd. 
De Indonesische regering heeft zich 
gecommitteerd om de CO2 uitstoot te 
verminderen met 41% in 2020. 
De Turing Foundation draagt € 600.000 
bij aan dit initiatief.  

Beheer van tonijnkraamkamers en 
bijvangst, Koraaldriehoek, 2007-2012
Tonijn levert voedsel en inkomsten 
voor tientallen miljoenen mensen in 
de Koraaldriehoek. Bovendien vervult 
tonijn een cruciale rol in de ecologie 
van de koraalriffen. Het Wereld Natuur 
Fonds werkt met de regeringen in de 
Koraaldriehoek aan het verduurzamen 
van de tonijnvangst en het beschermen 
van de met uitsterven bedreigde 
tonijnsoorten. In 2011 zijn ongeveer 
230.000 ‘bijvangstbeperkende’ cirkel-
haken in gebruik genomen en zijn 
partnerships gesloten met grote 
tonijnfabrikanten. Bovendien zijn op de 
Filippijnen wetten aangenomen waardoor 
cirkelhaken verplicht worden voor de 
nationale visserijvloten. In een speciale 
expertmeeting (de ‘Tuna Think Tank’) 
is nagedacht over oplossingen voor 
beperking van bijvangst bij kleine, lokale 
visserijen 
De Turing Foundation doneert € 650.000 
aan dit initiatief. 

 

Bescherming van koraalriffen 
tegen klimaatverandering

Beheer tonijnkraamkamers
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Hoofdstuk 3
Onderwijs
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Onderwijsbeleid

De Turing Foundation streeft naar het verbeteren 
van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs in 
ontwikkelingslanden. Daarbij richten wij ons 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 vaardigheden, en 
op het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Geografisch geven wij prioriteit aan projecten in de 
volgende landen in Afrika: 

 Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, 
 Ghana, Kameroen, Kenia, 
 Mali, Niger, Tanzania en Togo. 

Uit een in 2009 uitgevoerde evaluatie naar de effectiviteit 
en impact van de door de Turing Foundation mogelijk 
gemaakte onderwijsprojecten is gebleken dat de 
volgende interventies impact hebben op toegang tot en 
kwaliteit van onderwijs, vooral in combinatie met elkaar:

3
Onderwijs 
Wij willen kinderen in 
ontwikkelingslanden 
onderwijs bieden dat hen 
structureel helpt, onaf-
hankelijker en zelfstan-
diger maakt, en hen in 
staat stelt een bijdrage te  
leveren aan hun eigen, 
lokale gemeenschap.
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      - Het verbeteren van de kwaliteit van het    
        schoolmanagement;
      - Het vergroten van het aantal leraren, scholen,    
        klaslokalen en boeken;
      - Het trainen en tijdens de loopbaan voortdurend    
        bijscholen van leraren.

Deze uitkomst heeft er toe geleid dat bij onze 
projectkeuze de nadruk ligt op de aanwezigheid van een 
of meerdere van deze interventies. Het verbeteren van 
het schoolmanagement vormt daarbij het belangrijkste 
aandachtspunt voor de Turing Foundation, omdat zonder 
goed schoolmanagement de impact van de andere 
interventies (deels) verloren gaat. 

Partners 
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.
Wij hebben een goede methodiek ontwikkeld voor het 
selecteren van betrouwbare partners. Wel hebben wij 
door de tijd heen geleerd een aantal zaken kritischer 

te benaderen en minder risico te nemen. Wij stellen 
als voorwaarde dat de lokale partner een sterk lokaal 
management heeft en een track record, en beoordelen 
projecten nadrukkelijk op local ownership in de 
overtuiging dat deze zaken van doorslaggevend belang 
zijn voor de duurzaamheid van het project. 

Ontwikkelingen
Wij constateerden dat bij de door ons gesteunde 
projecten niet of nauwelijks werd nagedacht over het 
onderhoud van de schoolgebouwen. Daarom hebben 
wij besloten om ons onderwijsbeleid aan te scherpen: 
sinds januari 2011 moet elke aanvraag met een bouw- 
of renovatieonderdeel voorzien zijn van een gedegen 
inhoudelijk en financieel plan met betrekking tot groot 
onderhoud voor 5 jaar. 
 
Onderwijsbestedingen
In 2011 ontving de Turing Foundation 200 aanvragen 
op het gebied van onderwijs. Sinds de oprichting 
ondersteunde de Turing Foundation in totaal 133 
projecten: 85 projecten op het gebied van het 
verbeteren van (de kwaliteit van) onderwijs en 49 
projecten op het gebied van beroepsonderwijs.   
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Aantal aanvragen onderwijs 2008 - 2011
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Bestedingen onderwijs 2006 - 2011

€
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Gemiddelde donatie per onderwijsproject 2007 - 2011

€
 x

 1
00

0
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3.1 Projecten onderwijs

Benin Teacher training en bouw 
middelbare school, Gbadagui, 2011
Stichting Le Pont had de intentie om 
een project uit te voeren bestaande uit 
de bouw van een middelbare school in 
het dorp Gbadagui in combinatie met 
de training van 80 schoolhoofden in 
onderwerpen als schoolmanagement, 
pedagogiek en administratie. Helaas 
heeft de moeizame samenwerking met 
de lokale partner Stichting Le Pont doen 
besluiten om de bouw van de school 
te annuleren. De opleiding van de 
schoolhoofden in het district Grand Popo 
zal wel doorgang vinden. 
De oorspronkelijke donatie van de Turing 
Foundation bedroeg € 14.000, maar is 
naar beneden bijgesteld naar € 1.827, 
de totale kosten voor de training. 

Burkina Faso Speedschools en 
teacher training, 2011-2014
Woord en Daad en partnerorganisatie 
CREDO hebben in Burkina Faso 
tientallen zogenaamde ‘speedschools’ 
opgezet. Deze scholen bieden 
kinderen van 9 tot 12 jaar die geen 
onderwijs hebben genoten een nieuwe 
kans om alsnog in te stappen in het 
basisonderwijs. Op de speedschools 
worden de eerste drie jaar onderwijs van 
de basisschool aangeboden in negen 
maanden. Daarna kunnen de kinderen 
instromen in het reguliere basisonderwijs. 
De Turing Foundation droeg al eerder 
bij aan 10 speedschools. Nu wordt het 
project uitgebreid naar 20 speedschools 
per jaar in de provincie Kadiogo, en 
volgen de leraren van scholen waar de 
kinderen na hun speedschool terecht 
komen een training.  
De Turing Foundation draagt tot en met 
2014 € 100.000 bij aan dit project.

Burkina Faso Beroepsonderwijs 
duurzame landbouw, Gbomboro, 2011
Heifer en partnerorganisatie Asudec 
gaan in Gbomboro, Noordwest Burkina 
Faso, een gemeenschapsschool 
opzetten voor beroepsonderwijs 
gericht op duurzame landbouw, als 
onderdeel van een groter programma 
voor duurzame ontwikkeling. De school 
zal iedere drie jaar 60 jongeren van 
15 jaar en ouder die geen (of weinig) 
onderwijs hebben genoten opleiden, 
en de oud-studenten daarna helpen 
met het opzetten van een eigen 
landbouwbedrijfje. Naar verwachting 
kan de school vanaf het vierde jaar 
voldoende inkomsten genereren om de 
eigen kosten te dekken.  
De Turing Foundation droeg € 40.000 bij 
in 2011.

Een van de andere scholen die 
Stichting Le Pont in Benin heeft gebouwd

Leerlingen van een Speedschool in Burkina Faso Beroepsonderwijs Duurzame Landbouw, 
Gbomboro, Burkina Faso
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Burkina Faso Teacher training en 
uitbreiding school, Toungana, 2011-
2013
De Association for Small African Projects 
(ASAP) richt zich op het verbeteren van 
het welzijn van de inwoners van negen 
arme dorpen in West-Burkina Faso. In de 
periode 2011 t/m 2013 wordt de lagere 
school in het dorp Toungana uitgebreid 
met drie klaslokalen, lerarenwoningen, 
toiletten en schoolmeubilair. De 
onderwijsautoriteiten hebben zich 
gecommitteerd jaarlijks een extra 
onderwijzer te leveren.  
In 2011 is de school uitgebreid met een 
klaslokaal en een lerarenwoning en zijn 
de onderwijzers van de negen dorpen en 
het omringende gebied vakinhoudelijk 
bijgeschoold en getraind in nieuwe 
lesmethoden. 
De Turing Foundation draagt € 45.000 
bij in 2011 en 2012, waarmee 100% 
van de teacher training en 50% van de 
bouwkosten worden gedekt.  

Burkina Faso ICT beroepsonderwijs, 
Ouagadougou, 2010-2012
Stichting Zod Neere heeft een 
beroepsonderwijscentrum voor 
kansarme jongeren opgezet in 
Ouagadougou, Burkina Faso. Dit 
centrum (CPAEC - Centre Professionnel 
d’Apprentissage et d’Echanges 
Culturels) gaat vakopleidingen 
aanbieden in brons-, batik- en 
leerbewerking, timmeren, metselen 
en ICT (administratie en technisch 
onderhoud). De ICT vakopleiding duurt 
twee of drie jaar inclusief een stage en 
heeft een capaciteit van 270 leerlingen 
per jaar. De inrichting gaat van start 
wanneer de fondswerving gerealiseerd 
is, maar Zod Neere is daar tot op heden 
slechts gedeeltelijk in geslaagd. De 
activiteiten zijn daarom uitgesteld naar 
2012. 
De Turing Foundation draagt € 19.000 bij 
aan de inrichting van de computerzalen 
voor de ICT vakopleiding. 

Burkina Faso Zonne-energie op zes 
technische scholen, Bobo Dioulasso, 
2010-2011
Het ETC Technical Training Programma 
heeft op verzoek van zes technische 
scholen in Bobo Dioulasso, Burkina 
Faso, een trainingsprogramma 
ontwikkeld op het gebied van zonne-
energie systemen. 26 vakdocenten 
Elektriciteit / Elektrotechniek zijn getraind 
in het installeren, onderhouden en 
repareren van zonne-energie systemen, 
en kunnen deze kennis overdragen aan 
hun leerlingen. Deze cursus is onderdeel 
van de opleiding elektrotechniek, die 
jaarlijks wordt gevolgd door de circa 
700 leerlingen van de zes technische 
scholen. 
Vanwege tijdgebrek konden de 
praktijkexamens in 2010 niet worden 
afgenomen. ETC heeft daarom in 2011 
een follow-up training georganiseerd.
De Turing Foundation droeg € 14.841 bij 
aan dit project.

Teacher Training en uitbreiding school, 
Toungana, Burkina Faso

Twee studenten elektrotechniek, Burkina FasoBeroepsonderwijscentrum CPAEC in aanbouw, 
Ouagadougou, Burkina Faso
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Burkina Faso Zonnepanelen voor vier scholen in Burkina Faso, 
2010-2011
Stichting AFOS heeft samen met de Burkinese ontwikkelingsorganisatie 
Association Femmes de ZENA de plaatsing van zonnepanelen op vier 
basisscholen gerealiseerd. Daardoor kunnen ‘s avonds extra lessen 
gegeven worden aan kinderen van 8 jaar en ouder die overdag niet 
naar school kunnen. Dit avondonderwijs biedt mogelijkheden waar 
vooral meisjes gebruik van zullen maken die niet eerder naar school 
gingen en drop-outs die eerder door gebrek aan middelen geen 
onderwijs konden volgen maar nu alsnog willen instromen.  
De Turing Foundation droeg € 16.500 bij aan dit project. 

3.1 Projecten onderwijs

Burkina Faso Gratis schoolmaaltijden, 
Ouahigouya, Burkina Faso, 2010-2011
Stichting WOL heeft in Ouahigouya 
in de provincie Yatenga het Zoodo 
onderwijscomplex opgezet. Doel is het 
ontwikkelen van (beroeps-)onderwijs voor 
plattelandsjongeren in de regio Yatenga. 
De Turing Foundation steunde dit project al 
met een donatie van € 150.000 als bijdrage 
aan de bouw van de schoolgebouwen en 
praktijklokalen. Ditmaal draagt de Turing 
Foundation € 32.500 bij (waarvan € 19.000 
in 2011), zodat een gratis lunch kan worden 
verstrekt aan alle leerlingen. 

Plaatsing zonnepanelen, 
Burkina Faso

Gratis schoolmaaltijden, 
Ouahigouya, Burkina Faso
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Cambodja Teacher Training Electricity 
& Renewable Energy, Phnom Penh, 
2011
Het Centre Kram Ngoy is een 
beroepsopleidingcentrum in Phnom 
Penh waar ieder jaar 100 jongeren 
opgeleid worden tot elektricien. Het 
centrum kampte met een tekort aan 
gekwalificeerde opleiders. Het ETC 
Technical Training Programma heeft 
gedurende twee jaar acht mensen 
opgeleid in didactiek en up-to-date 
technische kennis met betrekking tot 
elektriciteit en renewable energy. Ook 
zijn nieuwe lesmaterialen ontwikkeld voor 
het Centre Kram Ngoy.  
De Turing Foundation droeg in 2010 en 
2011 ruim 40% van de projectkosten 
bij aan dit project (€ 47.635, waarvan 
€ 22.635 in 2011).

D.R. Congo Verbetering kwaliteit 
basis- en beroepsonderwijs, 
Noordelijke Evenaarsprovincie, 2011-
2014
CDI Bwamanda heeft de afgelopen 
drie jaar op 22 scholen in de 
Noordelijke Evenaarsprovincie in D.R. 
Congo gewerkt aan de kwaliteit van 
het onderwijs op zes basisscholen, 
elf middelbare scholen en vijf 
beroepsonderwijsinstituten. Het project 
wordt in de periode 2011 t/m 2014 
uitgebreid naar 27 scholen en vijf 
alfabetiseringscentra, waardoor in totaal 
15.000 leerlingen worden bereikt. Er 
worden trainingen gegeven om het 
bestuur en beheer van de scholen 
en de vakbekwaamheid van het 
lerarenkorps te verbeteren. Ook wordt 
lesmateriaal verspreid en waar nodig 
schoolgebouwen gerenoveerd.  
De Turing Foundation draagt t/m 2014 
€ 105.000 bij aan dit project (waarvan 
€ 45.000 in 2011).

D.R. Congo Schoolmeubilair voor 16 
scholen in Lubero, 2011-2013
Save the Children voert in de regio 
Lubero in Noord-Kivu, D.R. Congo, een 
vijfjarig programma uit dat zich richt 
op het verbeteren van de toegang tot 
veilig en kwalitatief goed onderwijs. 
Activiteiten zijn het opzetten van teacher 
training centra, het aanbieden van een 
versneld onderwijstraject voor kinderen 
die geen onderwijs hebben genoten, 
het opknappen van schoolgebouwen 
en het trainen van schoolmanagement 
comités. Ook worden lesmaterialen en 
schoolmeubilair geleverd aan scholen.  
De Turing Foundation draagt € 85.000 bij 
in de jaren 2011 t/m 2013 (50% van de 
schoolmeubilairkosten).

Teacher Training Electricity & Renewable Energy, 
Phnom Penh, Cambodja

Een les klokkijken, 
Instituut Pio te Bwamanda, D.R. Congo

Schoolmeubilair 
in Lubero, D.R. Congo
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3.1 Projecten onderwijs

D.R. Congo Tiener-bijscholings-
programma, Kivu, 2010-2012
Met dit project laat ZOA Vluchtelingen-
zorg tieners uit ‘returnee’-gezinnen - die 
één of meerdere jaren basisonderwijs 
hebben gemist - in drie jaar tijd het 
complete basisschoolcurriculum 
afronden. Het gaat veelal om wees-
kinderen, ex-kindsoldaten en kinderen 
die het slachtoffer zijn geworden van 
verkrachting, seksueel geweld, uitbuiting 
of armoede. Bestaande scholingscentra 
worden gesteund bij de uitvoering 
van een bijscholingsprogramma voor 
6.550 jongeren. Onderwijsambtenaren 
en leden van de onderwijsinspectie 
worden getraind in het aansturen en 
controleren van dit programma. In 
2011 volgden in totaal 1.545 tieners het 
onderwijsprogramma in Zuid-Kivu. 
De Turing Foundation draagt in totaal 
€ 105.000 bij aan dit programma, 
waarvan € 35.000 in 2011.  

D.R. Congo Teacher training in Zuid-
Kivu, 2010-2012
De Engelse ngo Children in Crisis initieert 
en coördineert onderwijsprojecten in 
post-conflictgebieden zoals Afghanistan, 
Sierra Leone, Liberia en D.R. Congo. Dit 
project in Zuid-Kivu, D.R. Congo, heeft 
als doel het structureel verbeteren van 
het onderwijsniveau en de leerresultaten. 
Om dit te bereiken worden de komende 
jaren 172 schoolhoofden en 1.034 
onderwijzers getraind, en worden 
lescurricula ontwikkeld en lesmaterialen 
verspreid. 
De Turing Foundation draagt € 120.000 
bij aan dit project (€ 40.000 in 2011).

D.R. Congo Renovatie en uitbreiding 
beroepsopleidingscentrum, Kisantu, 
2010-2011
De Stichting Bambale heeft in Kisantu, 
D.R. Congo, het schoolgebouw 
behorende bij het Institut Technique 
Médicale de Kintanu, een 
medische beroepsopleiding voor 
verpleegkundigen, gerenoveerd 
en uitgebreid. Bovendien is het 
schoolmanagement bijgeschoold op 
het gebied van organisatorische en 
bedrijfseconomische vaardigheden.  
De Turing Foundation droeg in 2010 
€ 33.000 bij voor deze activiteiten, die 
plaatsvonden in 2010 en 2011.  

Tiener-bijscholingsprogramma, 
Kivu, D.R. Congo

Teacher training in 
Zuid Kivu, D.R. Congo

Renovatie en uitbreiding 
beroepsopleidingscentrum, Kisantu
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D.R. Congo Beter toegang tot onderwijs voor kwetsbare kinderen, Bukavu en Walungu, 
2010-2011
War Child streeft in Zuid-Kivu naar betere toegang tot onderwijs voor kwetsbare kinderen. 
Omdat in D.R. Congo een groot tekort is aan gekwalificeerde leraren, traint War Child de 
leerkrachten van de provinciale onderwijsautoriteiten in een scala van onderwerpen: het 
nationale curriculum, moderne lesmethoden, veilige schoolomgeving, psychosociaal welzijn, 
schoolmanagement en supervisiemethoden. Deze leerkrachten trainen op hun beurt gedurende 
twee jaar de leraren, ouderraden en het schoolmanagement van 16 scholen in Bukavu en 
Walungu. Daarnaast wordt lesmateriaal verspreid, schoolmeubilair geleverd en worden kleine 
infrastructuurverbeteringen uitgevoerd.
In het eerste projectjaar (april 2010-april 2011) hebben in totaal 248 leraren en school-
directeuren deelgenomen aan de trainingen en zijn met het trainingsprogramma in totaal 9.747 
kinderen bereikt - ver boven de doelstelling van 4.800. In het tweede projectjaar (april 2011- 
april 2012) wordt het project vanwege de goede resultaten uitgebreid naar Mwenge. 
De Turing Foundation doneerde in totaal € 80.000 aan dit project (waarvan € 40.000 in 2011).  
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D.R. Congo Bouw medische school, 
Kiliba, 2010-2011
Focus on Education heeft samen met 
de lokale ngo Fondation Chirezi een 
driejarige middelbare beroepsopleiding 
in de gezondheidszorg opgezet voor 150 
leerlingen, met name kansarme jongens 
en meisjes van 14 tot 20 jaar. Eind 2010 
zijn de bouwwerkzaamheden afgerond 
en is de opleiding van start gegaan. De 
opleiding telt echter beduidend minder 
leerlingen dan beoogd, en bovendien 
zijn de geplande inkomstengenererende 
activiteiten nog niet van start gegaan. 
Focus on Education zal ons op korte 
termijn informeren over het vervolg 
van het project en de aanpak van de 
achterblijvende projectonderdelen. 
De Turing Foundation draagt € 35.000 
bij aan dit project, waarvan €10.000 pas 
wordt overgemaakt nadat goedkeuring is 
gegeven aan het vervolgtraject.   

D.R. Congo Bouw van een ecologische 
school in Sinia, 2009-2011
De Wasmoeth Wildlife Foundation heeft 
in het dorpje Sinia op een eiland in de 
Kongorivier een basisschool gebouwd 
met een capaciteit voor 180 kinderen. 
De bouw van de school is volgens de 
planning verlopen, maar de inrichting 
kende een vertraging van zes maanden. 
Wasmoeth weigerde steekpenningen te 
betalen aan corrupte bureaucraten in 
de haven van Boma, die de containers 
met schoolspullen niet wilden vrijgeven. 
Door deze vertraging en de stijging van 
de kosten voor bouwmaterialen vielen 
de projectkosten aanzienlijk hoger uit. 
De Wasmoeth Wildlife Foundation heeft 
de extra kosten op zich genomen, en 
zich bovendien gecommitteerd om de 
komende decennia de schoolkosten te 
blijven betalen.
De Turing Foundation droeg € 40.000 bij 
aan de bouw van deze school.  

Ghana Opzetten Biblionef Ghana, 
2011-2013
Biblionef beschouwt boeken als bron 
van ontwikkeling en wil lezen stimuleren. 
Daartoe verspreidt de organisatie nieuwe 
Engels- en Franstalige kinderboeken 
in Afrika en Azië, maakt de publicatie 
van kinderboeken in lokale talen 
mogelijk en zet bibliotheken op. Er zijn 
inmiddels vijf Biblionef organisaties in 
Nederland, Frankrijk, België, Zuid-Afrika 
en Suriname, die jaarlijks wereldwijd 
500.000 boeken verspreiden. Biblionef 
Nederland gaat nu een Biblionef 
organisatie in Ghana opzetten die 
zich zal richten op het verspreiden en 
publiceren van kinderboeken in Ghana.  
De Turing Foundation draagt € 150.000 
bij in de jaren 2011 t/m 2013.

Medische School in aanbouw, 
Kiliba, D.R. Congo

Een bibliotheek in GhanaEcologische school in Sinia, D.R. Congo

3.1 Projecten onderwijs
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Ghana Competency Based Teaching 
binnen het beroepsonderwijs, Kumasi 
en Tamale, 2010-2011
Het Technical Training Programme van 
ETC (Educational Training Consultants) 
richt zich op human resource 
development en capacity building in 
ontwikkelingslanden door het versterken 
van technisch onderwijs. In Ghana heeft 
ETC 238 docenten getraind: 68 docenten 
van het teacher training instituut voor 
technisch beroepsonderwijs in Ghana 
(COLTEK), en 170 docenten van vier 
beroepsonderwijscentra in Kumasi 
en Tamale. Doel is om moderne 
lesmethoden (competency based 
teaching) te introduceren binnen het 
beroepsonderwijs in Ghana.  
De Turing Foundation draagt met 
€ 35.000 ruim de helft van de kosten 
van dit project.

Ghana Farming and Livelihood 
Improvement Programme 2010-2011
Het Farming and Livelihood Improvement 
Programme van SOS Kinderdorpen heeft 
als doel het verbeteren van de bestaans- 
en voedselzekerheid van kwetsbare 
kinderen en jongeren op het platteland 
van Ghana. In samenwerking met GOAN 
en Avalon worden 600 jongeren vanaf 
13 jaar onderwezen in biologische 
landbouwtechnieken, en vanaf 18 jaar 
geholpen met het opstarten van een 
eigen landbouwbedrijfje. Hiervoor wordt 
een groot aantal leraren getraind, die de 
activiteiten later zonder extra financiering 
kunnen voortzetten. Het project vindt 
plaats in de regio’s Asiakwa (in het 
zuiden van Ghana) en Tamale (in het 
noorden van Ghana). 
De Turing Foundation neemt tot en met 
2011 een derde (€ 60.000) van de kosten 
van het beroepsonderwijs op zich.  

Ghana Sociale en financiële 
vaardigheden voor kinderen, 2009-
2011
Met het ‘Aflatoun Curriculum’ leren 
kinderen tussen 6 en 14 jaar belangrijke 
sociale en economische vaardigheden 
als rechten en verantwoordelijkheden, 
persoonlijke ontwikkeling, uitgeven en 
sparen, en plannen en budgetteren. 
De leermethode wordt ondersteund 
door acht kindvriendelijke, interactieve 
werkboeken. Het project wordt 
uitgevoerd door de lokale organisatie 
WADEP (Women and Development 
Project) en zal uiteindelijk 100 scholen en 
12.750 kinderen bereiken. 
De Turing Foundation financiert de 
volledige projectkosten (€ 67.000, 
waarvan € 27.000 in 2011) voor het 
trainen van docenten op 160 Ghanese 
scholen en het leveren van lesmateriaal. 

Competency Based Teaching binnen het 
beroepsonderwijs, Kumasi, Ghana

Farming and Livelihood Improvement 
Programme, Ghana

Kinderen testen hun kennis,
WADEP, Ghana
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3.1 Projecten onderwijs

 

Kameroen Beroepsonderwijs voor 100 jongeren, 2011
Stop Kindermisbruik en lokale partner ASSEJA bieden jaarlijks 100 kansarme 
jongeren in de steden Yaoundé, Maroua, Bertoua en Ambam de mogelijkheid om 
beroepsonderwijs te volgen in de vakken silk-screen printing, painting, tailoring, 
hairdressing/aesthetics, restaurant/pastry making en computer graphics. De 
opleidingen bestaan uit drie maanden theorie en een apprenticeship-based training 
bij bestaande bedrijfjes. Uit eerdere ervaringen is gebleken dat 80% van de jongeren 
die de training afmaakt een eigen bedrijfje start en zo in hun eigen inkomsten kan 
voorzien. De andere 20% heeft over het algemeen goede kansen om in dienst te 
blijven bij het bedrijfje waar zij opgeleid werden. 
Vanwege het grote aantal inschrijvingen in 2011 heeft ASSEJA besloten meer 
kansarme jongeren per trainer toe te wijzen. In totaal zijn 105 meisjes en 40 jongens 
ingestroomd in het programma. Momenteel wordt onderzocht of de overbezetting 
ten koste is gegaan van de kwaliteit. Dit lijkt niet het geval: de jongeren zijn bijzonder 
gemotiveerd en er is nauwelijks uitval. De Turing Foundation droeg in 2011 € 38.000 
bij aan dit project (50% van de trainingskosten). Vanwege het succes van dit 
programma heeft de Turing Foundation in december 2011 besloten dit programma 
nog drie jaar te steunen, voor in totaal € 112.500.

Kameroen Schoolboeken voor 
basisscholen, Noordwest-Kameroen, 
2010-2012
Knowledge for Children steunt 
plattelandsscholen in Noordwest-
Kameroen met het trainen van leraren, 
met het opbouwen van een goed 
boekenbestand en met het effectief 
gebruik van boeken als leermiddel 
in het onderwijs. Ook wordt een 
boekenfonds opgezet zodat de 
school uiteindelijk het boekenbestand 
zelfstandig kan beheren en aanvullen. 
Knowledge for Children beoogt met haar 
activiteiten het onderwijsniveau voor 
basisschoolkinderen in de leeftijd van 6 
tot 14 jaar te verbeteren.  
De Turing Foundation draagt tot en 
met 2012 ongeveer € 88.500 bij aan dit 
project (waarvan € 30.000 in 2011).  

Schoolboeken voor basisscholen, 
Noordwest-Kameroen

Voorlichtingsbijeenkomst over beroepsonderwijs, 
Kameroen
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Kameroen Teacher training in Far 
North Region, 2010-2012
VSO (Voluntary Service Overseas) 
zendt vakdeskundigen uit naar 
ontwikkelingslanden in Afrika en Azië, 
zodat zij hun kennis en ervaring met 
lokale organisaties kunnen delen. In 
Noord-Kameroen wordt gedurende drie 
jaar een project uitgevoerd waarbij vier 
vakdeskundigen training modules gaan 
ontwikkelen voor lerarenopleidingen, en 
voor training gericht op schoolhoofden, 
ouderraden en onderwijsambtenaren. 
Ook worden activiteiten georganiseerd 
om toegang tot onderwijs voor meisjes 
te stimuleren.  
De Turing Foundation doneert € 90.000, 
waarvan € 30.000 in 2011.

Kameroen Bouw School, Mamfe, 2010-
2011
Live Build bouwt in samenwerking met 
United Action for Children (UAC) een 
kwalitatief hoogwaardige school in 
Mamfe, bestaande uit 14 lokalen voor 
480 leerlingen. De klassen zijn relatief 
klein en op de school zullen lessen 
gegeven worden op het gebied van HIV/
Aidsvoorlichting, vakonderwijs, bijlessen 
en computertraining. De school is een 
kopie van een al bestaande school in 
Buea, die zeer goede resultaten behaalt. 
De eerste fase van de bouw is inmiddels 
succesvol afgerond, maar kent wel een 
kleine budgetoverschrijding als gevolg 
van de aanleg van de fundering voor het 
hele complex, en niet slechts voor de 
klaslokalen uit de eerste fase. 
De Turing Foundation droeg € 25.000 
bij voor de eerste fase van de bouw van 
de school in Mamfe (vier klaslokalen, 
toiletten en een lerarenkamer).

Kameroen Verbetering kwaliteit 
onderwijs van acht basisscholen, 
East- and Adamawa Region, 2011-2013
In de grensstreek van Oost-Kameroen 
verblijven sinds 2007 meer dan 100.000 
vluchtelingen uit de Centraal Afrikaanse 
Republiek. De UN High Commission 
for Refugees wil in samenwerking 
met Cameroon Red Cross en Plan 
International Cameroon de kwaliteit 
van het onderwijs verbeteren op acht 
basisscholen die toegankelijk zijn voor 
lokale en vluchtelingpopulaties. Zo zullen 
nieuwe onderwijzers worden getraind, 
schoolgebouwen worden verbeterd, 
schoolmeubilair en lesmaterialen worden 
geleverd, en speciale aandacht worden 
gegeven aan toegang tot onderwijs voor 
meisjes.  
De Turing Foundation draagt € 120.000 
bij in de jaren 2011 tot en met 2013.

Teacher training, Noord-Kameroen Vluchtelingen halen water uit de oudste bron van 
Gbiti, Kameroen

De school in aanbouw, Mamfe, Kameroen
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Kenia Gereedschap voor twaalf 
technische trainingscentra, West-
Kenia, 2011
Gered Gereedschap verzamelt en 
repareert gebruikt gereedschap, 
en verstuurt het op aanvraag naar 
ontwikkelingsprojecten in Afrika, Azië 
en Latijns-Amerika. Jaarlijks levert 
de stichting meer dan 100.000 stuks 
gereedschap en 1.000 naaimachines 
aan ontwikkelingslanden. Duizenden 
mensen krijgen zo de mogelijkheid om 
een vak te leren en een inkomen te 
verwerven.  
De Turing Foundation financierde 
in 2011 de volledige projectkosten 
(€ 37.000) voor de inzameling, 
recycling, verpakking en verzending van 
gereedschappen en naaimachines naar 
twaalf trainingscentra en organisaties in 
West-Kenia.  

Kenia Beroepsonderwijs voor 
kansarme jongeren, 2011-2012
De Ujima Foundation biedt 
beroepsonderwijs aan kansarme 
jongeren in Nakuru en Kisumu die 
de zorg hebben voor jongere broers 
en zussen. De jongeren worden 
getraind om te werken in de hospitality 
sector (hotels, restaurants, etc.). Om 
dit beroepsonderwijsprogramma in 
Kisumu op de lange termijn te kunnen 
financieren, is aan de oevers van het 
Victoriameer in Kisindi een lodge voor 
toeristen gebouwd. Volgens het business 
plan kan het programma binnen een 
paar jaar uit de inkomsten van de lodge 
gedekt worden, iets dat Ujima in Nakuru 
al heeft laten zien.  
De Turing Foundation droeg € 15.000 bij 
aan dit project in 2011, en staat garant 
voor € 15.000 in 2012.

Gereedschap voor technisch beroepsonderwijs, 
West-Kenia, 2011

Ujima Beroepsonderwijs, Kenia

Kenia Education Quality Improvement 
Programme, 2011-2013
Build Africa richt zich volledig op 
onderwijs- en inkomengenererende 
programma’s in Kenia en Oeganda. 
In Midden-Kenia wordt op ruim 20 
plattelandscholen gewerkt aan het 
verbeteren van de kwaliteit van het 
onderwijs, door middel van training van 
het schoolmanagement en leerkrachten, 
verbetering van infrastructuur en aanbod 
van lesmaterialen.  
De Turing Foundation draagt tot 
en met 2013 € 130.000 bij aan de 
trainingsactiviteiten (waarvan € 50.000 
in 2011).

Education Quality Improvement Programme, Kenia
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Kenia Bouw en inrichting van de 
Makaror Mixed Day Secondary School, 
Makaror, 2011-2012
Stichting Welzijn Wajir steunt de armste 
bevolking van Wajir (Noordoost-Kenia) 
en omgeving, met name op het gebied 
van onderwijs, gezondheidszorg 
en voedselvoorziening. In Makaror 
wordt een nieuwe middelbare school 
opgericht die toegang zal bieden 
tot betaalbaar onderwijs van goede 
kwaliteit. Eerder maakte St. Welzijn 
Wajir de oprichting van de Furaha 
Secondary School mogelijk. Die school 
is na een paar jaar overgedragen aan 
de onderwijsautoriteiten, functioneert 
inmiddels onafhankelijk van de 
Stichting Welzijn Wajir en heeft goede 
examenresultaten.  
De Turing Foundation droeg in 2011 
€ 34.000 bij aan de bouwkosten van de 
Makaror Mixed Day Secondary School.  

Kenia Afri-car Academy, Kisumu, 2011
De Afri-Can Foundation heeft in 2010 
een technisch opleidingscentrum 
opgezet voor kansarme jongeren in 
Kisumu, West-Kenia. Het beroeps-
onderwijscentrum biedt een praktijk-
gerichte tweejarige opleiding tot auto-
monteur aan voor 30 tot 60 jongeren 
per jaar. Naar verwachting kan het 
centrum vanaf het derde jaar financieel 
zelfvoorzienend zijn door de inkomsten 
die worden gegenereerd in de garage 
waar de leerlingen worden opgeleid. 
Het centrum kende een moeizame start 
vanwege managementproblemen en 
een tegenvallend aantal studenten. In 
december 2011 heeft de eerste lichting 
bestaande uit acht studenten het 
examen met succes afgelegd. 
De Turing Foundation droeg in 2011 
eenmalig € 5.000 bij aan de lopende 
kosten. in 2010 steunden wij de bouw 
van dit opleidingscentrum met € 16.500.  

Kenia Upgrading van vijf centra voor 
beroepsonderwijs, 2010-2012
VSO (Voluntary Service Overseas) 
zendt vakdeskundigen uit naar 
ontwikkelingslanden zodat zij hun kennis 
en ervaring met lokale organisaties 
kunnen delen. In Kenia gaat VSO op 
vijf beroepsonderwijscentra werken 
aan de kwaliteit en relevantie van 
het beroepsonderwijs. Gedurende 
drie jaar worden trainingen 
gegeven aan docenten en aan het 
schoolmanagement, wordt het nieuwe 
overheidscurriculum ingevoerd, en 
wordt gewerkt aan uitbreiding van de 
stagemogelijkheden.  
De Turing Foundation doneert € 120.000 
tot en met 2012, waarvan € 40.000 in 
2011.

Voorbereidingen voor de bouw van de Makaror 
Mixed Day Secondary School, Kenia

VSO beroepsonderwijs, KeniaTraining voor leraren en schoolhoofden,
Zuid-Oost Kenia
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Kenia Teacher Training en School Leaders Course, Zuid-Oost-Kenia, 2011
Teachers4Teachers organiseert twee maal per jaar trainingen in Kenia door Nederlandse onderwijsprofessionals 
aan Keniase schooldirecteuren, leerkrachten en onderwijsambtenaren. Daarnaast ontwikkelt de stichting een 
tweejarige opleiding voor schooldirecteuren van het Shanzu Teacher Training College in Mombasa. Doel is het 
verbeteren van het schoolmanagement en het onderwijs door middel van de ontwikkeling van het leiderschap van 
schooldirecteuren en de vakbekwaamheid van leerkrachten.
Vanwege de goede resultaten heeft de Turing Foundation de donatie van € 64.000 voor deze activiteiten in 2011 
en 2012 verhoogd naar € 88.750. Hiermee wordt in beide jaren 50% van de trainingskosten gedekt voor zowel de 
leraren als de schoolmanagers.
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Kenia Onderwijs / voedselprogramma voor 10.000 schoolkinderen, Thika, 2010-2012
Het Macheo Children’s Centre exploiteert een kindertehuis in Thika en steunt verschillende lagere scholen in de 
nabijgelegen sloppenwijken door middel van een voedselprogramma. De dagelijkse, voedzame maaltijd heeft op 
de betrokken scholen geleid tot een forse toename van het aantal leerlingen en een aanzienlijke verbetering in de 
schoolresultaten. Macheo wil het programma in de jaren 2010-2012 uitbreiden naar in totaal 10.000 kinderen.
In 2010 ontvingen in totaal 2.800 kinderen een schoolmaaltijd, in 2011 steeg dit aantal naar in totaal 8.000 kinderen. 
De Turing Foundation reserveert tot en met 2012 € 83.200 voor dit project. De uiteindelijke toekenningen worden 
aan het eind van elk jaar vastgesteld op basis van het aantal daadwerkelijk bereikte kinderen. De bijdrage in 2011 
bedroeg € 30.800.
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Kenia Uitbreiding beroepsonderwijs-
centrum in Nairobi, 2008-2011
ChildsLife International heeft een 
beroepsonderwijscentrum aan de 
rand van de Kiberasloppenwijk in 
Nairobi uitgebreid met vier klaslokalen, 
vier praktijkruimtes, een kantoor 
en een winkelruimte. In totaal 140 
leerlingen kunnen op deze school een 
beroepsopleiding volgen in de vakken 
metselen, timmeren, kleermaken, kappen 
en kantooradministratie. De bouw van de 
school is in april 2011 goed afgerond. Bij 
de start van de lessen in april 2011 telde 
de opleiding 65 leerlingen. Per 1 januari 
2012 zijn er in totaal 105 inschrijvingen. 
Het beoogde aantal van 140 leerlingen 
wordt naar verwachting in april 2012 
bereikt.
De Turing Foundation financierde de helft 
(€ 40.000) van de bouwkosten van dit 
trainingcentrum.

Mali Bouw school voor basis- en 
beroepsonderwijs, Djenné, 2010-2011
Stichting Djenné richt zich op onderwijs, 
kunst en cultuur in de stad Djenné in 
Mali. In nauwe samenwerking met de 
lokale ngo, de gemeenschap en de 
onderwijsautoriteiten wil de stichting 
een voorbeeldschool opzetten voor 
basis- en beroepsonderwijs voor 300 
kinderen. Er zal tweetalig onderwijs 
geboden worden (Bambara en Frans) 
in klassen van maximaal 50 kinderen. 
De leerkrachten zullen jaarlijks getraind 
worden. Het beroepsonderwijs zal 
bestaan uit korte cursussen (textiel, hout-
en metaalbewerking).  
De Turing Foundation draagt € 20.000 bij 
voor het opzetten van de school.  

Mali Bouw vrouwenvakschool, 
Bandiagara, 2010-2011
De Stichting Vrouw & Arbeidsmarkt is 
een expertisecentrum voor vakscholing 
voor vrouwen. De stichting heeft volgens 
de filosofie van de vrouwenvakscholen 
- kortdurende, parttime opleidingen, 
individuele begeleiding, nazorg en 
kinderopvang - een vakschool opgericht 
in Bandiagara, Mali. Op deze school 
kunnen jaarlijks 150 vrouwen van 15 
jaar en ouder een opleiding volgen, en 
worden zij begeleid naar werk of het 
opzetten van een eigen bedrijf.  
De Turing Foundation droeg € 30.000 bij 
voor het opzetten van de school. 

Centrum Beroepsopleiding in aanbouw, 
Nairobi, Kenia

Vrouwenvakschool, Bandiagara, MaliDe school in aanbouw, Djenné, Mali

3.1 Projecten onderwijs
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Mali Moderne lesapparatuur voor 
beroepsonderwijs, Bamako, 2010-2011
Het Centre Professionel Mécanique 
Auto (CPMA) voor beroepsonderwijs in 
de autotechniek heeft haar onderwijs 
uitgebreid met de vierjarige opleiding 
‘Brevet de Technicien’. De PUM 
ondersteunt het CPMA bij het 
ontwikkelen van het nieuwe curriculum, 
bij de aanschaf van moderne les-
apparatuur en door bijscholing van 
de docenten. Dit project ondervond 
vertraging door problemen bij het
vinden en installeren van de apparatuur 
en technische infrastructuur. Bovendien 
leidden onrust, lerarenstakingen en 
strengere exameneisen door het 
Ministerie van Onderwijs tot minder 
doorstroom van geslaagde scholieren 
naar het beroepsonderwijs. Hierdoor is 
ook het leerlingenaantal van CPMA lager 
dan verwacht. 
De Turing Foundation droeg in 2010 
€ 35.500 bij voor de aanschaf van 
moderne lesapparatuur.  

Mali Bouw technische school, 
Kambila, 2010-2011
Stichting Mali en lokale partner Solisa 
zetten een technische school op in 
Kambila, gelegen in een gebied in Mali 
waar wel basisonderwijs is maar geen 
vervolgopleidingen worden aangeboden. 
Doel is het opleiden van kansarme 
jongeren voor beroepen waar behoefte 
aan is in de omgeving. De opleidingen 
zullen bestaan uit modules van drie, zes 
en twaalf maanden. De bouw van de 
school is in mei 2011 van start gegaan 
en zal naar verwachting begin 2012 
worden afgerond. De werkzaamheden 
hebben enige vertraging opgelopen 
vanwege problemen over de 
aangekochte grond. 
De Turing Foundation draagt € 40.000 bij 
aan de bouw van de technische school.  

Niger Educational Governance, 
Doutchi en Filingué, 2010-2012
De Franse ngo Aide et Action werkt 
in Niger aan de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs in 17 rurale 
gemeenschappen in de departementen 
Doutchi en Filingué. De focus ligt 
daarbij op infrastructuurverbeteringen, 
leermiddelen en teacher training. De 
slagingspercentages van de betrokken 
scholen zijn inmiddels ruim 10% hoger 
dan het nationale gemiddelde. Dit 
project betreft tweedekansonderwijs 
voor kinderen tussen de 8 en 14 
jaar, het bewerkstelligen van een 
toename van het aantal meisjes op de 
basisschool en een verhoging van de 
betrokkenheid van de gemeenschap bij 
het schoolmanagement.  
De Turing Foundation ondersteunt deze 
activiteiten t/m 2012 met een donatie van 
€ 150.000 (waarvan € 50.000 in 2011).

Centre Professionel Mécanique Auto, Bamako, Mali De bouw van de school in Kambila, Mali Een school in Filingué, Niger
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Niger 20 Speedschools voor 500 kinderen, Dosso, 2011-2012
De Stromme Foundation en partnerorganisatie RAEWWDD zijn in de Dossoregio in Niger gestart met 
de zogenaamde ‘speedschools’. Deze scholen bieden kinderen van 9 t/m 12 jaar die geen onderwijs 
hebben genoten een kans om alsnog in te stappen in het basisonderwijs. In een periode van negen 
maanden intensief onderwijs wordt de lesstof van de eerste drie jaar onderwijs van de lagere school 
behandeld. De kinderen kunnen vervolgens instromen in het reguliere basisonderwijs.  
De Turing Foundation draagt in 2011 en 2012 € 69.000 bij aan 20 speedschools. 
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Tanzania Bouw van een lagere school 
in Isitu, 2008-2011
Connect International heeft in het 
dorp Isitu een basisschool gebouwd, 
bestaande uit vier klaslokalen en twee 
lerarenhuizen, een kantoortje, latrines 
en een waterput. De bouw van de 
school is goed verlopen en de officiële 
opening vond plaats in juni 2011. Het 
tweede projectonderdeel - een driejarig 
verbeterprogramma, bestaande uit 
verbeteringen van het functioneren 
van de school en het onderwijs voor 
leerlingen - is echter niet uitgevoerd. 
De donatie van de Turing Foundation is 
daardoor verlaagd van € 30.000 naar 
€ 27.000.  

Togo Groot onderhoud en 
verbeteringen aan het Institut 
Zamenhof, Lomé, 2010-2011
Stichting Een School in Togo bouwde 
in 2004 een particuliere ‘modelschool’ 
voor basis- en middelbaar onderwijs in 
Lomé. In 2008 werd met hulp van de 
Turing Foundation een vleugel met vier 
klaslokalen aangebouwd. Inmiddels 
biedt de school onderwijs aan 475 
kinderen en behalen de leerlingen 
bijzonder goede examenresultaten. 
Zeven jaar na opening van de school 
wilde men enige verbeteringen 
aanbrengen aan het gebouw en urgent 
groot onderhoud uitvoeren. De Stichting 
Een School in Togo gaat zorg dragen 
voor het opbouwen van een reserve voor 
groot onderhoud in de toekomst.  
De Turing Foundation droeg bij 
uitzondering € 10.000 bij voor het groot 
onderhoud in 2011. 

Togo Individuele studiebeurzen
In de afgelopen jaren heeft het bestuur 
van de Turing Foundation individuele 
studiebeurzen toegekend aan een aantal 
mensen in Nigeria, Togo, Gambia, Haïti 
en Benin. Tot en met 2011 bedragen 
de totale kosten daarvoor € 38.659. 
Hoewel deze beurzen nog enkele jaren 
zullen doorlopen, heeft het bestuur 
ondertussen een beleidsbesluit genomen 
om geen nieuwe donaties te verstrekken 
aan projecten die het steunen van een 
individu als doel hebben.

De nieuwe school in aanbouw
Isitu, Tanzania

Institut Zamenhof, Lomé, Togo Individuele studiebeurzen
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Hoofdstuk 4
Kunst
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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 
initiatieven 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 tentoonstellen van beeldende kunst in musea;
    - de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd en    
      bijzondere publicaties van Nederlandse poëzie;
    - live uitvoeringen van (hedendaagse) klassieke    
      muziek.

Zowel bij de tentoonstellingen in musea als bij de 
klassieke muziekuitvoeringen bleken de doelstellingen 
wat betreft bezoekers nogal eens fors af te wijken 
van het uiteindelijk behaalde resultaat. Dit is voor het 
bestuur de reden geweest om voortaan niet meer het 
gehele toekenningsbedrag over te maken. 80% van 
het toegekende bedrag wordt direct overgemaakt, de 

4
Kunst
Wij willen meer mensen 
in nederland laten ge-
nieten van beeldende 
kunst, poezie en 
klassieke muziek.
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resterende 20% pas als de doelstellingen wat betreft 
bezoekers ook daadwerkelijk behaald zijn. Daarbij is een 
bepaald afwijkingspercentage toegestaan, afhankelijk 
van de omstandigheden.  

1. Beeldende kunst
In 2009 besloot het bestuur om de focus op 
schilderkunst te verbreden naar beeldende 
kunst. Daarbij blijven wij ernaar streven om bij 
exposities de beslissende bijdrage te geven aan 
die tentoonstellingen waar werken te zien zijn die 
anders alleen in buitenlandse musea worden getoond. 
Goede voorbeelden daarvan zijn de Louise Bourgeois 
tentoonstelling in het Haags Gemeentemuseum, het 
aankomende retrospectief van Diane Arbus in FOAM en 
Rodin Erotique in het Singer Museum, die in september 
2011 opent. 
Het tentoonstellingsconcept dat het beste aan deze 
doelstelling voldoet ontvangt de Turing Toekenning, 
een prijs van € 450.000 die wij eens in de twee jaar  
uitgereiken. In totaal dongen 14 musea mee naar 
de Turing Toekenning. In mei 2011 werd de prijs 
tijdens een feestelijk diner en in aanwezigheid van de 
nationale media door de Amsterdamse burgemeester 

Eberhart van der Laan uitgereikt aan het Haags 
Gemeentemuseum, voor de tentoonstelling ‘Alexander 
Calder. De Grote Ontdekking’. “Een inspirerend concept 
waarmee het Gemeentemuseum bovendien inspringt op 
een nu-of-nooit kans om het kwetsbare werk van Calder 
naar Nederland te halen”, aldus de jury. 

Gratis, comfortabel en veilig vervoer blijkt voor scholen 
de belangrijkste drempelverlagende factor te zijn om 
met hun kinderen een museum te bezoeken, zeker 
als het museum in een grote, drukke stad ligt. De 
Turing Foundation financiert daarom speciale ‘Turing 
Museumbussen’ die kinderen gratis van en naar 
musea brengen. Sinds 2008 vervoert de eerste Turing 
Museumbus Rotterdamse schoolkinderen van en naar 
Museum Boijmans Van Beuningen en het Chabot 
Museum. 

In 2011 zijn op uitnodiging van de Turing Foundation 
de voorbereidingen gestart voor de Turing 
Museumpleinbus, die vanaf januari 2012 kinderen 
uit de omliggende (rand)gemeenten van en naar 
de Amsterdamse musea aan het Museumplein zal 
vervoeren: het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum 
en het Stedelijk Museum. Door deze samenwerking 
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dichters uit België tot deelname inspireren.  
Naast publieksevenementen als de Turing Nationale 
Gedichtenwedstrijd blijven we bijzondere uitgaven 
steunen, zoals de bloemlezingenserie van Uitgeverij 
Van Oorschot en de poëzie in De Gids. 

3. Klassieke muziek
De Turing Foundation financiert uitvoeringen van 
(hedendaagse) klassieke muziek. In 2010 hebben we

bieden de drie musea een educatieprogramma aan dat 
een groot deel van de Nederlandse kunstgeschiedenis 
omvat. 

2. Poëzie 
Ons doel is om de  belangstelling voor poëzie in 
het algemeen te vergroten. Daarom lanceerden wij 
in april 2009 samen met de Poëzieclub en onder 
voorzitterschap van Gerrit Komrij de Turing Nationale 
Gedichtenwedstrijd. Dit project bleek een schot in de 
roos. Voor deze eerste editie werden maar liefst 15.688 
gedichten ingezonden door meer dan 6.300 mensen. 
De tweede editie van de Gedichtenwedstrijd telde 9.869 
gedichten van 2.300 dichters. De finale van de derde 
editie van de wedstrijd, met Ramsey Nasr als de nieuwe 
juryvoorzitter, vond plaats op 24 januari 2011. In totaal 
werden 10.131 gedichten ingediend door 2.227 dichters. 
Deze laatste editie van de wedstrijd was ook open voor 
deelnemers uit België. En met succes: de Vlaamse 
dichter David Troch won de wedstrijd. Wij zien voor 
volgend jaar kansen om de wedstrijd ook in Vlaanderen 
tot een jaarlijks terugkerend ‘dichtfeest’ te maken. De 
hoge score van de Vlamingen zal ongetwijfeld meer 
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Aantal aanvragen kunst 2007 - 2011
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onze criteria verder aangescherpt: 
wij financieren bij voorkeur festivals met een 
hoogwaardig muziek-programma, die in staat zijn 
om publiek te bereiken dat gewoonlijk geen festivals 
bezoekt. Deze lijn hebben we in 2011 strikt gevolgd, 
hetgeen noodzakelijk was vanwege het relatief hoge 
aantal muziekaanvragen. 

Kunstbestedingen
In 2011 ontving de Turing Foundation 171 kunst-
aanvragen, waarvan 59 voor beeldende kunst, 14 voor 
poëzie, 94 voor muziek en 4 voor overige disciplines. 
Wij honoreerden in totaal 13 kunstaanvragen. 
Sinds de oprichting ondersteunde de Turing Foundation 
in totaal 87 projecten: 39 beeldende kunst projecten, 16 
poëzieprojecten en 32 muziekprojecten. 

muziek                         kunst                   onderwijs                  overig muziek                                 kunst                              onderwijs   
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‘Van Oostsanen, De Ware Jacob’, 
Stedelijk Museum Alkmaar, 2011-2014
Jacob Cornelisz van Oostsanen is 
de vroegst bekende Amsterdamse 
kunstenaar. Hij werd rond 1470 in 
Oostzaan geboren en verhuisde rond 
1500 naar Amsterdam. In 2014 is het 
500 jaar geleden dat Jacob Cornelisz 
van Oostsanen op het hoogtepunt 
van zijn carrière was. Reden voor het 
Amsterdam Museum, het Stedelijk 
Museum Alkmaar en de Grote Sint 
Laurenskerk te Alkmaar om gezamenlijk 
een expositie aan de kunstenaar te 
wijden. De expositie is opgezet als 
drieluik en geeft een nooit eerder 
getoond en compleet overzicht van het 
oeuvre van Van Oostsanen. 
De Turing Foundation doneert € 75.000 
aan dit project, dat genomineerd werd 
voor de Turing Toekenning 2011. 

‘Goddelijk en Griezelig. Het Geheim 
van de Slang’, Afrika Museum, 2011-
2012
In de tentoonstelling ‘Goddelijk en 
Griezelig, Het Geheim van de Slang’ 
staat het verschijnen van de slang als 
universeel dierensymbool in de kunst 
centraal. Het Afrika Museum toont 
kunstwerken variërend van de oudste 
kunst van de mensheid in Afrika tot 
hedendaagse kunst in Afrika, Amerika 
en Europa. Dit project dong mee naar de 
Turing Toekenning 2011 en ontving veel 
lof voor het concept.  
De Turing Foundation draagt € 30.000 
bij aan deze tentoonstelling, die in april 
2012 van start gaat. 

4.1 Projecten beeldende kunst

‘Van Oostsanen, De Ware Jacob’, 
Stedelijk Museum Alkmaar, 2014

‘Het Geheim van de Slang’, 
Afrika Museum, 2012

‘Illusie en Werkelijkheid’ - Van Gogh 
Museum, 2009-2011
Het Van Gogh Museum in Amsterdam 
presenteerde van 8 oktober 2010  
t/m 23 januari 2011 naturalistische 
salonschilderkunst, met schilderijen op 
groot formaat afkomstig uit collecties 
uit de hele wereld. Niet eerder werd in 
Nederland op deze schaal aandacht 
besteed aan het naturalisme. In de 
tentoonstelling werd ook gekeken naar 
de invloed van literatuur, fotografie en 
film op de schilderkunst, waardoor een 
fraai tijdsbeeld werd geschetst. De 
tentoonstelling ‘Illusie en Werkelijkheid’ 
trok in totaal 230.690 bezoekers. 
De Turing Foundation doneerde 
€ 100.000.

Jules Bastien-Lepage, 
‘De houtsprokkelaar’, 1881
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William Turner “Wolken en Water”, 
Collectie Museum de Fundatie, Zwolle

Expositie ‘Meer Licht’, Museum de Fundatie, Zwolle, 2011-2012
Museum De Fundatie is het enige museum in Nederland dat een schilderij van William Turner in bezit 
heeft. Dit doek vormde het uitgangspunt voor een hedendaagse kunstexpositie over het sublieme 
in de kunst. Het sublieme in de kunst refereert aan ‘het verliezen van de geest’; veel kunstenaars 
streven ernaar om zulk krachtig werk te maken dat de bezoeker zich er in verliest en emoties als rust, 
balans en harmonie worden opgeroepen. Dit streven werd lange tijd binnen de kunst als ‘verdacht’ 
gezien. Deze expositie liet juist zien dat veel hedendaagse kunstenaars zich hierdoor (nog steeds) 
geïnspireerd voelen. Op de expositie waren werken te zien van toonaangevende internationale 
hedendaagse kunstenaars als James Turrell, Wolfgang Tilmans, David Claerbout en Olafur Eliasson. 
De Turing Foundation droeg € 25.000 bij aan de tentoonstelling ‘Meer Licht’, die van 2 oktober 2011 
t/m 5 februari 2012 in Zwolle te zien was en in totaal 26.660 bezoekers trok.

William Turner, ‘Wolken en water’, (ongedateerd)
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4.1 Projecten beeldende kunst

Hoofdbegunstiger ‘Rodin Erotique’, Singer Museum 
Laren, 2011-2013
Het Singer Museum te Laren organiseert de eerste 
expositie over het erotische werk van Auguste Rodin in 
Nederland. Met zijn erotische tekeningen was Rodin een 
directe voorloper van - en inspiratiebron voor - kunstenaars 
als Klimt, Schiele, Matisse en Picasso. De tentoonstelling 
wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met Musée 
Rodin in Parijs. Alle tekeningen en aquarellen komen uit de 
collectie van het Musée Rodin en worden slechts zelden 
tentoongesteld. In totaal 75 aquarellen en 20 beelden 
komen naar Laren, waaronder de beroemde ‘Kus’ en 
‘Danaide’. De Turing Foundation doneert in totaal € 100.000 
aan deze tentoonstelling, die vanaf september 2012 te zien 
zal zijn.

Auguste Rodin, circa 1900
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‘Klee en Cobra. Het begint als kind’, 
CoBrA Museum Amstelveen, 2010-
2012
Het Cobra Museum organiseert van 28 
januari t/m 21 april 2012 een expositie 
over de kunstenaar Paul Klee (1879-
1940) in relatie tot de kunst van de 
CoBrA beweging. Het museum werkt 
hiervoor nauw samen met het Zentrum 
Paul Klee in Bern en het Deense 
Louisiana Museum of Modern Art, waar 
de tentoonstelling in 2011 te zien was. 
Maar liefst 90 werken van Paul Klee 
worden gecombineerd met topstukken 
van onder andere Constant, Jacobsen, 
Pedersen, Jorn en Appel.  
De Turing Foundation is met € 75.000 
hoofdbegunstiger van deze expositie. 

‘Pop art in West-Europa’, Museum het 
Valkhof, Nijmegen, 2011-2013
Pop Art vormt de kern van de collectie 
van Museum Het Valkhof. Dit museum 
is dan ook dé plek om een overzicht 
van Pop Art in West-Europa te tonen. 
Vanaf september 2012 zijn in Nijmegen 
werken te zien van kunstenaars 
als Niki de Saint Phalle, Christo, 
Panamarenko, Woody van Amen, 
Gerhard Richter, Wim T. Schippers en 
Sigmar Polke. De Turing Foundation 
is met € 50.000 hoofdbegunstiger van 
deze tentoonstelling. Door in een vroeg 
stadium de eerste bijdrage aan deze 
tentoonstelling toe te kennen, heeft de 
Turing Foundation een vliegwielfunctie 
kunnen vervullen bij het realiseren van 
dit project.  

‘Made in Holland’, Mauritshuis, Den 
Haag, 2009-2011
Van 4 november 2010 t/m 30 januari 
2011 organiseerde het Mauritshuis in 
Den Haag de tentoonstelling ‘Made 
in Holland. Oude meesters uit een 
Amerikaanse privéverzameling’, met 
17e-eeuwse werken uit de verzameling 
van het Nederlands/Amerikaanse 
echtpaar Eijk en Rose-Marie de Mol 
van Otterloo. In totaal 44 Hollandse 
meesterwerken uit de Gouden Eeuw 
kwamen naar Nederland, waaronder 
bijzondere topstukken van Rembrandt, 
Frans Hals, Jan Lievens, Adriaen Backer 
en Aelbert Cuyp.  
De Turing Foundation doneerde € 70.000 
aan de tentoonstelling ‘Made in Holland’, 
die in totaal 61.687 bezoekers trok. 

Woody van Amen, ‘Goldfinger’, 1965 Paul Klee, ‘Bust of a Child’, 1933

Rembrandt van Rijn, ‘Portret van 
Aeltje Uylenburgh’, 1632
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4.1 Projecten beeldende kunst

Hoofdbegunstiger ‘Louise Bourgeois / Hans Bellmer - 
Double Sexus’, Gemeentemuseum Den Haag, 2010-2011
Louise Bourgeois (1911-2010) was een Frans-Amerikaanse 
kunstenares en beeldhouwster. Het Haags Gemeentemuseum 
wilde haar werk graag confronteren met het werk van 
de Duitse kunstenaar Hans Bellmer (1902-1975). Beide 
kunstenaars begonnen vanuit de surrealistische traditie en 
hun werk kenmerkt zich door een zoektocht naar identiteit, 
man-vrouw verhouding en een fascinatie voor het menselijk 
lichaam. In nauwe samenwerking met het Staatliches Museum 
in Berlijn is het Gemeentemuseum erin geslaagd om een 
bijzondere tentoonstelling te organiseren en voor het eerst 
werken van deze twee internationaal bekende kunstenaars 
in Nederland te tonen. De tentoonstelling ‘Double Sexus’ 
(11 september 2010 t/m 16 januari 2011) was een groot 
succes en trok 72.000 bezoekers. De Turing Foundation was 
met € 50.000 hoofdbegunstiger van deze tentoonstelling, 

Louise Bourgeois,
‘Fragile Goddess’, 2002
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Kees van Dongen’, Museum Boijmans 
van Beuningen, 2010-2011
Museum Boijmans van Beuningen 
toonde van 18 september 2010 t/m 
23 januari 2011 een overzicht van het 
werk van de schilder Kees van Dongen 
(1877-1968). Aan de hand van circa 80 
sleutelwerken werd een beeld gegeven 
van het leven en de ontwikkeling van 
de in Rotterdam geboren schilder 
Kees van Dongen, die voornamelijk 
in Parijs woonde en werkte en zich 
daar ontwikkelde tot een internationaal 
bekend en geliefd kunstenaar. De 
tentoonstelling was met ruim 200.000 
bezoekers (bijna drie maal zoveel als 
geraamd) een enorm succes. 
De Turing Foundation was met 
€ 75.000 hoofdbegunstiger van deze 
tentoonstelling.  

Kees van Dongen, ‘Vinger aan de wang’, 1910, 
Museum Boijmans Van Beuningen

‘Bram en Geer van Velde’, Museum 
Belvedere, Heerenveen, 2010-2011
Museum Belvedere organiseerde 
van 12 november 2010 tot en met 13 
februari 2011 een tentoonstelling over 
het werk van de kunstenaars en broers 
Bram en Geer Van Velde. Aan de hand 
van de werken werd getoond hoe de 
twee broers 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. 
De tentoonstelling over Bram en Geer 
van Velde trok in totaal 12.500 bezoekers 
en was daarmee de meest succesvolle 
tentoonstelling in de geschiedenis van 
Museum Belvedere.
De Turing Foundation doneerde € 11.800 
voor deze expositie, het resterende 
bedrag van een eerdere toekenning aan 
Museum Belvedere. 

Hoofdbegunstiger ‘De Grote Ogen van 

Geer van Velde, ‘Compositie’, 
1947-1950 

Hoofdbegunstiger ‘Diane Arbus - A 
Retrospective’, FOAM Amsterdam, 
2010-2013
Diane Arbus (1923-1971) is een van 
de meest fascinerende en belangrijke 
fotografen uit de tweede helft van de 
20e eeuw. FOAM organiseert de eerste 
brede overzichtstentoonstelling van haar 
werk in Nederland, waarin voornamelijk 
vintage prints, afgedrukt door de 
kunstenares zelf, te bewonderen zullen 
zijn. Dit project werd genomineerd voor 
de Turing Toekenning 2009.  
De Turing Foundation is met € 100.000 
hoofdbegunstiger van de tentoonstelling 
‘Diane Arbus - A retrospective’, te zien 
in FOAM van 25 oktober 2012 t/m 13 
januari 2013. 

Diane Arbus, 
‘Two ladies at the automat’, N.Y.C. 1966
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4.1 Projecten beeldende kunst

Tweede Turing Toekenning, 2011
Een van de doelstellingen van de Turing Foundation is 
om meer mensen te laten genieten van beeldende kunst 
in Nederlandse musea. De Turing Foundation lanceerde 
daarom in december 2008 de Turing Toekenning, een 
donatie van € 450.000 die elke twee jaar zal worden 
uitgereikt aan één tentoonstelling. De Turing Foundation 
kan daarmee in een vroeg stadium een beslissende 
bijdrage leveren aan exposities die er zonder deze 
bijdrage waarschijnlijk niet zouden komen, met 
kunstwerken die anders alleen in buitenlandse musea te 
zien zouden zijn. Alle Nederlandse musea kunnen naar 
de Turing Toekenning meedingen. 
Op 24 mei 2011 is de tweede Turing Toekenning 
uitgereikt aan het Haags Gemeentemuseum voor de 
tentoonstelling ‘Alexander Calder. De Grote ontdekking’. 
Deze tentoonstelling is te zien in Den Haag van 
11 februari tot 28 mei 2012.

Nominatie:
‘Van Oostsanen, de 
Ware Jacob’, Stedelijk 
Museum Alkmaar /  
Amsterdam Museum

Nominatie:
‘Georges Seurat en het 

Divisionisme’, Kröller- 
Müller Museum

Nominatie:
‘De Weg naar Van Eyck’
Museum Boijmans van 
Beuningen

Winnaar:
‘Alexander Calder .De 

Grote Ontdekking ’
Haags Gemeente-

museum
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De Turing Toekenning 2009 - Mike Kelley, A Retrospective, Stedelijk Museum Amsterdam, 2009-
2012 
Op 25 mei 2009 werd de eerste Turing Toekenning uitgereikt aan het Stedelijk Museum Amsterdam 
voor de tentoonstelling ‘Mike Kelley. A Retrospective 1973-2010’. Het Stedelijk Museum zal na 
een lange verbouwing op 23 september 2012 haar deuren weer openen voor het publiek. De 
overzichtstentoonstelling ‘Mike Kelley: Themes and Variations from 35 Years’ van het werk van Mike 
Kelley vanaf de jaren ’70 tot het moment van zijn overlijden begin 2012 zal op 14 december 2012 zijn 
première beleven in het Stedelijk Museum en daarna doorreizen naar Centre Pompidou in Parijs, 
MoMA PS 1 in New York en het Museum of Contemporary Art in Los Angeles.
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4.1 Projecten beeldende kunst

Turing Museumbus - Museum Boijmans van Beuningen en het Chabot Museum 2008-2014
Gratis, comfortabel en veilig vervoer blijkt voor scholen de belangrijkste drempelverlagende factor te zijn om met 
leerlingen een museum te bezoeken. De Turing Foundation financiert daarom sinds 1 oktober 2008 een speciale 
Turing Museumbus die kinderen uit Rotterdam en omgeving gratis van en naar Museum Boijmans van Beuningen en 
het Chabot Museum vervoert. De ambitie is om met deze bus ieder jaar 10.000 kinderen naar de musea te vervoeren.  
De Turing Foundation investeerde in een eerdere fase € 140.000 in dit project en maakt ook in de periode 2011 t/m 
2014 het busvervoer mogelijk door middel van een donatie van € 40.000 per jaar.

Turing Museumpleinbus - Van Gogh Museum, Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Amsterdam, 2011-2014
Vanaf 2012 reizen schoolkinderen in de randgemeenten rond Amsterdam met de Turing Museumpleinbus naar de drie 
grote musea aan het Amsterdamse Museumplein: het Rijksmuseum, het Stedelijk Museum en het Van Gogh Museum. 
Deze musea bieden de schoolkinderen een gezamenlijk programma aan met de hoogtepunten uit hun collecties. Met 
de Turing Museumpleinbus willen de drie musea in drie jaar tijd 25.000 kinderen uit de groepen 6 t/m 8 ontvangen 
(zo’n 20% van alle schoolkinderen binnen een straal van 60 kilometer rond Amsterdam). Voor veel kinderen zal dit een 
eerste kennismaking met een museum zijn.  
De Turing Foundation doneert in totaal € 275.000 voor de opstart- en vervoerskosten, een bijdrage aan de P.R. kosten, 
en een afbouwende bijdrage aan de projectcoördinatie. De kosten van de opstartfase in 2011 bedroegen € 35.000 en 
dekten onder andere het ontwikkelen van een huisstijl voor de Turing Museumpleinbus, een gezamenlijke website en 
het beschilderen van de bus.
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De Derde Turing Nationale Gedichten Wedstrijd 2011-2012
De Turing Foundation lanceerde in 2009 de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd: de enige gedichtenwedstrijd 
die toegankelijk is voor iedereen en die niet gaat om de beste dichter, maar om het beste gedicht. De 
wedstrijd wordt georganiseerd in samenwerking met de Poëzieclub en was ook dit jaar een groot succes. In 
totaal zonden 2.227 dichters 10.131 gedichten in. De eerste prijs van € 10.000 is gewonnen door de Vlaming 
David Troch voor zijn gedicht ‘Wij waren geen jongens’. De 100 beste gedichten zijn door Uitgeverij Augustus 
gebundeld in een speciale bloemlezing met als titel ‘De Toverhazelaar’. De gedichten die zijn geëindigd in de 
Top 3 zijn tevens gepubliceerd in het januari/februari nummer van het prestigieuze literaire tijdschrift De Gids.
Dit jaar konden voor het eerst ook Vlaamse dichters meedoen. Van de 2.227 dichters die meededen, kwamen 
er 314 uit België. In totaal zonden de Vlamingen 1.365 gedichten in. De organisatie is blij met de Vlaamse 
inzenders én met de Vlaamse winnaar David Troch, en ziet voor volgend jaar kansen om de wedstrijd ook in 
Vlaanderen tot een jaarlijks terugkerend ‘dichtfeest’ te maken. 

4.2 Projecten poëzie 

wij waren geen jongens

wij hadden vaders, wij waren zonen, het volstond niet
dat wij driemaal daags spek en spinazie vraten.
de hemdsmouwen moesten omhoog,

wij moesten tonen hoe hard wij de spieren in onze bovenamen
op konden spannen, wij zweetten als zwijnen, groeven bloederige kloven
in onze handen, wroetten in het stof waarin onze voorvaderen
al jaren liggen te liggen

en kregen het vuil amper onder onze vingernagels vandaan.
wij moesten voelen met wat wij tussen de benen geboren waren, jongens,

maar hadden niet eens een eigen kamer
waar wij voorovergebogen, met opgetrokken knieën
en met de neus in andere werelden zaten.

wij ondervonden aan den lijve dat doordringende boerenstank
je harder in het gezicht kan slaan dan wat vuistdikke boeken.

David Troch, winnaar 2011-2012 
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Poëzie bloemlezingen 2008 - 2011
Uitgeverij Van Oorschot geeft over 
een periode van vier jaar twaalf mooi 
uitgegeven, gebonden bloemlezingen 
uit. In deze bloemlezingen vindt men de 
beste gedichten van uitstekende dichters 
- die echter uit de publieke belangstelling 
dreigen te verdwijnen - aangeprezen 
door bevlogen bloemlezers. In november 
2011 verscheen de nieuwste bundel 
in de reeks, ‘Wij gaan en komen en de 
winst is waar?’ met werk van dichter 
J.H. Leopold. Eerder verscheen al werk 
van Vestdijk, van Geel, Morriën, Vasalis, 
Hanlo, Van Schagen en Der Mouw. 
De Turing Foundation adopteert met een 
donatie van € 60.000 (€ 15.000 per jaar) 
deze prachtige reeks bloemlezingen van 
Van Oorschot, waardoor de verkoopprijs 
tot een voor iedereen te veroorloven 
niveau kan worden teruggebracht. 

Poëzie in De Gids 2011
Literair tijdschrift De Gids viert in 2012 
haar 175-jarig jubileum. In de afgelopen 
drie jaar heeft De Gids dankzij de 
Turing Foundation substantieel in 
het publiceren van poëzie kunnen 
investeren. Ter afronding van deze 
financiering en ter ondersteuning van 
de jubileumactiviteiten zal de Turing 
Foundation ook in 2011 en 2012 de 
poëzie in De Gids steunen. 
De Turing Foundation doneert in totaal 
€ 10.000 voor de poëzie in De Gids 
in 2011 en 2012. Dit brengt de totale 
bijdrage van de Turing Foundation aan 
poëzie in De Gids op € 40.000.

Hoofdbegunstiger ‘Gedichtendag’ 
2008-2011
De Gedichtendag brengt ieder jaar 
poëzie landelijk onder de aandacht. 
Op 27 januari 2011 vonden onder 
deze noemer ruim driehonderd 
poëzieactiviteiten (lezingen, 
voordrachten, scholenprojecten en 
bibliotheekprojecten) plaats in Nederland 
en Vlaanderen. De Gedichtendagbundel 
werd dit jaar geschreven door Remco 
Campert en in een grote oplage en voor 
een lage prijs verspreid.  
Net als in 2008, 2009 en 2010 
was de Turing Foundation in 2011 
hoofdbegunstiger van Gedichtendag 
met een donatie van € 30.000.

4.2 Projecten poëzie

De nieuwe bundel 
van J.H. Leopold

Gedichtendag 2011

De Gids, januari-februari 2011, met de top drie van 
de Tweede Turing Nationale Gedichtenwedstrijd
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Holland Festival
Hoofdbegunstiger ‘Iannis Xenakis Weekend’, 2011
Van 2 t/m 26 juni 2011 stond Amsterdam in het teken van het Holland 
Festival, dat zich zoals altijd kenmerkte door een vernieuwende 
klassieke muziekprogrammering met musici van internationale allure. 
Het openingsweekend van het Holland Festival 2011 was gewijd aan 
de Griekse visionaire componist en architect Iannis Xenakis, met vier 
concerten op 4 en 5 juni. Daarnaast was gedurende het hele festival 
de tentoonstelling ‘Iannis Xenakis: Composer, Architect, Visionary’ te 
zien in het Muziekgebouw aan ‘t IJ.  
De Turing Foundation was met € 50.000 hoofdbegunstiger van het 
Xenakis weekend. 

2007 Era la Notte

2008 La Pasion  
segun San Marcos

2009 Pitié

2010 A Tribute to Umm Kulthum

2011 Iannis Xenakis Weekend

4.3 Projecten klassieke muziek
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4.4 Projecten klassieke muziek

De Johannes Passion, 2011
Na een periode van subsidieperikelen 
maakten Ton Koopman en het 
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 
een nieuwe start door middel van het 
programmeren van twee ‘onvergetelijke 
uitvoeringen’ van de Johannes Passion 
van J.S. Bach, op 9 en 10 april 2011 in 
de Westerkerk te Amsterdam.  
De Turing Foundation droeg € 5.000 
bij om deze ‘wederopstanding’ van het 
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir 
mogelijk te maken.

Het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir o.l.v. Ton 
Koopman op het eerste Bach Festival in Dordrecht

Uitvoeringen Nederlands Studenten 
Orkest, 2011
Het Nederlands Studenten Orkest (NSO) 
brengt uitvoeringen - met een 100 
koppig symfonieorkest - op de beste 
muziekpodia van Nederland. Om het tij 
van het dalend aantal bezoekers te keren 
heeft het NSO in 2011 onder het mom 
‘Klassiek voor tien piek’ geprobeerd 
om een groter publiek te bereiken. De 
organisatie slaagde in haar opzet: de 
10 concerten in januari en februari 2011 
trokken in totaal 8.500 bezoekers.    
De Turing Foundation doneerde een 
bedrag van € 7.500 voor dit project. 
NSO slaagde er in door fondswerving 
meer inkomsten te verwerven, waardoor 
onze bijdrage kon worden verlaagd naar 
€ 7.061.  

Het Nederlands Studenten Orkest

25e Dag van de Romantische Muziek, 
2011
Stichting Buitengoed organiseert 
jaarlijks de ‘Dag van de Romantische 
Muziek’ in Het Park bij de Euromast 
in Rotterdam. Tijdens dit gratis 
toegankelijke muziekfestival treden 
musici van gerenommeerde orkesten 
op samen met laureaten van het Prinses 
Christina Concours en de Stichting 
Jong Muziektalent. De 25e Dag van de 
Romantische Muziek vond plaats op 
14 augustus 2011 en trok in totaal 
24.000 bezoekers.  
De Turing Foundation doneerde net als 
in 2010 € 5.000 aan dit festival.

Dag van de Romantische Muziek 2011
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Hoofddonateur Ricciotti Ensemble 
2010-2012
Het Ricciotti Ensemble bestaat uit 40 
idealistische conservatoriumstudenten 
die minimaal 100 optredens per 
jaar verzorgen voor mensen die om 
allerlei redenen geen live klassieke 
muziekuitvoeringen kunnen bijwonen. 
Het Ricciotti Ensemble speelt gevraagd 
en ongevraagd in zorginstellingen, 
gevangenissen, op scholen, op straat 
en in asielzoekerscentra. 
De Turing Foundation is sinds 2007 
hoofdbegunstiger van de Nederlandse 
optredens van het Ricciotti Ensemble 
en doneert in 2011 en 2012 € 30.000 
per jaar.

Het Ricciotti Ensemble treedt op in een gevangenis

Hoofdbegunstiger Jeugdconcert 
‘Takkenherrie’ 2010-2012
De klassieke muziekproductie 
‘Takkenherrie’ is ontwikkeld door 
muziekgroep Blikskaters!, onderdeel 
van Stichting Alle Hoeken van de 
Kamermuziek. De jeugdvoorstelling 
‘Takkenherrie’, waarin muziek de 
hoofdrol speelt, wordt in het voorjaar 
van 2012 maar liefst 30 keer uitgevoerd 
op scholen in de provincies Utrecht, 
Zuid-Holland en Noord-Brabant.  
De Turing Foundation is met 
€ 5.000 hoofdbegunstiger van de 
schoolconcerten.  

Schoolvoorstellingen ‘Takkenherrie’

Hoofdbegunstiger Nederlands Jeugd 
Strijkorkest NJSO, 2010-2013
Het Nederlands Jeugd Strijkorkest 
(NJSO) bestaat uit 24 leden in de leeftijd 
van 12 tot 20 jaar. De jonge musici zijn 
verbonden aan de ‘jongtalentklassen’ 
van de Nederlandse Conservatoria. Het 
NJSO wil met haar concerten een zo 
gevarieerd mogelijk publiek bereiken 
en treedt op in bejaardenhuizen, 
buurthuizen en op scholen. Dankzij de 
donatie van de Turing Foundation is 
het aantal optredens van het NJSO per 
jaar uitgebreid van 15 naar minimaal 21 
concerten. 
De Turing Foundation is met een 
donatie van € 5.000 per jaar tot en met 
2013 hoofdbegunstiger van de gratis 
concerten van het NJSO.

Het Nederlands Jeugd Strijkorkest
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Muziekvoorstelling ‘Wie temt de 
Koning?’, 2010-2011
Het Apollo Ensemble heeft zich 
gespecialiseerd in uitvoeringen 
van barokmuziek op authentieke 
instrumenten. Door de voorstelling ‘Wie 
temt de koning?’ maken kinderen op 
speelse wijze kennis met de muziek uit 
de 18e eeuw, en worden werken van 
onder meer Purcell, Bach en Hume 
uitgevoerd. Er vinden in totaal 13 
familieconcerten plaats in het hele land, 
en 8 schoolvoorstellingen in de provincie 
Flevoland.  
De Turing Foundation doneerde € 20.000 
voor de schoolvoorstellingen van ‘Wie 
temt de Koning?’.

4.3 Projecten klassieke muziek

Wie temt de koning?

Tweede Internationaal Blazersfestival 
On Wings! 2010-2011
Van 19 t/m 21 mei 2011 vond de 
tweede editie van het Internationaal 
Blazersfestival On Wings! plaats in 
Groningen. Om een zo groot en breed 
mogelijk publiek te bereiken werkt 
On Wings! samen met nagenoeg alle 
culturele initiatieven in de stad: (muziek-)
scholen, concertzalen en podia. De in 
totaal 40 optredens van onder andere 
het Concertgebouworkest, het Noord 
Nederland Orkest en trompettist 
Kyteman en het Jazz Orchestra van 
het Concertgebouw trokken maar liefst 
10.000 bezoekers.   
De Turing Foundation doneerde € 12.500 
aan de tweede editie van On Wings!

Blazersfestival On Wings!

Muziekuitvoeringen van de ‘Classic 
Express’, 2010-2012
Het Prinses Christina Concours wil 
zoveel mogelijk kinderen enthousiast 
maken voor klassieke muziek, onder 
meer door de organisatie van concerten 
in de Classic Express, een vrachtwagen 
die langs scholen in Nederland toert. 
Vanwege het grote succes wil het 
Prinses Christina Concours het aantal 
concerten in de Classic Express 
uitbreiden van 300 naar 500 concerten 
per jaar, en daarmee jaarlijks 12.000 
kinderen bereiken.  
De Turing Foundation verstrekte in 
2007 een donatie voor de ontwikkeling 
van de Classic Express. In de periode 
2010 t/m 2012 ontvangt het Prinses 
Christina Concours € 20.000 per jaar 
voor de uitbreiding van het aantal 
schoolvoorstellingen. 

De Classic Express
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De Dag Van Bach - Kennismaken met 
Bach op Nederlandse basisscholen, 
2009-2012
Het driejarige project ‘De Dag van Bach’ 
laat kinderen op basisscholen in het hele 
land kennis maken met klassieke muziek 
van Bach, musici en hun instrumenten. 
De Nederlandse Bachvereniging had 
de ambitie om jaarlijks 4.500 kinderen te 
bereiken. De Turing Foundation stelde 
in de periode 2009 t/m 2011 in totaal 
€ 45.000 beschikbaar voor dit project 
(€ 15.000 per jaar).  
Uiteindelijk heeft de Bachvereniging 
het aantal uitvoeringen per jaar terug-
gebracht van 15 naar 10 en daarmee 
circa 2.250 kinderen per jaar bereikt. 
Reden voor de Turing Foundation om de 
jaarlijkse bijdrage te verlagen van 
€ 15.000 naar € 7.500. De totale donatie 
aan de Bachvereniging komt daarmee 
op € 22.500.  

De Dag Van Bach - Kennismaken met Bach op 
Nederlandse basisscholen

Hoofdbegunstiger school- en 
familieconcerten De Muziekfabriek, 
2010-2011
Het Calefax Rietkwintet gaf sinds de 
oprichting in 1985 ruim 600 concerten 
in 20 landen. Met de voorstelling 
‘De Muziekfabriek’ wil Calefax een 
‘kofferbakvoorstelling’ voor kinderen 
ontwikkelen en uitvoeren: een 
eenvoudige voorstelling zonder de 
uitgebreide technische vereisten, decors 
en acteurs.  
De Turing Foundation doneerde € 15.000 
en was daarmee hoofdbegunstiger van 
19 kinder- en jeugdconcerten in 2010-
2011.

school- en familieconcerten 
‘De Muziekfrabriek’

Rock Opera ‘Kees de Jongen’ door 
Frank Groothof, 2009-2012
Frank Groothof slaagt er keer op keer in 
om grote groepen kinderen nieuwsgierig 
en enthousiast te maken voor klassieke 
muziek. In 2011 en 2012 speelt Groothof 
de voorstelling ‘Kees de Jongen’, naar 
het beroemde boek van Theo Thijssen. 
De opera ging op 27 november 2011 
in première in de Stadsschouwburg te 
Amsterdam. 
De Turing Foundation ondersteunde 
in de periode 2009 t/m 2011 de 
schoolvoorstellingen van Frank Groothof 
door middel van een donatie van 
€ 15.000 per jaar. 

‘Kees de Jongen’ van Frank Groothof
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Hoofdstuk 5
Leprabestrijding
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Leprabeleid
Lepra is een wrede, misvormende ziekte die bijna 
uitsluitend 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 wetenschappelijk 
onderzoek op het gebied van vroege diagnose en 
behandeling van lepra. 
De Leprastichting is sinds 2006 de belangrijkste 
samenwerkingspartner van de Turing Foundation op 
het gebied van leprabestrijding.

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 

5
Lepra 
Wij streven naar de 
uitroeiing van lepra als 
misvormende ziekte.
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zenuwbeschadigingen. De incubatietijd van lepra 
is ongewoon lang voor een bacteriële ziekte: 
meestal vijf tot zeven jaar. De leprabacterie is niet te 
kweken in een laboratorium, 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 
toepassing daarvan was de leprabacterie binnen 20 
jaar resistent geworden. In 1981 werd daarom de 
multi drug therapy ingevoerd (een cocktail van drie 
verschillende antibiotica) en in 1997 verbeterd. De 
behandeling met deze cocktail is zeer effectief en 
tegenwoordig wereldwijd gratis beschikbaar voor 
lepra patiënten.

Cijfers 
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 10.000 
mensen). Maar volgens dezelfde organisatie waren 
er in 2008 mondiaal 249.000 nieuwe lepragevallen, 
waarvan 23.000 kinderen en 14.000 mensen die 
al verminkingen hadden opgelopen voordat de 
diagnose werd gesteld. 
Lepra wordt niet langer beschouwd als een 
belangrijke probleem voor de volksgezondheid. 
Dat komt doordat opmerkelijke vooruitgang is 
geboekt bij het terugdringen van het aantal nieuwe 
leprapatiënten, en door het ontbreken van resistentie 
tegen de multi drug therapie, waardoor nieuwe 
patiënten met succes kunnen worden behandeld. 
Het relatief grote aantal nieuwe leprapatiënten per 
jaar en de enorme schade die de ziekte veroorzaakt 
geeft echter aan dat lepra nog steeds een veel 
voorkomend probleem is.

Bron: Wereldgezondheidsorganisatie
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Neuropathy

Research on Treatment of Early Neuropathy in Leprosy

Research on Treatment of Early 
Neuropathy in Leprosy 2010-2014  
Het TENLEP research consortium 
(Treatment of Early Neuropathy in 
Leprosy) is een groot internationaal 
initiatief waarbij zeven gerenommeerde 
onderzoeksinstituten over de hele 
wereld betrokken zijn vanwege hun 
deskundigheid op het gebied van 
lepragerelateerde zenuwontsteking. De 
centrale vragen bij dit grootschalige 
onderzoeksproject zijn:
 
1. Hoe effectief is behandeling van 
subklinische zenuwbeschadiging 
in het verminderen van het 
percentage patiënten met blijvende 
zenuwfunctieschade? 
2. Wat is de optimale behandeling 
voor patiënten met klinische 
zenuwfunctieschade? 

Een gerandomiseerd dubbel-blind 
onderzoeksontwerp wordt gebruikt om 
deze vragen te beantwoorden door 
middel van twee geïntegreerde trials. 
In de eerste trial wordt gedurende 20 
weken een corticosteroïdenbehandeling 
van subklinische zenuwbeschadiging 
getest. Afhankelijk van het type 
zenuwschade zullen patiënten 

deelnemen aan een van beide trials. 
Zij worden vervolgens willekeurig 
ingedeeld om een behandeling of een 
placebo te ontvangen. Het effect van 
de behandeling zal worden gemeten 
aan het einde van de behandeling 
en vervolgens 12 en 18 maanden na 
het begin van de leprabehandeling. 
Diverse geavanceerde elektronische 
meetinstrumenten, waaronder 
zenuwgeleiding en temperatuurzin, 
zullen worden ingezet om het effect van 
de behandeling zo goed mogelijk te 
kunnen volgen. Tevens wordt het effect 
gemeten met een activiteitenschaal. 
Vergelijking van de resultaten in de 
behandelings- en placebogroepen 
zullen uitwijzen wat de beste 
behandelingsstrategie is voor deze 
patiënten om het risico op permanente 
zenuwschade zo klein mogelijk te 
maken. De onderzoeken vinden plaats in 
Nederland, Engeland, en de grote lepra-
endemische landen 

(Indonesië, India, Filippijnen, 
Bangladesh, Brazilië en Ethiopië). 
In de tweede trial wordt de optimale 
behandelingsduur van de klinische 
zenuwbehandeling onderzocht. De 
corticosteroïdenbehandeling met een 

duur van 32 weken wordt vergeleken 
met de uitkomsten van de behandeling 
gedurende 20 weken. 

Het project heeft bij de start vertraging 
opgelopen. In 2010 en 2011 werden de 
voorbereidende activiteiten uitgevoerd. 
Zo zijn onderzoeksprotocollen 
opgesteld en afgerond, onderzoekssites 
geselecteerd, een ethiekverklaring 
verkregen voor alle onderzoekslocaties, 
de uitrusting geselecteerd en 
besteld op de onderzoekssites, 
internationale stuurgroepvergaderingen 
bijeengeroepen en het personeel 
opgeleid. De inname van de patiënten 
gaat begin 2012 van start.

De Turing Foundation draagt € 719.000 
bij voor het onderzoek (ca. 50% van 
het totale onderzoeksbudget), waarvan 
160.000 in 2011. 

5.1 Projecten lepra
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Immunopathologie

Mycobacterium leprae

Research on immunopathology of  
Leprosy, 2010-2011
Lepra is een infectieziekte die wordt 
veroorzaakt door besmetting met 
een bacterie. Deze bacterie heeft 
onder andere een hoge affiniteit 
voor Schwanncellen - cellen die een 
beschermende laag vormen om de 
perifere zenuwen. Een team van het 
Leiden University Medical Centre doet 
onderzoek om een dieper inzicht te 
krijgen in de processen die kunnen 
leiden tot schade aan Schwanncellen 
en zenuwen - en de daarmee 
samenhangende levenslange handicaps. 
Sinds enige tijd is er een effectieve 
behandeling van de infectie mogelijk 
met een cocktail van antibiotica. Bij 
sommigen veroorzaakt deze behandeling 
echter sterke immuunreacties, waardoor 
alsnog onherstelbare zenuwschade 
optreedt. 
Aangenomen wordt dat een lepra-

bacterie in een Schwanncel soms 
wordt vernietigd, en dat kleine stukjes 
(peptiden) van de bacterie door de 
Schwanncel worden gepresenteerd aan 
T cellen (afweercellen). Onder bepaalde 
omstandigheden kunnen deze T cellen 
de Schwanncel beschadigen of doden. 
Dit zou één van de mechanismen 
kunnen zijn die zenuwschade als 
gevolg van lepra veroorzaakt. De 
LUMC-onderzoekers menen - op basis 
van modellen uit eerder onderzoek 
op muizen - 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 
immunopathologische 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. 
De Turing Foundation draagt € 150.000 
bij aan dit onderzoek in de periode 
2011-2014, waarvan € 26.250 in 2011. 
De Turing Foundation droeg eerder al 
€ 337.500 bij aan de eerste fase van dit 
onderzoek. 
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Research on identification of innate 
and adaptive immune biomarkers, 
2011-2013
Dit LUMC onderzoek ontrafelt 
bepaalde immunopathologische 
mechanismen om beter inzicht te 
krijgen in de immunopathogenese van 
lepra en leprareacties die leiden tot 
zenuwschade. Het onderzoeksteam 
veronderstelt dat het activeren van 
bepaalde celtypes - zoals de T cellen 
met een ontstekingsgerelateerde 
rol - een belangrijke schakel vormt in 
het proces dat leidt tot zenuwschade. 
Nieuwe inzichten over de precieze aard 
en werking van deze mechanismen, 
celtypen en factoren in het menselijk 
lichaam moeten leiden tot nieuwe 
strategieën, gericht op preventie en 
detectie van zenuwschade als gevolg 
van lepra. 
De Turing Foundation draagt 50% van de 
kosten voor het onderzoek (die in totaal 
€ 520.000 bedragen). In 2011 komt de 
bijdrage op ruim € 66.000. 

Biomarkers

Mycobacterium leprae

Vaccinatie

Cancer cells

Epidemiologie

Research into how mycobacteria lyse 
the phagosomal membrane 2010-2014
Het Tumor Biology Department van het 
Nederlands Kanker Instituut verricht 
fundamenteel onderzoek naar het BCG 
vaccin. Dit vaccin wordt gebruikt om 
tuberculose te voorkomen, maar heeft 
ook een gunstig effect op het voorkomen 
van lepra. Uit eerder onderzoek van 
het NKI bleek een belangrijk verschil 
tussen ziekteverwekkende bacteriën en 
niet-ziekteverwekkende bacteriën. De 
onderzoekers willen het BCG vaccin 
verbeteren door middel van het gebruik 
van de verschillende eigenschappen van 
de bacteriën. Hiervoor is inzicht nodig  
welke factoren van zowel de bacterie als 
de gastheer betrokken zijn bij dit proces. 
De Turing Foundation draagt € 260.000 
bij aan dit meerjaren onderzoek 
(waarvan € 125.500 in 2011). 

Research into macro and micro-
epidemiology of leprosy 2010-2013 
Het Leonard Wood Memorial Research
Centre in Cebu op de Philippijnen 
streeft naar een beter begrip van de 
transmissiepatronen van lepra, de 
risicofactoren en de virulentiepatronen 
van de M.leprae stammen. Bij dit 
onderzoek worden alle ontdekte 
lepragevallen in de gemeenschap 
Cebu van de afgelopen tien jaar in kaart 
gebracht en alle nieuwe lepragevallen 
toegevoegd aan de database (macro-
epidemiologie). 
Bovendien wordt de database uitgebreid 
met de M.leprae stamtypering binnen 
clusters van nieuwe gevallen (micro-
epidemiologie).
De Turing Foundation draagt € 118.500 
bij aan dit meerjaren onderzoek 
(waarvan € 75.500 in 2011). 

Leprosy bacteria in the spleen
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Hoofdstuk 6
Bestuur, organisatie en 
communicatie
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6.1 Bestuur       
  
Het bestuur van de Turing Foundation bestaat per 31 december 
2011 uit de volgende bestuursleden: 

Pieter Geelen (voorzitter), CTO TomTom NV. 

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

Jeroen Davidson (penningmeester), Partner International Tax 
Services, Ernst & Young, bestuurslid Ernst & Young Tax Advisers 
Nederland/België
Nevenfuncties: penningmeester/bestuurslid van Stichting Gan 
Hasjalom en de Bischoffsheim Stichting.

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en 
zij declareren geen onkosten. 
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Voorzitter en oprichter Pieter Geelen is benoemd voor 
onbepaalde tijd. De overige bestuursleden worden voor 
maximaal twee jaar benoemd, maar zijn onbeperkt 
herbenoembaar. 
Op 1 juli 2010 werd Alexander Ribbink herbenoemd voor 
2 jaar tot 1 juli 2012. 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. 

 6.2 Organisatie

Organisatiestructuur 
De Turing Foundation heeft er voor gekozen om het 
aantal werknemers zo laag mogelijk te houden. Op 31 
december had de stichting 2,65 fte in dienst. Taken 
als vermogensbeheer, financiële administratie en 
ondersteunende diensten besteedt de stichting uit, 
aangestuurd door de directie van de Turing Foundation. 

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

Milou Halbesma is directeur Kunst & Natuur (0,7 
fte). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor alle externe 
communicatie. 
Nevenfuncties: bestuurslid van Stichting Vier het Leven 
en van Water4Life, gastdocent aan de Vrije Universiteit en 
Hogeschool Windesheim, lid van de Raad van Advies van de 
Rotterdamse tentoonstellingsruimte TENT en de 
Redactieraad van Filantropisch Magazine/FM Weekly.

PROJECT
MANAGER

OFFICE
MANAGER

BESTUUR

DIRECTIE
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verantwoordelijk voor het financiële beheer van de stichting 
en de externe communicatie. 

Ellen Wilbrink is directeur Kunst, Duurzame Landbouw en 
Leprabestrijding (0.75 fte). 

Chantal Vruggink is projectmanager Onderwijs en 
Duurzame Landbouw (0,5 fte, vanaf 1 juni 2012).  

6.3 Bestuursverslag

Het bestuur kwam in 2011 vijf 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 waren directie, projectmanager en 
officemanager aanwezig. De directie maakt de selectie uit 
de binnengekomen aanvragen, of benadert organisaties 
om een aanvraag in te dienen. Alleen de aanvragen die 
voldoen aan criteria, beleid en prioriteit, komen, voorzien 
van een directieadvies, in de bestuursvergadering en 
worden daar besproken (zie paragraaf 1.2, Visie en
missie). De directie licht projecten toe, het bestuur beslist 

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

De directie wordt ondersteund door Ellen Wilbrink 
(0,75 fte), projectmanager en Rahana Madhar (0,6 
fte), officemanager. 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 2012 aangepast met inflatiecorrectie van 2,2%. 

Organisatorische veranderingen 2012
Eind 2011 heeft Carlijne Bueters besloten om de Turing 
Foundation te verlaten. Zij zal de postacademische 
opleiding ‘Controller in de publieke en non-profit sector’  
aan de Vrije Universiteit gaan volgen. Dit heeft geleid tot 
de volgende organisatorische veranderingen per 1 januari 
2012: 

Milou Halbesma is directeur Onderwijs & Natuur-
bescherming (Kusten & Zeeën) (0.75 fte). Daarnaast is zij 
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Koophandel is 34252769. Op 5 oktober 2006 erkende de 
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 
succesvolle mensen uit het bedrijfsleven en ervaren goede 
doelenprofessionals in bestuur en directie geeft ons 
voldoende kennis en ervaring om gefundeerde beslissingen 
over de bestedingen te kunnen nemen. 
Bij de Turing Toekenning (zie paragraaf 4.1) lieten wij ons 
adviseren door Carel Blotkamp, emeritus hoogleraar 
Moderne Kunst, Vrije Universiteit, Amsterdam en Jan 
Piet Filedt Kok, emeritus hoogleraar Atelierpraktijken, 

uiteindelijk over (gedeeltelijke) toekenning dan wel de 
afwijzing van de aanvragen. De projectmanager rapporteert 
over de lopende projecten en schrijft monitoring en 
evaluatie rapportages. 

6.4 Evaluatie beleid en strategie

In 2011 werd op iedere bestuursvergadering 
uitgebreid stilgestaan bij (tussen)evaluaties, en werd 
door het bestuur bediscussieerd of uitkomsten wel 
of niet beleidsconsequenties hadden. Een speciale 
bestuursvergadering werd gewijd aan de evaluatie van 
het gevoerde natuurbeleid en de te volgen strategie in 
de volgende jaren. Ook werd tot beleidsaanpassingen 
besloten voor de onderwijs-, kunst-, natuur- en 
leprabestedingen. Zie voor verdere informatie hierover 
de hoofdstukken 2 (Natuur), 3 (Onderwijs), 4 (Kunst) en 
5 (Lepra).

6.5 Governance
 
De Turing Foundation heeft haar statutaire zetel te 
Amsterdam. Het dossiernummer bij de Kamer van 
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Universiteit van Amsterdam, oud-directeur collecties en 
conservator Rijksmuseum. 

6.6 Effectmeting en het volgen van projecten   
   
Iedere organisatie waarvan de aanvraag wordt 
gehonoreerd 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.

Bij musea en muziek blijkt nog al eens dat de doelstellingen  
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 is behaald zal 
de laatste 20% van de donatie niet worden uitgekeerd. 

Bij de monitoring en evaluatie van door ons ondersteunde 
projecten 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 aanscherpen 
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 kunstprojecten zoals de Turing 
Nationale Gedichtenwedstrijd zijn wij partner in de 
conceptontwikkeling, organisatie, publiciteit en jurering.                     
De Turing Toekenning, de prijs voor het beste tentoon-
stellingsconcept, organiseren we zelf. 

Onze projecten in ontwikkelingslanden voeren wij 
grotendeels (maar niet uitsluitend) uit via Nederlandse 
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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. 

6.7.1 Winnaar Transparantprijs

In 2008 publiceerden we 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 charitatieve 
jaarverslag in de categorie vermogensfondsen. In 2010 
was de inschrijving niet open voor vermogensfondsen. 
In 2011 dongen 25 vermogensfondsen mee naar deze 
prestigieuze prijs en won de Turing Foundation voor de 
tweede maal. Juryvoorzitter Alexander Rinnooy Kan prees 
onze wijze van communiceren als ‘voorbeeld voor alle 
vermogensfondsen’. 

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 samenwerking 
met andere organisaties waarvan deskundigen ter plekke 
aanwezig zijn. Zo zijn wij een samenwerking aangegaan 
met de PUM. In 2011 werden twee door de Turing 
Foundation ondersteunde onderwijsprojecten bezocht door 
PUM Senior Experts: 

- Olokii Training Institute, Arusha District, Tanzania 
(Dorcas)

- Training Institute Jobortunity, Arusha District, 
Tanzania (Jobortunity)

6.7 Communicatie met belanghebbenden  
 
De Turing Foundation hecht er aan om zo open en helder 
mogelijk te communiceren met onze belanghebbenden. 
Dit doen we omdat we trots zijn op onze partners en 
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met daarin algemeen beleid, specifieke aanvraagcriteria 
en een overzicht van alle gesteunde projecten. Direct na 
iedere bestuursvergadering worden onze nieuwe projecten 
daar uitgebreid vermeld, met foto, projectbeschrijving, de 
donatie en een link naar de betreffende organisatie.
In 2011 werd onze website circa 72.000 keer bezocht. 

6.7.2 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, 
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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 85% afgewezen. 
De belangrijkste redenen daarvoor 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 ontwikkelingen. 

6.7.3 Belanghebbenden

Wij onderscheiden de volgende belanghebbenden: 
1. (potentiële) aanvragers;
2. (lokale) partnerorganisaties;
3. goede doelenbranche;
4. media.

1. (Potentiële) 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 
veranderen. Naast alle persoonlijke contacten stellen 
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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 donaties 
aan goede doelen. Als mediaverzoeken kunnen bijdragen 
aan deze doelstellingen zijn wij altijd bereid om daaraan 
mee te werken. 

Incidenteel sturen we zelf persberichten, die voornamelijk 
uitzonderlijke projecten of eigen projecten betreffen, 
zoals de Turing Toekenning en de Turing Nationale 
Gedichtenwedstrijd. Het NOS radio journaal en alle 
landelijke media besteedden aandacht aan de Turing 
Toekenning. Ook de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 
mocht zich op grote belangstelling van alle media 
verheugen. Zo besteedde het radioprogramma Met het 
Oog op Morgen 20 opeenvolgende uitzendingen aan de 
ingezonden poëzie voor de wedstrijd.

Via hen communiceren we ook 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 mei 2011 bezocht de Turing 
Foundation het Peace Parks project in Mozambique (zie 
hoofdstuk 2, Natuur).

3. Goede doelenorganisaties
De Turing Foundation hecht aan een goede relatie met 
andere vermogensfondsen en particuliere schenkers. 
Regelmatig maakt de directie tijd om vermogenden of 
vermogensfondsen te ontvangen en te adviseren over 
bijvoorbeeld het formuleren van een bestedingsbeleid of 
om contacten te delen. Velen maakten met dit doel al 
gebruik van onze website of onze jaarverslagen. 

Carlijne Bueters en Milou Halbesma vertegenwoordigden 
de stichting op het Civil Society Congres in Amsterdam, 
het jaarlijkse goede doelencongres in Nederland. Voor de 
minor ‘Grantmaking, sponsoring en philantropy’ van de 
Hogeschool Windesheim gaf Milou twee gastcolleges. Ook 
gaf zij twee presentaties aan de vakgroep Filantropie aan 
de VU. 
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Verder ontwikkelen bestedingsbeleid
Ook in 2011 zijn we kritisch naar onze criteria blijven kijken 
en hebben deze aangescherpt, en waar nodig duidelijker 
geformuleerd voor onze stakeholders. 
Voor 2011 verwachtten wij een groter aantal aanvragen. 
Dit is niet gebeurd, we ontvingen 483 aanvragen, 125 
aanvragen minder dan in 2010 (608 aanvragen). Dit komt 
waarschijnlijk door de constante, duidelijke communicatie 
over (de aanscherping van) ons beleid.             

Evaluatie van bestedingsbeleid en meer aandacht 
voor evaluatie en impactmeting natuurprojecten
Sinds de oprichting van de Turing Foundation is het aantal 
natuurbeschermingsprojecten en –partners aanzienlijk 
toegenomen. In 2011 hebben we meer tijd besteed aan 
de monitoring en evaluatie daarvan. In dit kader is namens 
de Turing Foundation een projectbezoek afgelegd aan het 
kust- en zeeproject van Peace Parks in Mozambique.  

Investeren in kennis over monitoring, evaluatie en 
impactmeting
In 2011 was ons doel om onze kennis over impactevaluatie 
uit te breiden. Daarom volgde Ellen Wilbrink de module 

6.8 Doelstellingen voor 2011

De jaren 2006 en 2007 stonden in het teken van de 
oprichting van de stichting, het opstarten van de 
organisatie, het formuleren van het bestedingsbeleid en 
het verkennen van de goede doelenwereld en van de 
vermogensfondsen. Het waren ook de jaren van heel veel 
kennismakingen en eerste grote en kleine(re) bestedingen. 
Sindsdien steunden we 73 projecten in 2007, 109 in 2008, 
119 in 2009, 103 in 2010 en 115 in 2011.

Directeuren Carlijne Bueters en Milou Halbesma focusten 
op beleidsontwikkeling en nieuwe aanvragen. De 
donaties aan onderwijs en kunstprojecten werden door 
projectmanager Ellen Wilbrink gevolgd en geëvalueerd. 
Milou volgde de natuurprojecten en Carlijne volgde de 
lepraprojecten.
In 2011 evalueerden we 25 projecten. Deze evaluaties 
leverden de informatie waarop wij aanpassingen in ons 
beleid baseerden. 

Voor 2011 formuleerden wij de navolgende doelstellingen: 
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Alexander Calder. In totaal dongen 14 kunstmusea uit 
heel Nederland mee. De volgende tentoonstellingsplannen 
werden genomineerd voor de Turing Toekenning 2011: 
Van Oostsanen (1470-1533). De Ware Jacob - Amsterdam 
Museum & Stedelijk Museum Alkmaar (2013); De weg 
naar Van Eyck - Museum Boijmans Van Beuningen 
(2012-2013); Alexander Calder: De Grote Ontdekking - 
Haags Gemeentemuseum (2012); Georges Seurat en het 
divisionisme - Kröller Müller Museum (2014). 

In 2011 zijn onze inspanningen om meer Turing 
Museumbussen te laten rijden beloond: het Rijksmuseum, 
Van Gogh Museum en het Stedelijk Museum in Amsterdam 
ontwikkelden de Turing Museumpleinbus. De bus 
transporteert sinds begin 2012 schoolkinderen uit de regio 
rond Amsterdam naar de drie musea. 

6.9 Risico’s

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

‘Evalueren’, onderdeel van de postacademische opleiding 
Filantropische Studies aan de VU.

Beroepsopleidingen
In 2011 hebben we actief gezocht naar meer partners op 
het gebied van beroepsopleidingen. Dit zullen we in 2012 
voortzetten. 

Uitbreiding van eigen projecten (Turing Toekenning, 
Turing Nationale Gedichtenwedstrijd) en ontwikkeling 
van nieuwe initiatieven
In 2011 hebben we structureel veel uren besteed om de 
Nationale Gedichtenwedstrijd tot een succes te maken. 
De meeste tijd besteedden we aan stroomlijning van de 
wedstrijdorganisatie, (internet) marketing, social media 
en publiciteit. En met succes, voor de editie 2011/2012 
ontvingen wij 10.131 gedichten en lanceerden wij de 
wedstrijd in Belgie. Deze derde editie heeft definitief het 
bestaansrecht van de wedstrijd bewezen. 

Ook reikten we onder grote belangstelling van de media 
de tweede Turing Toekenning uit, dit jaar aan het Haags 
Gemeentemuseum voor een overzichtsexpositie over 
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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 de media 
altijd zo goed en snel mogelijk beantwoorden. 

Bestedingsrisico’s 
Wij zijn actief in ontwikkelingslanden en ons er van bewust 
dat bestedingen in deze landen meer risico’s met zich 
meebrengen dan investeringen in Nederland. Daarom 
kiezen wij er voor onze buitenlandse bestedingen via 
Nederlandse partnerorganisaties te laten lopen. Bij twijfel 
gaan wij de referenties van de potentiële partners na. 

Al onze projecten en partners worden van tevoren 
zorgvuldig gescreend. 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 
contacteert. 

Financiële risico’s 
Voor het vermogensbeheer zijn strikte afspraken 
vastgelegd binnen het bestuur. Zo is de bandbreedte 
aandelen – obligaties 20/40 – 60/80 en is ons vermogen 
bij meerdere banken ondergebracht. 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 
verantwoordelijkheden die gelden binnen ons fonds 
zijn vastgelegd in een document interne controle/
administratieve organisatie. Gezien de omvang van onze 
organisatie (2,65 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 



106

6.10 Vooruitblik en begroting     
      
Het jaar 2012 wordt een jaar waarin wij op de ingeslagen 
weg van een groeiend aantal projecten en totaalbedrag 
aan donaties zullen voortgaan. Tegelijkertijd zal de 
economische 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 evenwicht te houden met onze ambities. 
Ondanks de economische ontwikkelingen gaan wij door 
met het ontwikkelen van een maatschappelijk verantwoord 
beleggingsbeleid. Ook blijven wij werken aan een verdere 
verbetering van de kwaliteit van onze donaties en 
projecten.
Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing 
Foundation in totaal € 21.449.307 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 van het jaar waarin het 
project uieindelijk plaats gaat vinden. 

De risico’s worden in kaart gebracht en in het directieadvies 
aan het bestuur verwerkt. Desondanks liep in 2011 een 
aantal bestedingen niet zoals gewenst. 
Zo kende het onderwijsproject van Stichting Le Pont 
in Benin - bestaande uit de bouw van een school en 
de training van schoolhoofden in het district Grand 
Popo - in de opstartfase problemen door de moeizame 
samenwerking met de lokale partner. Uiteindelijk 
besloot Stichting Le Pont om de bouw van de school te 
annuleren. De opleiding van de schoolhoofden zal wel 
doorgang vinden. 
De bouw van de school in het dorp Isitu in Tanzania 
door Connect International is goed verlopen, maar 
het driejarig verbeterprogramma dat aansluitend zou 
plaatsvinden is niet uitgevoerd. Reden voor de Turing 
Foundation om het donatiebedrag te verlagen.  
Het project ‘De Dag van Bach’ van de Nederlandse 
Bachvereniging vond in verkleinde vorm plaats. De 
in totaal 10 uitvoeringen bereikten in totaal ca. 2.000 
kinderen (oorspronkelijke doelstelling: 15 uitvoeringen 
voor 4.500 kinderen). Reden voor de Turing Foundation 
om de donatie in het laatste projectjaar wederom naar 
beneden bij te stellen.  
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Bestedingen 2006 - 2011, budget 2012

Voor 2012 hebben wij de volgende interne doelstellingen 
geformuleerd: 

- investeren in een groter aantal partners voor pro-
jecten op het gebied van beroepsopleidingen; 

- het aanscherpen van het duurzame landbouw-
beleid;

- het aanscherpen van het beleid kusten & zee;
- het investeren in het vinden van nieuwe partners  

voor projecten op het gebied van kusten & zee;
- het aanscherpen van het muziekbeleid; 
- het aanscherpen van het poeziebeleid;
- het werven van een nieuwe projectmedewerker 

Natuur & Onderwijs. 
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Hoofdstuk 7
Financiele verslaggeving
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7.1 Het vermogen van de Turing Foundation
De oprichters van de Turing Foundation hebben aan de 
stichting in 2006 € 100 miljoen als schenking toegezegd. 
Inmiddels is hiervan € 60 miljoen ontvangen, en zal 
naar verwachting van het bestuur de resterende € 40 
miljoen in de komende jaren door de Turing Foundation 
worden ontvangen. In 2011 heeft het bestuur besloten 
de vordering voor de resterende € 40 miljoen niet meer 
op te nemen in de jaarrekening, maar de resterende 
schenkingen in volgende jaren pas bij ontvangst als 
baten te verantwoorden. Uit het vermogen van de 
stichting wordt jaarlijks een bedrag van tussen de 
€ 3,5 miljoen en € 4 miljoen ter beschikking gesteld voor 
het verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting. 

7.2 Financiële ontwikkelingen in 2011
Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation 
in totaal ruim € 21,4 miljoen toegekend aan donaties of 
gereserveerd voor meerjarige projecten. Daarvan betreft 
een bedrag van afgerond € 3 miljoen toekenningen voor 
projecten in 2011, en een bedrag van bijna € 3,8 miljoen 
de door het bestuur in beginsel voorgenomen donaties 
voor de komende jaren (bestemmingsreserves).
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Total  3.576.989 3.351.476 3.887.019 3.771.569 3.056.233 3.806.021 21.449.307

Donaties 06/07 2008 2009 2010 2011 Voorgenomen
donaties

Totaal

Onderwijs 1.424.489 1.028.266 1.089.834 1.105.068 864.875 1.039.600 6.552.132

Kunst 707.000    993.210 1.086.669 983.000 908.193 1.040.000 5.718.072

Natuur 975.000 773.000 1.283.450 1.214.000 879.500 905.000 6.029.950

Lepra 175.000 525.000 427.066 469.501 403.665 821.421 2.821.653

Overig 295.500    32.000 - - - 327.500
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Het totaal aan donaties was in 2011 bijna € 3,06 miljoen. 
Het beschikbaar gestelde donatiebudget voor 2011 
(€ 3,5 miljoen) is niet volledig besteed. Dit komt 
enerzijds doordat sommige projectpartners lagere kosten 
declareerden dan oorspronkelijk was toegekend of 
projecten uiteindelijk niet plaatsvonden. Anderzijds omdat 
niet voldoende aanvragen zijn ontvangen die voldeden 
aan de gestelde criteria.

De Turing Foundation heeft € 100 miljoen geschonken 
gekregen van haar oprichters in de vorm van 
lijfrentetermijnen. Tot op heden heeft de stichting € 60 
miljoen ontvangen. Op verzoek van de schenkers is de 
betaling van het resterende deel van de schenkingen 
opgeschort. Het bestuur verwacht de resterende termijnen 
van in totaal € 40 miljoen, die juridisch niet opeisbaar 
zijn, in de toekomst te ontvangen. In 2011 heeft het 
bestuur een hernieuwde inschatting van de verwachting 
ten aanzien van de ontvangst gemaakt en besloten de 
vordering niet meer op te nemen in de jaarrekening. De 
resterende schenkingen worden aldus in volgende jaren 
bij ontvangst als baten verantwoord. 
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7.3 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 
vermogen hoeft daarbij niet in stand te worden 
gehouden.
De Turing Foundation hanteert een gematigd defensief
beleggingsbeleid waarbij tussen de 60% en 80% van
het vermogen in vastrentende waarden wordt belegd.
Beleggingen in aandelen (bandbreedte van 20 - 40%)
betreffen over het algemeen wereldwijde index- 
fondsen. Wij beleggen niet in individuele aandelen.
Maximaal 5% van het vermogen wordt belegd in meer
langlopende risicovolle beleggingen zoals private equity
investeringen, vastgoedfondsen of hedge funds.

Het grootste deel van het vermogen van de Turing 
Foundation is ondergebracht bij Goldman Sachs 
International (eind 2011 betrof dit tweederde van het 
vermogen). Het resterende deel wordt hoofdzakelijk 
belegd via de Rabobank. Ook waren nog enige 
beleggingen onder beheer bij Barclays Wealth America. 

Naast de adviezen van de banken die ons vermogen 

beheren, vragen wij regelmatig advies aan onafhankelijke 
deskundigen.

De Turing Foundation heeft een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in haar vermogensbeheer in 2011:

- Onze focus is in eerste instantie gericht op het in 
stand houden van ons vermogen ten opzichte van de 
inflatie;

- Onze beleggingen waren onder meer staats-
obligaties, bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit en 
aandelenfondsen;

- Onze beleggingen hadden als doel om te voorzien in 
onze liquiditeitsbehoefte en het in stand houden van 
het vermogen;

- In de zomer van 2011 is een groot deel van onze 
aandelenportefeuille verkocht; 

- Aan het einde van 2011 zijn we langzaam maar 
zeker weer begonnen te investeren in wereldwijde 
aandelenfondsen om een gezonde spreiding van 
onze portefeuille te bewerkstelligen. 

De vermogenspositie van de Turing Foundation wat 
betreft haar complete beleggingenportfolio, is in 2011 
met 0,09% licht gedaald  (zie verder onder 7.4 
Beleggingsresultaten).
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7.4 Beleggingsresultaten
In het jaar 2011 heeft het vermogen van de Turing Foundation -€ 29.400 opgeleverd aan renteopbrengsten 
en beleggingen. Dit resultaat bestaat uit € 53.938 renteopbrengsten op liquiditeiten, € 62.377 aan dividend, 
€ 413.633 aan rente op securities, -€ 815.694 aan gerealiseerde en € 256.346 aan ongerealiseerde 
beleggingsresultaten, hetgeen in totaal een return opleverd van -0,09% op de totale portfolio. Het 
beleggingsresultaat is iets lager dan onze benchmarks (met een gewogen gemiddelde van 0,28%). 

Waardeverandering beleggingen in de 
balans (EUR) 

Obligaties Aandelen Valuta termijn 
contracten

Overig Totaal

Boekwaarde 1 januari 2011 24.233.637 8.930.941 -130.523 2.098.330 35.132.385
Totale aankopen 4.322.662 2.439.781 427.591 - 7.190.034
Totale verkopen -5.276.448 -8.977.582 -301.297 -325.540 -14.880.867
Ongerealiseerde waardedalingen 413.439 -123.676 - -33.417 256.346

Boekwaarde 31 december 2011 23.693.290 2.269.464 -4.229 1.739.373 27.697.898

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

Asset Allocation 31-12-2011 31-12-2010
Obligaties 23.693.290 57% 24.233.637 54%
Aandelen 2.269.464 5% 8.930.941 20%
Alternatives/Overig -4.229 0% -130.523 0%
Valuata termijn contracten 1.739.373 4% 2.098.330 5%
Deposito’s en andere liquiditeiten 8.143.288 20% 1.447.374 3%
Liquide middelen 5.425.673 14% 7.892.606 18%
Totaal 41.266.859 100% 44.472.365 100%



116

7.5 Jaarrekening

Verkorte balans*

Activa Ultimo 2011 Ultimo 2010
Vaste Activa
1. Materiële vaste activa 129.988 158.236
2. Financiële vaste activa 35.864.914 76.603.112
Totaal vaste activa 35.994.902 76.761.348

Vlottende Activa
3. Vorderingen 393.173 460.217
4. Liquide Middelen 5.425.673 7.892.606
Totaal vlottende activa 5.818.846 8.352.823

Totaal activa 41.813.748 85.114.171

_
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Passiva Ultimo 2011 Ultimo 2010
5. Eigen vermogen
Bestemmingsreserves 3.806.021 4.797.798
Overig (vrij) besteedbaar vermogen 36.580.530 79.015.228

Totaal eigen vermogen                40.386.551                83.813.026
                              

Schulden op korte termijn
6. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties
7. Overlopende passiva

1.210.074
217.123

1.076.780
224.365

Totaal schulden op korte termijn 1.427.197                  1.301.145

Totaal Passiva 41.813.748 85.114.171

* KPMG gaf een accountantsverklaring af op 12 juni 2012 over de volledige jaarrekening. 
Deze volledige jaarrekening 2011 is te raadplegen op www.turingfoundation.org.
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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.

De bureaukosten bedroegen in 2011 € 220.073, dit is 
6,4% van de totale lasten. De bestuursleden verrichten 
al hun werkzaamheden onbezoldigd. 
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Verkorte staat van baten en lasten*

Baten: Budget 2011 Actual 2011 Deviation Actual 2010
8a. Inkomsten uit schenkingen

8b. Afwaardering vordering 
schenking

26.055

-

19.732

-40.000.000

-6.323

-40.000.000

25.746

-

9. Financiële baten 1.783.916 -29.400 -1.813.316 2.366.195
10. Overige baten - - - -
Totale baten 1.809.971 -40.009.668 -41.819.639 2.391.941

Lasten: Budget 2011 Realisatie 2011 Verschil Realisatie 2010
11. Personeelskosten -205.000 -194.381 10.619 -201.031
12. Afschrijvingen op vaste activa -30.600 -28.248 2.352 -30.368
13. Verstrekte donaties -3.502.500 -3.056.233 446.267 -3.771.569
14. Overige lasten -146.620 -137.945 8.675 -174.249
Totale lasten -3.884.720 -3.416.807 467.913 -4.177.217

Saldo baten minus lasten -2.074.749 -43.426.475 -41.351.726 -1.785.276

* KPMG gaf een accountantsverklaring af op 12 juni 2012 over de volledige jaarrekening. 
Deze volledige jaarrekening 2011 is te raadplegen op www.turingfoundation.org.
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