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VOORWOORD

Zo’n tien jaar geleden besloot onze stichting om bij te dragen 

aan het opzetten van een nieuw beschermd natuurgebied, 

namelijk een 106 kilometer lang stuk kuststrook van 

Mozambique. Het gebied herbergt een schat aan koraalriffen 

en wetlands, en wordt bezocht door bijzondere diersoorten 

zoals walvissen en schildpadden. 

Het werd uiteindelijk, met bijna € 750.000, een van de hoogste 

bijdragen die we ooit aan één project leverden. In eerste 

instantie ging parkmanager Miguel Gonçalves aan de slag met 

slechts twee assistenten. Met een Ultralight vliegtuigje (waarin 

de piloot op de buik liggend moet vliegen) hielden ze de hele 

kustlijn in de gaten en waakten ze voor bijvoorbeeld illegale 

visserij door grote buitenlandse trawlers. Daar stuurden ze dan 

de Mozambikaanse kustwacht op af. Ook reden ze af en aan 

langs de kust om de 800 bewoners van het gebied te  vertellen 

over hun plannen om het gebied te beschermen – wat voor 

de meesten alleen maar als ergerlijk en bemoeizuchtig werd 

gezien. Miguel kreeg de eerste paar jaar veel dringende 

verzoeken om zo snel mogelijk op te hoepelen, en zich niet 

te bemoeien met de vis- en jachttechnieken die men daar al 

jaren beoefende. Met geduld en doorzettingsvermogen heeft 

hij in de loop der jaren draagvlak en een team van 70 man 

lokale vrijwilligers weten op te bouwen. De lokale bevolking 

krijgt trainingen in duurzame vismethodes, kustbewaking 

en toerisme, en het ziet ernaar uit dat zijn organisatie in de 

nabije toekomst zal worden samengevoegd met die van het 

 aangrenzende Maputo Special Reserve natuurgebied. Er 

wordt bovendien gewerkt aan een aanvraag om het gebied tot 

 Unesco Werelderfgoed te laten verklaren.

Peace Parks had ons al eens uitgenodigd om in de Ponta do 

Ouro Reserve te komen kijken wat er allemaal bereikt was, 

maar dat was er tot nog toe niet van gekomen. We proberen 

ieder jaar wel met enkele medewerkers naar Afrika te reizen, 

maar dan gaat de voorkeur altijd uit naar een land waar we veel 

projecten hebben lopen, zodat we er in relatief korte tijd acht 

á tien kunnen bezoeken. Ponta do Ouro is wat locatie betreft 

een buitenbeentje, vele duizenden kilometers verwijderd van 

het dichtstbijzijnde andere Turing Foundation project.

Vorig jaar kwam echter een aanbod dat Françoise en ik niet 

konden afslaan: een uitnodiging om, mét onze tienerdochters, 

het ondertussen succesvol draaiende park te komen bekijken. 

En dan wel vlak voor de kerst, als de reuzenschildpadden aan 

land komen om hun eieren te leggen, zowel de loggerheads,  

één meter lang en 135 kilo zwaar, als de majestueuze giant 

Een loggerhead op weg terug naar het water, 
twee dochters op de achtergrond

leatherbacks, die ruim twee meter lang en ruim 700 kilo zwaar 

kunnen worden. 

De schildpadmoeders die in Mozambique het strand op krui-

pen hebben minstens 25 jaar over de wereldzeeën gezworven 

voordat ze terugkeren naar hun geboorteplek. Maar eenmaal 

terug, zo wist Miguel ons te vertellen, komen ze er tot hun 60e 

elke paar jaar weer nieuwe eieren leggen.

Het werd een onvergetelijke ervaring voor ons en onze 

dochters, en hoewel we de leatherbacks telkens nét misliepen, 

hebben we een aantal loggerheads mogen aanschouwen bij 

hun onverstoorbare klim naar een veilig plekje boven de vloed-

lijn, bij hun onvermoeibare graafwerk, het leggen van hun 

ruim honderd eieren, het zorgvuldig afdekken en onopvallend 

 maken van het nest, en hun trage weg terug naar het water, 

met een tempo van een paar honderd meter per uur. Eenmaal 

weer in hun element zijn ze snel en elegant, en zó verdwenen.

Het was niet alleen ontroerend, maar ook indrukwekkend om 

een zeedier zo het land op te zien kruipen om zich voort te 

planten, een terugblik op evolutie van tientallen miljoenen 

jaren geleden.

In Nederland, op het kantoor van de stichting, was onze staf 

ondertussen natuurlijk druk bezig met de ruim 80 lopende 

projecten van de Turing Foundation: nieuwe natuurprojecten 

ter bescherming van de biodiversiteit zowel in de kraamka-

mers van de zee als op het land; beeldende kunstprojecten, 

muziekprojecten en enkele poëzieprojecten (waaronder de 

wederom zeer succesvolle Turing Gedichtenwedstrijd); vele 

meerjarige onderwijsprojecten in West-Afrika, en een tiental 

wetenschappelijke onderzoeksprojecten op het gebied van de 

leprabestrijding.

We zijn Ellen (nu tien jaar bij ons!), Lisanne (net begonnen!), 

Minke en Florentine bijzonder dankbaar voor hun geweldige 

inzet en expertise, en natuurlijk onze medebestuursleden 

Jeroen en Volkert, die telkens weer geheel vrijwillig en onbe-

zoldigd komen opdraven om met ons mee te denken over de 

juiste besteding van het stichtingsbudget. We zijn trots op het 

resultaat en genieten ervan.

Pieter en Françoise Geelen, maart 2018

Meting en registratie van een leatherback schildpad 
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OVER ONS DONATIES 2017

De Turing Foundation werd in 2006 opgericht door het echtpaar Pieter en Françoise 

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

TomTom. Bij de oprichting kozen zij vier aandachtsgebieden: NATUUR, ONDERWIJS, 

KUNST en LEPRA. De Turing Foundation wil een bijdrage leveren aan een betere wereld 

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

een significant verschil kunnen maken en streven we naar duurzame resultaten. Onze 

hoofdactiviteit is het besteden van gelden aan projecten die hier aan bijdragen. Deze 

projecten voeren wij niet zelf uit, maar realiseren wij via internationaal opererende 

partnerorganisaties. In ons bestedingsbeleid focussen wij uitsluitend op projecten die 

binnen de vier gedefinieerde aandachtsgebieden vallen, elk met een eigen doelstelling, 

bestedingsbeleid, budget en geografische focus. 

Sinds de oprichting in juli 2006 heeft de Turing Foundation in totaal ruim € 34,6 miljoen 

toegekend aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten. 

In 2017 doneerden wij in totaal € 2.735.433 aan goede doelen binnen de vier    

aandachtsgebieden. 

Per 31 december 2017 ondersteunden wij 84 projecten.

NATUUR
€ 597.925

15 projecten

ONDERWIJS
€ 723.000

29 projecten

KUNST
€ 965.104

22 projecten

LEPRA
€ 449.404

8 projecten
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NATUUR ONDERWIJS

NATUUR ONDERWIJS

De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in  

ecosystemen door biodiversiteit te beschermen en het duur- 

zame gebruik van natuurbronnen te stimuleren. Wij richten 

ons specifiek op initiatieven die duurzaam landgebruik in  

acht Afrikaanse landen mogelijk maken en op initiatieven die 

werken aan gezonde kraamkamers van de zee.

De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in ontwikke-

lingslanden (vak)onderwijs bieden dat hen structureel kan 

helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in 

staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. Wij 

richten ons op het trainen van leerkrachten ten behoeve van 

kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs in 

acht Afrikaanse landen.

KUNST LEPRA
De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten  

genieten van kunst. De Turing Foundation draagt daarom  

bij aan kwalitatief hoogstaande projecten op het gebied van 

beeldende kunst, klassieke muziek en Nederlandstalige  

poëzie.  

Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is  

cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de 

ziekte worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging 

worden voorkomen. De Turing Foundation draagt daarom 

bij aan wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de 

verspreiding van lepra.

ONZE AANDACHTS-
GEBIEDEN
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De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in 
ecosystemen door biodiversiteit te beschermen en het duurzame 
gebruik van natuurbronnen te stimuleren. Wij richten ons op 
initiatieven die duurzaam landgebruik in acht Afrikaanse landen 
mogelijk maken en op initiatieven die werken aan gezonde 
kraamkamers van de zee.

NATUUR

DUURZAAM LANDGEBRUIK

De Turing Foundation ondersteunt natuurorganisaties die ‘biodiversity  

hotspots’ beschermen en die droge gebieden vergroenen.

GEZONDE KRAAMKAMERS VAN DE ZEE

Wij ondersteunen natuurorganisaties die belangrijke kraamkamers zoals 

mangrove bossen en koraalriffen beschermen en herstellen.

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

INDONESIË – KAMEROEN – MADAGASKAR – MALI – NEDERLAND – NIGER 
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PROJECTEN NATUUR

D.R. CONGO COMMUNITY FORESTRY IN 
DE EQUATEUR PROVINCIE

Greenpeace is een milieuorganisatie die zich inzet voor de natuur 
via onderzoek, overleg en – waar nodig – actie. Greenpeace wil 
boskap in het Congobekken stoppen en werkt hiervoor samen 
met lokale organisaties. Door middel van aansprekende en 
opschaalbare alternatieven laten ze overheid en donoren zien 
dat economische ontwikkeling ook mogelijk is zonder oerbos te 
kappen. ‘Community forestry’ is zo een alternatief. Hierbij worden 
concessies (gebruikspacht) aan lokale bosgemeenschappen 
verstrekt die met deze rechten hun ‘livelihood’ en het bos veilig 
kunnen stellen. In 2016 hielp Greenpeace de overheid met het 
juridisch raamwerk. In 2017 zijn de officiële documenten naar 
de drie lokale talen vertaald en verspreid onder de mensen. Het 
concessiegebied is met actieve betrokkenheid van de bewoners 
in kaart gebracht. Mocht in de toekomst toch nog een land- en 
gebruiksconflict ontstaan, kunnen de mensen dit via een aange-
leerd model vreedzaam oplossen. De benodigde commissies zijn 
ingesteld en de concessie-aanvraag is officieel ingediend. 

Donatie Turing Foundation € 110.000 (€ 40.000 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2018

GREENING THE GREEN WALL INITIATIVE

Het werkgebied van Vogelbescherming Nederland (VBN) ligt met name in Nederland en in de landen op de vliegroute van ‘onze’ 
trekvogels, waaronder Burkina Faso. VBN werkt hier sinds 2005 samen met de natuurorganisatie Naturama aan de bescherming van 
de leefgebieden van vogels en aan de verbetering van de bestaanswijze van lokale gemeenschappen. Naturama herstelt met kleine 
lokale natuurorganisaties de natuur rond het meer Higa door middel van natuurlijke hersteltechnieken en duurzaam landgebruik. Een 
kwekerij is opgezet om met de boompjes gebieden te verrijken. In totaal zijn 150 boeren getraind in het maaien en bewaren van hooi. 
Dit vergroot hun inkomsten en verlicht de druk op de natuur. Naturama wil een bijdrage leveren aan het verbeteren van de nationale 
natuurplannen en de uitvoer van het ‘Great Green Wall’-initiatief en deelt waar mogelijk de kennis over de beste boomsoorten en de 
opgedane ervaringen.

Donatie Turing Foundation  € 50.000 (€ 12.500 in 2017)
Looptijd donatie  2016-2017

BURKINA FASO 

“Thanks to the support of the Turing Foundation, the communities around Lake Higa 
have learnt new ways to make a living, and they have acquired tools to do this without 

having a negative impact on nature. The project is an example that the best way to 
protect nature is by working with the local people. In Lake Higa we see that when local 

people are given the right tools and opportunities, both the communities and their 
surrounding nature end up benefitting.”

Jaime Garcia Morena (International Conservation Officer)

BURKINA FASO DUURZAAM BEHEER EN HERSTEL 
ECOSYSTEM SAHEL

Tiipaalga is in 2006 opgericht door het Zwitserse newTree en is 
in Burkina Faso de lokale uitvoeringsorganisatie. De organisatie 
wil een groene Sahel realiseren door de bodemvruchtbaarheid 
te  vergroten, erosie tegen te gaan en inheemse boomsoorten 
terug te brengen. Daarvoor zijn interventies nodig die worden 
 uitgevoerd in samenwerking met de dorpsgemeenschappen. 
Zo worden hekken om percelen van 3 ha geplaatst, waardoor 
de  natuur de rust krijgt om te herstellen. Daarnaast worden 
 trainingen  gegeven over duurzame (landbouw)technieken 
en milieu vriendelijke inkomengenererende activiteiten, zoals 
 bijenhouden en veevoer verbouwen. Ook leren de vrouwen hout-
besparende ovens te maken, te gebruiken en te onderhouden.

Donatie Turing Foundation  € 150.000
Looptijd donatie  2015-2018
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PROJECTEN NATUUR

GUINEE-BISSAU BEHOUD VAN DE BIODIVERSITEIT IN 
HET CACHEU MANGROVE NATURAL PARK

Wetlands International is de enige organisatie wereldwijd met een 
focus op het behoud en herstel van wetlands, hun hulpbronnen 
en de biodiversiteit. Hun werk in West-Afrika focust zich o.a. op 
de bescherming van mangrove gebieden. In Guinee-Bissau wil 
Wetlands het mangrove natuurpark Cacheu beschermen door 
beter parkbeheer en door de belangrijke bufferzone te herstellen 
en duurzaam gebruik te stimuleren. Naast capaciteitsversterking 
van het parkmanagement, wordt samen met zeven lokale ge-
meenschappen 200 ha mangroven hersteld en worden betere rijst-
productietechnieken aangeleerd om nieuwe mangrovekap tegen 
te gaan. Eind 2017 is al 104 ha natuur hersteld door aanplant en 
door het natuurlijk herstel te stimuleren. Bijna 200 vrouwen zijn 
geholpen met de opzet van een voedseltuin als betere bestaans-
wijze. Op kleine schaal is begonnen met het verhogen van de pro-
ductiviteit van rijstvelden middels beter (zoet)watermanagement. 
De bedoeling is om dit in 2018 op te schalen. 

Donatie Turing Foundation  € 350.000 (€ 75.000 in 2017)
Looptijd donatie  2015-2018

INDONESIË ASMAT COASTAL WETLAND, PAPUA

Het Wereld Natuur Fonds is onderdeel van het World Wide Fund 
for nature (WWF), de grootste en bekendste natuurorganisatie ter 
wereld. WWF is werkzaam in meer dan 100 landen via kantoren 
in 60 landen, waaronder Indonesië. Dit project streeft naar de 
bescherming en het duurzaam gebruik van mangrovebossen 
langs de zuidwestelijke kustlijn van het Mimika en Asmat district 
op  Papua, Indonesië. Het ontbreekt de overheid en lokale bevol-
king aan kennis om te voorkomen dat mangrove bossen in de 
toekomst grootschalig zullen verdwijnen. WWF Indonesië heeft 
daarom het gebied in kaart gebracht als basis voor beheerplan-
nen, en leert de lokale bevolking de ontwikkelingen te monitoren 
via geo-tagging. Hierdoor is bekend geworden dat 100 ha van het 
geïdentificeerde 140 ha gedegradeerde gebied, natuurlijk is 
hersteld. WWF heeft ervoor gezorgd dat natuureducatie vast 
lesonderdeel is op zes scholen. Dit vergroot de kennis over en 
bewustwording van het belang van mangrove gebied. 

Donatie Turing Foundation  € 162.500 (€ 50.000 in 2017) 
Looptijd donatie  2015-2018

FILIPIJNEN MANGROVE REHABILITATIE,  
VERDE ISLAND PASSAGE

Conservation International (CI) verricht al ruim 25 jaar waardevol 
werk om de natuur te beschermen en politiek, bedrijfsleven en de 
maatschappij hierbij te betrekken. In samenwerking met de lokale 
Filipijnse bevolking wil CI op de eilanden Mindoro en Marinduque 
in totaal 165 ha mangrovegebied herstellen. Lokale gemeen-
schappen en overheid leren via diverse trainingen over natuur-
bescherming, waardoor er nog eens ten minste 1.000 ha mangrove 
en kustgebieden beter beheerd en gemonitord worden. Deze 
capaciteitsversterking in combinatie met het creëren van goede 
politieke randvoorwaarden legt de basis voor duurzaam beheer 
van de mangroven in dit gebied. In 2016 is het gebied in kaart 
gebracht, is 281 ha geïdentificeerd voor herstel en is in samen-
werking met de gemeenschap een start gemaakt met de aanplant 
op 45 ha. De overheid is in 2017 ook zelf voortvarend aan de slag 
gegaan met aanplant met wisselende resultaten. CI helpt hen nu 
om deze inspanningen in een gebied van 380 ha kwalitatief te 
verbeteren.

Donatie Turing Foundation  € 320.000
Looptijd donatie 2014-2018

FILIPIJNEN OPSCHALEN CAPACITEIT VOOR HET 
HERSTEL EN BEHOUD VAN MANGROVEN

Zoological Society of London (ZSL) verbindt wetenschap, natuur-
organisaties en de mensen in het veld om zo effectief mogelijk bij 
te dragen aan natuurbescherming. Ze overziet in ruim 50 landen 
diverse natuurbeschermingsprojecten, waaronder op de  Filipijnen 
sinds 2007. Na de tyfoon Haiyan in november 2013 is de interesse 
in mangroven als kustbescherming toegenomen op de Filipijnen. 
De Turing Foundation ondersteunde ZSL in 2014/2015 om via een 
trainingsprogramma versneld kennis over te dragen over bewezen 
effectieve herstel- en beschermmethodes. ZSL heeft in 2017 de 
capaciteit op de Filippijnen verder vergroot door nog eens 300 
trainers te trainen. Een nieuwe Facebook-pagina brengt alumni bij 
elkaar voor blijvende technische begeleiding. Het team begeleidde 
twee PhD studenten om via hun onderzoek het nationale besef 
van het belang van mangrove te vergroten. ZSL blijft aan meer be-
wustwording werken door o.a. posters te verspreiden en ‘awards’ 
voor het best herstelde mangrovegebied  
uit te reiken. 

Donatie Turing Foundation € 165.000 (€ 115.000 in 2017)
Looptijd donatie 2017-2018
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PROJECTEN NATUUR

MALI REGREENING PROJECTS, MOPTI TO SEGOU

Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het poten-
tieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en 
de natuur te beschermen. Samen met lokale natuurorganisaties, 
zoals Malian Association for the Conservation of Wildlife & the 
Environment (AMCFE), wil Tree Aid in Mali uiteindelijk een 400 
km lange corridor tussen Mopti en Segou vergroenen. Dit deelpro-
ject betreft bijna 1.000 boeren in vijftien dorpen in de gemeentes 
Samine en Sakoiba. Boeren leren hun land beter te beheren waar-
door de boomdichtheid per ha vergroot en de landbouwproducti-
viteit en bodemkwaliteit verbetert. Halverwege de projectperiode 
passen reeds 871 boeren de landbouwtechnieken toe waardoor 
25.000 bomen zijn gestimuleerd in hun natuurlijke groei. Bijna 
de helft van de geplande 10.000 zaailingen zijn uitgezet. Het 
enthousiasme onder boeren is groot, dat hopelijk de effecten van 
een ongunstig weerpatroon compenseert.

Donatie Turing Foundation € 125.000 (€ 40.000 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2018

KAMEROEN BESCHERMEN EN HERSTELLEN VAN 
NATUUR RONDOM WATERBRONNEN

LiveBuild werkt al jaren aan duurzame ontwikkeling met lokale 
organisaties en gemeenschappen in het Engelstalige oostelijke 
deel van Kameroen. De projecten van LiveBuild hebben een 
gemeenschap gedreven aanpak en zijn gerelateerd aan water. 
Een doel van dit project is dan ook de toegang tot goed water en 
adequate sanitaire voorzieningen verbeteren. Dit initiatief komt 
van drie gemeenschappen (Manganjo), die een waterleidingsys-
teem willen aanleggen van een hoger gelegen waterbron naar hun 
dorpen. Om ook op de lange termijn de watertoevoer te waarbor-
gen is een essentieel onderdeel het beschermen en herstellen van 
het wateropvang gebied (catchment area) middels aanplant en 
duurzaam landgebruik. De opzet van een kwekerij is in volle gang 
en de interesse van boeren in biologische landbouw is met 1.000 
inschrijvingen voor de workshop vijf keer meer dan verwacht. 

Donatie Turing Foundation  € 95.000 (€ 40.000 in 2017) 
Looptijd donatie  2017-2019

BESCHERMDE ZEEGEBIEDEN REALISEREN MET LOKALE GEMEENSCHAPPEN

Blue Ventures werkt met lokale gemeenschappen aan modellen die de biodiversiteit in de zee beschermen en gelijktijdig een positief 
effect hebben op hun ‘livelihood’. Het tijdelijk sluiten van bepaalde visgebieden voor vissers is een effectieve manier gebleken. Dit is de 
basis geworden van hoe gemeenschappen in Madagaskar ‘hun’ zeegebieden lokaal beheren via zogenoemde LMMAs: Locally 
Managed Marine Areas. Eind 2017 zijn er 70 LMMAs met een totale oppervlakte van 17.000 km2, verenigd in het netwerk ‘MIHARI’. 
Blue Venture helpt MIHARI met het versterken van de capaciteit en bij de uitvoer van activiteiten zoals uitwisselingen tussen ge-
meenschappen en andere meetings. Blue Ventures wil ook de lokale capaciteit bij kustgemeenschappen vergroten om zelfstandig via 
mobiele telefonie natuurresultaten te meten, te monitoren en te gebruiken. Hierdoor zullen meer lokaal beheerde zeegebieden beter 
beschermd kunnen worden met minder (begeleidings)kosten. 

Donatie Turing Foundation  € 156.000 (€ 53.000 in 2017)
Looptijd donatie 2017-2019

“Blue Ventures recognizes that conservation must benefit local people if it is to succeed. 
The Turing Foundation is supporting our work helping coastal communities and NGO 
partners to implement locally managed marines areas, where fishing communities take 

the lead in managing the marine resources they depend upon.”
Chris Burich (Head of Development)

MADAGASKAR
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REGREENING THE SAHEL, DOGONKIRIA EN SOUCOUCOUTANE

Sinds 2010 stimuleren Both ENDS en CRESA boeren om op hun eigen land bomen en planten te laten groeien. Deze methode van 
‘Farmer Managed Natural Regreening’ is kosteneffectief en dankzij het initiatief is al 621.000 ha land vergroend. De Turing  Foundation 
droeg sinds 2010 al € 268.000 bij aan dit project. Als overbrugging tot de vervolgfinanciering die Both ENDS aan het  realiseren is, 
steunde de Turing Foundation het initiatief ook in 2017. CRESA kon hiermee de activiteiten uitvoeren en materialen beschikbaar stellen 
die nodig waren om de vergroening in Niger voort te zetten. 20 trainers kregen een opfriscursus en trainden op hun beurt 510 boeren 
in vergroeningstechnieken. 2.000 halve manen werden gecreëerd om water vast te houden en boeren plantten duizenden zaden en 
zaailingen. De vervolgfinanciering is inmiddels verzekerd en de Turing Foundation is trots dat opschaling naar andere landen mogelijk 
wordt.  

Donatie Turing Foundation  € 35.000
Looptijd donatie  2017

NEDERLAND HET TERUGBRENGEN VAN DE 
BLAUWVIN TONIJN IN DE NOORDZEE

De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland en 
het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil dit beschermen door 
middel van duurzame visserij en het realiseren van een netwerk 
van be schermde zeegebieden. Een aanvullend project is het 
 terugbrengen van de blauwvintonijn in de Noordzee. Dit kan 
enerzijds een enorme boost geven aan het beschermingswerk van 
de Noordzee en anderzijds een bewijs leveren van een gezonder 
ecosysteem. De tonijn kwam al tot de Noorse wateren, maar eind 
2016 werd de vis ook in de wateren tussen Zweden en Denemark-
en gespot. Het bleek makkelijk samenwerken met deze landen 
en in 2017 zijn 40 vissen gemerkt via een ´tag´ om meer te weten 
te komen over hun beweegpatronen. De gegevens worden nu 
geanalyseerd om erachter te komen wat de kansen of beperk-
ingen zijn om tot de Noordzee te zwemmen. De lobby voor goede 
Europese afspraken voor een gezonde tonijnstand en realistische 
vangstquota gaat onverminderd door. 

Donatie Turing Foundation € 350.500
Looptijd donatie 2015-2018

NEDERLAND URBAN BEEKEEPING: BIJENKASTEN IN 
ROTTERDAM

De bijenpopulatie en -diversiteit daalt al jaren in Nederland. 
 Urban Beekeeping is een manier om de achteruitgang in het aan-
tal bijen(volken) tegen te gaan. Witte de With Centre for Contem-
porary Art plaatste in 2016 twee bijenkasten op het dak van het in-
stituut om de bijen een thuis te bieden in de stad. Een stadsimker 
beheert de kasten met succes want in totaal zijn 60 potjes honing 
geoogst (per kast) en dat is goed te noemen. Gedurende het jaar 
worden deze in de museumwinkel verkocht. De extra inkomsten 
voor inhoudelijke programma´s zijn bescheiden te noemen, maar 
zo draagt Witte de With ook bij aan een beter leefmilieu in de stad 
en de reacties van de bezoekers zijn erg positief. De imker nam 
zelf een kast in beheer waardoor onze bijdrage het beheer voor 
nog een jaar dekt.

Donatie Turing Foundation € 3.000
Looptijd donatie 2016-2017

PROJECTEN NATUUR

NIGER

“Dankzij het jarenlange vertrouwen van Turing hebben boeren kunnen laten zien dat  
het mogelijk is: buffers creëren tegen de woestijn en voedsel produceren in droge gebieden.  

De behaalde successen in Niger zijn een voorbeeld voor velen. CRESA en  
Both ENDS zijn heel blij met vervolgfinanciering waarin we op grote schaal kunnen  

laten zien dat vergroening duurzaam en mogelijk is!”
Fiona Dragstra (Africa Officer)
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De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in 
ontwikkelingslanden (vak)onderwijs bieden dat hen structureel 
kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in 
staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.  
De Turing Foundation heeft in 2017 haar focus aangescherpt 
en richt zich op het trainen van leerkrachten ten behoeve van 
kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs in  
acht Afrikaanse landen.

ONDERWIJS

LEERKRACHTEN TRAINEN

Wij ondersteunen initiatieven die zorgen dat meer leerkrachten gemotiveerd 

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

bijdraagt aan betere leerresultaten van de kinderen.

BEROEPSONDERWIJS

De Turing Foundation ondersteunt onderwijsorganisaties die jongeren  

toegang geven tot formele en non-formele beroepsopleidingen. 

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

levensonderhoud kunnen voorzien. PROJECTEN IN: BENIN – BURKINA FASO – D.R. CONGO – GUINEE – 

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

BENIN ZELFSTANDIG BEROEPSOPLEIDINGS-
CENTRUM VOOR VROUWEN, PARAKOU

Stichting Hubi & Vinciane ondersteunt streekontwikkeling rond 
de stad Parakou via projecten in gezondheidszorg, economische 
(landbouw) ontwikkeling en onderwijs. Een beroepsopleidings-
centrum in Parakou leidt jaarlijks 40 vrouwen op om met name 
landbouwproducten te verwerken tot bijvoorbeeld sap of cos-
metica. Het aantal leerlingen en de verkoop tijdens de opleiding 
genereert nog te weinig eigen inkomsten om zelfstandig kwali-
teitsinvesteringen te doen. De bouw van een extra klaslokaal is 
inmiddels gerealiseerd waardoor er plek is voor 100 in plaats van 
50 leerlingen. Vrouwen hebben een kortlopende training gevolgd 
in onderwerpen als veehouderij, verwerking van landbouwproduc-
ten, marketing en kredietmanagement. Helaas lukt het CAMPF, de 
lokale uitvoerende organisatie, onvoldoende om eigen inkomsten 
te genereren. Het project en dus ook onze donatie, is in 2017 in de 
wacht gezet tot er een goed operationeel- en bedrijfsplan ligt.

Donatie Turing Foundation  € 50.000 
Looptijd donatie  2016-2018

BURKINA FASO PARTICIPATORY AND GAME BASED 
TEACHING PRACTICE

Association Soeur Emmanuelle (Asmae) is een Franse ontwikke-
lingsorganisatie met een focus op onderwijs en kinderen. Asmae 
werkt in Burkina Faso samen met de lokale organisatie ICCV. Ze 
willen van 3.360 leerlingen op zes scholen in de buitenwijken 
van Ouagadougou de leerresultaten verbeteren door het leren 
lezen leuker en beter te maken. Leerkrachten krijgen middelen 
en kennis over betere leesmethodes, overheidsinstanties worden 
betrokken en een bieb en leesclubs worden opgezet met hulp van 
mensen uit de gemeenschap. In 2017 zijn 43 onderwijsprofessio-
nals getraind, waaronder 24 leraren. Hierdoor profiteren al 1.259 
kinderen van betere en leukere leeslessen. Doel is om richting 
het einde van het project opschaling te promoten en mogelijk te 
maken. Hiervoor worden focusgroepen georganiseerd om ‘best 
practices’ en verbeterpunten te verzamelen. Dit wordt vervolgens 
gebundeld en verspreid.

Donatie Turing Foundation  € 85.000 (€ 53.000 in 2017)
Looptijd donatie  2017-2018

GOOD EDUCATION FOR ALL, SOUTH KIVU PLATEAU REGION 

Children in Crisis is een Engelse ngo die onderwijs biedt aan kinderen in de 
armste landen. Children in Crisis werkt daar waar middelen schaars zijn en 
onderwijs nodig is voor herstel, zoals in het oosten van D.R. Congo. Op het 
plateau in Zuid-Kivu werkt Children in Crisis sinds 2007 aan de structurele 
verbetering van het onderwijs. Sindsdien is op in totaal 194 scholen het 
aantal inschrijvingen gestegen met 11% en het slagingspercentage met 18%. 
Onze ondersteuning betreft fase III van het project, waarin verder wordt 
gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en de vergroting 
van de toegang tot onderwijs. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren 
van de docententraining op 30 middelbare scholen. Hierdoor verbetert op 
structurele wijze de kwaliteit van nieuwe basisschooldocenten. Er is een 
stijging te zien van 31% van de pedagogiek leerkrachten die hun lessen goed 
voorbereiden en een stijging van 60% die actief hun studenten betrekken 
in de les. Sinds het begin is het slagingspercentage van de competentietest 
voor de studenten met 24% gestegen. 

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 40.000 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2019

D.R. CONGO

Elizabeth is 15 jaar oud en derdejaars student aan 
het Mikenge Instituut. Ze was een van de 50 meisjes 
die in augustus 2017 deelnamen aan het meisjeslei-
derschapskamp. Ze woont in een dorp dat op vier 
uur lopen ligt van Minembwe. Ze heeft vier broers 
en vier zussen, die allemaal studeren of hun studie 

hebben afgerond. Als ze ouder is  zou ze graag leraar 
in exacte vakken willen worden op de middelbare 
school. Ze is van plan naar de universiteit te gaan 

om hiervoor te studeren.
Een vrouw die Elizabeth bewondert, is zuster  

Euneza, een non en een verloskundige die in haar 
dorp woont. Ze bewondert haar omdat ze een hoog 
opleidingsniveau heeft en door de tijd veel vrouwen 

heeft geholpen bij de geboorte van hun baby’s. Eliza-
beth zou graag dat opleidingsniveau willen hebben 
en op dezelfde manier een verschil kunnen maken.

Een van de dingen die haar het meest raakte tijdens 
de leiderschapstraining, was om te leren dat on-

derwijs een recht is. Ze wil ervoor zorgen dat ze dat 
recht geniet en de beste opleiding krijgt die ze kan.
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D.R. CONGO VERSNELD BASISONDERWIJS VOOR 
TIENERS IN HET FIZI DISTRICT, SOUTH KIVU

ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden 
waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan, zoals in het 
oosten van D.R. Congo. Dit project biedt jongeren in de leef-
tijd van 10 tot 16 jaar met een leerachterstand de mogelijkheid 
om via een versneld basisonderwijstraject van drie jaar alsnog 
een vervolgopleiding te doen. Dit is een vervolg op het eerdere 
succesvolle onderwijsprogramma van 2010-2013 dat ook door de 
Turing Foundation werd ondersteund. De positieve effecten zijn 
zichtbaar in grote delen van het Fizi district, maar na consultatie 
van onderwijsinstellingen blijkt er nog grote behoefte aan soort-
gelijke onderwijsprojecten te bestaan. Gedurende de drie jaar van 
dit project bereikten 952 studenten het derde en tevens laatste 
jaar. 825 van hen hebben dit schooljaar voltooid, en in totaal 
zijn 633 leerlingen geslaagd voor het afsluitende examen van dit 
basisonderwijstraject. 

Donatie Turing Foundation € 140.000 (€ 20.000 in 2017)
Looptijd donatie 2014-2017

GUINEE LERARENTRAINING EN EEN BETER 
CURRICULUM OP ZES BASISSCHOLEN

Geïnspireerd door hun ervaring als Peace Corps-vrijwilligers in 
Afrika, willen de oprichters van School-to-School kinderen in 
ontwikkelingslanden op school helpen slagen. School-to-School 
heeft een holistische aanpak ontwikkeld: het Whole Child Model. 
Dit model zorgt naast onderwijs ook voor gezondheid (voeding 
en hygiëne) en een betrokken gemeenschap. Om het onderwijs te 
verbeteren, ontwikkelt School-to-School samen met het Ministerie 
van Onderwijs een verbeterd curriculum en instructiemateriaal 
voor wiskunde in klas 1, 2 en 3 en voor lezen in klas 3 en 4 op zes 
scholen. Na dit jaar wordt het curriculum uitgerold naar de vier 
andere scholen en hopelijk via de overheid ook naar vele andere 
scholen in Guinee. In 2017 zijn 50 lesplannen ontwikkeld (tien 
voor elk leerjaar) die gebruik maken van verantwoorde kind- 
gerichte leertechnieken. Komend jaar worden deze getest.

Donatie Turing Foundation € 17.000 (€ 8.000 in 2017)
Looptijd donatie 2017-2018

D.R. CONGO GOEDE EN VEILIGE SCHOLEN  
IN WALUNGU

War Child wil een positieve en blijvende verandering brengen in de 
levens van kinderen en jongeren in conflictgebieden door onder 
andere onderwijs te stimuleren. In Walungu, in het oosten van 
D.R. Congo, zorgt War Child dat 3.000 leerlingen op zes basis-
scholen goed onderwijs krijgen in een veilige en beschermende 
leeromgeving. Door een betere leeromgeving vermindert uitval 
en gaan meer kinderen over naar het volgende leerjaar. War Child 
begeleidt deze zes scholen om zogenoemde ‘Good Schools’ 
te worden. School comités, leerkrachten, leerlingen en ouders 
bepalen gezamenlijk wat hun school een ‘Good School’ maakt en 
stellen een concreet actieplan op om dit te realiseren. De school-
prestaties van 3.077 kinderen zijn met 10% toegenomen en maar 
liefst 97% van de leerlingen hebben hun eindtoets gehaald na het 
volgen van dit programma. 

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

D.R. CONGO ‘ACTIVE LEARNING AND TEACHING’ IN 
KINSHASA

Edukans is een Nederlandse ontwikkelingsorganisatie gericht op 
onderwijs. De organisatie ontwikkelde onder meer een trainings-
programma om leraren op een actieve manier les te leren geven, 
waardoor de stof beter beklijft en de schoolresultaten verbeteren. 
In D.R. Congo werkt Edukans samen met het Leger des Heils en 
onderwijs-ngo’s aan de introductie van deze lesmethode op drie 
lerarenopleidingen en twaalf basisscholen. In totaal worden twaalf 
docenten van de lerarenopleiding en 48 basisschoolleerkrachten 
getraind om de methode breed te verspreiden en ten minste 4.000 
leerlingen te bereiken. De overheid wordt vanaf het begin bij het 
project betrokken om de methode op nationaal niveau uitgerold 
te krijgen. Tussentijds worden de cursisten tijdens hun werk door 
een lokaal team gecoacht en begeleid. In 2018 volgt een verlenging 
en opschaling van dit project, zodat de lerarenopleidingen en de 
lokale ngo’s het trainingsprogramma in de toekomst zelfstandig 
kunnen gaan uitvoeren.

Donatie Turing Foundation  € 150.000 (€ 50.000 in 2017)
Looptijd donatie  2015-2018

PROJECTEN ONDERWIJS



26 27

PROJECTEN ONDERWIJS

QUALITY EDUCATION WITH LOCAL CO-INVESTMENT,  
NORTH WEST REGION

De Turing Foundation ondersteunt Knowledge for Children (KforC) sinds 2009 met 
hun boekenprogramma in Kameroen. De stichting ontwikkelt duurzame onderwijspro-
gramma’s in ontwikkelingslanden waarbij een uniek co-investering model zorgt voor 
zelfredzaamheid en gelijkwaardigheid van de school en de gemeenschap ten opzichte 
van KforC. Samen realiseren ze een lesboekenbestand en het lokale team begeleidt ba-
sisscholen zodat ze na drie jaar het (les)boekenbestand zelfstandig kunnen beheren. 
De organisatie traint leerkrachten om de leerlingen beter te laten leren en stimuleert 
nieuwe leiders uit de gemeenschap om goed onderwijs op lange termijn te borgen. In-
middels hebben ruim 100 scholen dit traject doorlopen. Dit project betreft een nieuwe 
groep van 21 scholen. Helaas hebben de scholen het gehele schooljaar 2016/2017 hun 
deuren moeten sluiten door de crisis in de Noord-West (een van de twee Engelstalige 
regio’s van Kameroen). Hierdoor is het project vertraagd en is slechts een deel van de 
donatie in 2017 uitgekeerd.

Donatie Turing Foundation  € 75.000 (€ 25.000 in 2017)
Looptijd donatie  2017-2019

KAMEROEN

KAMEROEN VERSTEVIGING SANDWICH-
LESMETHODE IN RURAAL KAMEROEN

DISOP Kameroen formaliseert de ‘sandwich’-lesmethode in 
Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij steeds afgewisseld 
met twee weken praktijk. Hierdoor is er continue uitwisseling 
tussen marktbehoefte en opleidingseisen en sluit de opleiding 
goed aan bij de markt. Door de methode te formaliseren via 
curricula, training en lobby, stijgt de waarde van een certificaat en 
komen de scholen in aanmerking voor overheidssteun. In totaal 
zijn al 50 nieuwe leraren getraind in de ‘sandwich’-lesmethode en 
is een handleiding ontwikkeld. De uitbreiding van het train-de-
trainer centrum Malen V is in volle gang. Zo kunnen meer leraren 
bekend worden met de methode. Twaalf scholen worden nu 
erkend door het Ministerie van Werkgelegenheid en Beroeps-
opleidingen, wat bijdraagt aan de formalisering van de methode. 

Donatie Turing Foundation € 119.000 (€ 46.000 in 2017)
Looptijd donatie 2017-2019

GUINEE GIRL-FRIENDLY SCHOOLS  
IN BOKÉ EN KINDIA

De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belang-
rijke internationale speler die toegang en niveau van onderwijs 
in Guinee wil verbeteren. Dit project betreft het verbeteren van 
onderwijs voor 5.000 leerlingen op 20 scholen in vier rurale ge-
meenschappen in Boké en Kindia. Zo worden 120 leraren getraind 
in betere lesmethodes en een positievere opstelling ten opzichte 
van meisjes. Door met de gemeenschappen schoolprojecten te 
formuleren, te kiezen en uit te voeren wordt de lokale betrokken-
heid bij het onderwijssysteem vergroot. Bovendien dragen de 
schoolprojecten direct bij aan beter onderwijs doordat ze onder 
andere barrières voor meisjes wegnemen. Dankzij dit project is 
het aantal meisjes dat is ingeschreven op de basisschool gestegen 
met 27% ten opzichte van 2015, en is de schooluitval verlaagd van 
7,5% naar 1,6%.

Donatie Turing Foundation € 150.000 (€ 25.000 in 2017)
Looptijd donatie 2014-2017

Anouk Ooms, 
Programmadirecteur Afrika:  

“Het jaar 2017 was helaas een moeilijk 
jaar voor ons in Kameroen. De politieke 
crisis en onrust heeft namelijk tot gevolg 

gehad dat we ons werk op de basisscholen 
moeizaam konden doen. Met de steun  

van de Turing Foundation was het 
mogelijk om met ons lokale team de 

situatie het hoofd te bieden. We hebben 
ons gericht op het voorbereiden van onze 
activiteiten op de scholen zodat we deze 

zo goed mogelijk kunnen uitrollen. We zijn 
ontzettend blij met het vertrouwen van 

de Turing Foundation in onze organisatie 
tijdens deze roerige periode.”
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PROJECTEN ONDERWIJS

LIBERIA VAKOPLEIDINGEN VOOR VROUWEN EN  
JONGEREN IN DABWE TOWN

De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe 
om het levenswerk van haar ouders voort te zetten in Liberia. 
De organisatie heeft een trainingscentrum voor vaktraining en 
voor sociale activiteiten voor laag- en ongeschoolde mensen in 
Dabwe Town, 20 km van Monrovia. Het doel van dit project is 
om ongeveer 165 mensen (met name vrouwen en jongeren) een 
vaktraining aan te bieden met de keuze uit zeep maken, gebak 
en catering, kappen en computerles. Vanwege de vaak beperkte 
vooropleiding van de leerlingen is de opleiding sterk gericht op 
‘learning by doing’. Een volledige opleiding duurt drie maanden, 
voor 12 uur per week. Deelnemers betalen via het lesgeld 20% 
tot 30% van de trainingskosten. Na het slagen voor de officiële 
eindtoets ontvangen de deelnemers een door de overheid erkend 
certificaat. Daarnaast krijgen kinderen, jongeren en vrouwen in 
een eigen club begeleiding om zich sociaal te ontwikkelen en 
weerbaarder te worden.

Donatie Turing Foundation € 15.000 (€ 5.000 in 2017)
Looptijd donatie 2017-2018

LIBERIA DUURZAME BESTAANSWIJZE VOOR  
JONGEREN IN DE LANDBOUW

ActionAid Nederland en ActionAid Liberia (AAL) willen een wereld 
zonder armoede en onrecht en helpen mensen voor hun rechten 
op te komen. In Liberia helpt AAL 500 jongeren een duurzaam 
bestaan op te bouwen in de landbouwsector. De jongeren krijgen 
training in duurzame landbouwtechnieken en ze leren hoe ze hun 
politieke situatie kunnen verbeteren. Ook ondersteunt AAL vijf 
georganiseerde jongerengroepen bij de opzet van hun agri-bedrijf. 
In het eerste jaar zijn 525 jongeren gemobiliseerd om deel te 
nemen aan de trainingen. 60 mensen zijn getraind als trainers op 
het gebied van duurzame landbouwpraktijken, voedselproductie 
en –distributie. Daarnaast is een nationale campagne gestart 
waarin wordt opgeroepen tot overheidssteun voor jongeren in 
sociale ondernemingen.

Donatie Turing Foundation € 65.000 (€ 33.000 in 2017)
Looptijd donatie 2017-2018

KAMEROEN KWALITEITSVERBETERINGEN EN  
CONTINUERING BEROEPSONDERWIJS 

Reeds acht jaar zet de Nederlandse Stichting Babungo zich in 
voor betere gezondheidszorg en beter onderwijs in de Babungo 
vallei in Kameroen. Ze verstrekken onder andere het jaarlijkse 
schoolgeld voor 274 achtergestelde kinderen. Dit project betreft 
niet alleen het schoolgeld voor de technische school voor 20 
gemotiveerde jonge mensen, maar ook de training van 20 lokale 
vaklieden door een gekwalificeerde praktijkdocent. Deze training 
leert hen hoe ze de leerlingen een goede stage kunnen geven. 
Dit vergroot de uitwisseling tussen de markt en de opleiding 
waardoor de aansluiting en dus de opleiding verbetert. Door de 
onvrede in de Engelstalige gebieden van Kameroen en de daarop 
volgende stakingen waren de scholen sinds begin 2017 gesloten. 
Babungo heeft ervoor gezorgd dat de leerlingen alsnog onderwijs 
konden volgen door ze in groepjes les te geven buiten de scholen. 
De leerlingen van het beroepsonderwijs liepen vier dagen stage bij 
vaklieden en kregen daarnaast een dag per week les op de stage-
plek. In het najaar zijn de scholen weer open gegaan.

Donatie Turing Foundation € 22.500 (€ 4.500 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2019

KAMEROEN VERSTEVIGEN VAN TWINTIG FAMILY 
FARM SCHOOLS

Sinds 1992 werkt de Franse ontwikkelingsorganisatie  Institut 
 Européen de Coopération et de Developpement (IECD) in 
 Kameroen onder meer aan betere werkgelegenheid in de land-
bouwsector voor jongeren in rurale gebieden. Op 20 Family Farm 
Schools (FFS) volgen jaarlijks 700 jongeren een één- tot twee-
jarige opleiding over betere landbouwtechnieken en manage-
mentvaardigheden. Theorie en praktijk wisselen elkaar steeds af 
zodat de opleiding goed aansluit op de markt. IECD versterkt de 
capaciteit van de lokale partner CNEFAC, traint trainers en legt de 
infrastructuur op scholen aan om een grotere stroom leerlingen 
aan te kunnen. Op deze manier kunnen de FFS uiteindelijk zonder 
externe hulp van IECD blijven bestaan. Door de onrust in het 
land hebben IECD en CNEFAC besloten met vijftien Family Farm 
Schools verder te gaan. Hier zijn in schooljaar 2016/2017 461 stu-
denten getraind. De scholen hebben de benodigde les materialen, 
van instructieboekjes tot zaailingen, ontvangen. Door een staking 
van Engelstalige leraren in de regio Noord-West waren acht centra 
een tijd lang dicht. Deze zijn per oktober 2017 weer geopend.

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

LIBERIA BEROEPSOPLEIDING VOOR 
PLATTELANDSGEMEENSCHAPPEN IN RIVER CESS

Children in Crisis is een Engelse ngo die onderwijsprojecten 
uitvoert in post-conflictgebieden zoals D.R. Congo, Sierra Leone 
en Liberia. Samen met partnerorganisatie FAWE biedt Children in 
Crisis aan jong volwassenen een alfabetiseringscursus plus een 
vakopleiding voor onder andere zeep maken en (banket)bakken. 
De opleiding duurt vier maanden, waarna de alumni gedurende 
twee jaar lang worden begeleid bij het opzetten van een eigen 
bedrijfje. Door de Ebola-uitbraak liep het project aanvankelijk ver-
traging op, maar uiteindelijk zijn in totaal 359 vrouwen getraind in 
het runnen van een banketbakkerij en 333 vrouwen in het opzetten 
van kleine ambacht-bedrijfjes, waarbij 85% van de deelnemers 
succesvol is afgestudeerd. Daarnaast profiteren 491 mensen van 
gemeenschappelijke spaar- en leengroepen en zijn 141 starterkits 
uitgedeeld om mensen te helpen een eigen business te beginnen.

Donatie Turing Foundation  € 150.000
Looptijd donatie  2014-2016

LIBERIA BEROEPSOPLEIDING EN ONDERNEMER-
SCHAPSTRAINING, MONROVIA

Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. 
Deze stichting werkt al sinds ruim 30 jaar in Liberia en helpt 
jongeren een bedrijf te starten of werk te vinden. Gezamenlijk met 
YMCA Liberia traint Y Care 250 jongeren uit een achtergestelde 
wijk in Monrovia in ondernemerschap. In totaal 100 jongeren 
volgden voorafgaand aan de training een vakopleiding van 9 tot 
12 maanden. Alle jongeren trainen vervolgens weer 450 andere 
jongeren binnen hun gemeenschap in ondernemerschapsvaar-
digheden zoals bedrijfsvoering, marketing en financiën. Tot nu 
toe zijn reeds 340 extra sloppenwijkbewoners bereikt. De alumni 
worden gedurende 1 tot 2 jaar begeleid; naar verwachting weet 
65% een inkomen veilig te stellen van ten minste 50 dollar per 
maand. 150 jonge vrouwelijke ondernemers van West Point 
hebben opstartfondsen ontvangen. Zij ontvingen 60% van het 
geld in de vorm van een gift en 40% in de vorm van een rentevrije 
lening. De terugbetaling van leningen verloopt goed; 92 jonge 
vrouwen zijn begonnen met terugbetalen en 30 anderen hebben 
hun aflossing al afgerond.

Donatie Turing Foundation € 129.000 (€ 49.000 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2018

BEROEPSONDERWIJS VOOR 400 JONGEREN, MONROVIA

ZOA werkt sinds 2003 in Liberia aan zelfredzaamheid van de lokale bevol-
king op het gebied van onderwijs, water en sanitair, en voedselzekerheid. 
Met dit project voorzien ZOA en partnerorganisatie SHIFSD in een grote 
lokale behoefte van jongeren: vakonderwijs en een inkomen. In totaal 400 
jongeren uit Monrovia volgen een eenjarige opleiding in het vakgebied 
bouw, autotechniek of kleding maken. Op ons aanraden is ZOA een samen-
werking gestart met Woord en Daad, een organisatie met veel ervaring op 
het gebied van beroepsonderwijs. Naar aanleiding van het advies van Woord 
en Daad krijgen alle leerlingen nu een training in persoonlijke ontwikkeling 
en life skills, wat de kans op een stabiel inkomen vergroot. Daarnaast is de 
cursus opgesplitst in drie delen zodat de jongeren makkelijker in kunnen 
stromen, wat de uitval vermindert. Het target om in 2017 200 kwetsbare 
jongeren te trainen is ruim gehaald; 220 leerlingen volgden een beroeps-
opleiding. 
 
Donatie Turing Foundation € 100.000
Looptijd donatie 2015-2017

LIBERIA

Christian Clark, 22 jaar oud, is klaar met de mid-
delbare school en woont in Johnsonville. Ze is een 
van de eerste vrouwelijke stagiairs die zich in heeft 
geschreven voor algemene bouw. Voorafgaand aan 
het trainingsprogramma was Christian niet betrok-

ken bij leeractiviteiten. “Sinds ik in 2011 afstudeerde 
van de middelbare school, heb ik niets gevonden 

om te doen, en heb ik niet de middelen om naar de 
universiteit te gaan”, vertelde Christian ons tijdens 

het interview. “Ik ben op zoek geweest naar een 
mogelijkheid om vaardigheden te leren waarmee ik 
een inkomen kan verdienen”. Ze verwerft deze nu in 
de algemene bouw in de hoop zich te specialiseren in 
elektrische installaties. “Nu heb ik hoop dat ik na de 
vaardigheidstraining een baan zal vinden”, vertelde 
ze ons. Christian valt terug op haar ouder wordende 
moeder voor steun. Ze zei dat de vaardigheidstrai-
ning ervoor zorgt dat mensen haar respecteren, en 

het geeft haar moeder hoop.
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NIGER ONDERWIJSPROGRAMMA, TAHOUA DISTRICT

Sinds 2003 is Concern Worldwide actief in Niger. Om de kwaliteit 
van lesgeven te verbeteren is lesmateriaal ontwikkeld en worden 
leraren getraind in hun didactische vaardigheden, onder andere 
met behulp van videomateriaal. In 2015 is een trainingstool en een 
docentenhandleiding ontwikkeld voor tweetalig onderwijs: Frans 
en Hausa, de moedertaal. De leestesten laten jaarlijks een stijging 
zien in het aantal gelezen woorden per minuut. Concern betrekt 
de gemeenschappen bij het project door op 40 projectscholen 
managementcomités op te zetten. Ook ontwikkelen ze in overleg 
met scholen, leraren en ouders gedragsregels om een veilige en 
gelijkwaardige schoolomgeving te realiseren. Het percentage 
kinderen dat voor het basisschoolexamen slaagde, is voor het 
schooljaar 2016/2017 helaas gedaald van 52% naar 43%. De vele 
stakingen gedurende het schooljaar zijn hier waarschijnlijk de 
oorzaak van.

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

NIGER BETERE DOORSTROOM NA BASISONDERWIJS 
VOOR KINDEREN IN 22 DORPEN

In het geïsoleerde noorden van Niger werkt RAIN, een kleine 
Amerikaanse organisatie met twee Nigerese kantoren, al 15 jaar 
met de lokale bevolking aan een betere toekomst. Een belang-
rijk programma is onderwijs, met name gericht op meisjes. Via 
een mentorprogramma koppelt RAIN kwetsbare kinderen aan 
 vrouwen die hen helpen op school te blijven. De vrouwelijke 
mentors worden in ruil voor hun begeleiding ondersteund om 
hun sociaal economische positie te verbeteren via spaar- en 
leengroepen en verbeterde vee(geiten)houderij. Met deze extra 
inkomsten kan de onderwijsmentorgroep na vier jaar zelfstandig 
blijven bestaan. Sinds de start van het schooljaar 2017-2018 zijn 
20 vrouwen getraind in hun nieuwe rol als mentor en voorvechter 
van onderwijs. In totaal zijn reeds 50 basisschoolleerlingen en 70 
middel bare scholieren begeleid door hun nieuwe mentor, en heb-
ben 184 studenten zo’n 145 uur extra buitenschoolse les gehad in 
de belangrijkste vakken, zodat ze beter mee kunnen komen in de 
les.

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

PROJECTEN ONDERWIJS

LERARENTRAINING IN EFFECTIEVE TAALMETHODEN, DOGON 
GEBIED

Een aantal gedreven organisaties die zich reeds lange tijd inzetten voor het Dogon ge-
bied, waaronder Stichting Bloemendaal-Dogon, hebben de handen ineen geslagen en 
werken vanaf 2017 samen onder de nieuwe stichting Partners Pays Dogon. Samen met 
de Dogon en met de lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon Initiative werken 
ze aan betere leefbaarheid via projecten op het gebied van onderwijs, de vergroening 
van de woestijn, water, vrouwen, gezondheid en cultuur. Dit onderwijsproject is geïniti-
eerd om de kwaliteit van onderwijs op 45 scholen te verbeteren door het implemen-
teren van een actieve en kindgerichte lesmethode ‘L’AMI’. L’AMI heeft een aanpak die 
aansluit bij de lokale context en onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld 
van kinderen waardoor de leerstof beter wordt opgenomen. Jaarlijks worden 42 leraren 
getraind in hoe ze de methode kunnen toepassen. Zij passen inmiddels 50% van de 
werkvormen toe. Vijftien ‘expert-leraren’ zijn opgeleid om collega-leerkrachten in de 
geïsoleerde regio ‘on-the-job’ te begeleiden. Zij begeleiden gedurende het jaar 120 
collega’s en er is een stijgende lijn te zien in hun implementatie van de werkvormen. 
De overheid is betrokken door onderwijsambtenaren in te zetten die de ontwikkelingen 
kunnen evalueren en overbrengen aan anderen.

Donatie Turing Foundation € 45.000 (€ 15.000 in 2017)
Looptijd donatie  2016-2019

MALI

Sekou Sagara, onderwijsinspecteur 
van het ministerie van onderwijs 

in Koro: 

“Kinderen leren door l’AMI makkelijker 
lezen en schrijven. Deze manier van 

werken heeft een positieve invloed op 
de motivatie van de kinderen. Op alle 

scholen die ik heb begeleid, heb ik gezien 
dat leerkrachten open zijn naar de 

kinderen en dat ze hen actief stimuleren 
om mee te doen. De kinderen helpen 

elkaar, ze schrijven en tekenen wat ze echt 
willen schrijven en tekenen. L’AMI biedt 

verdieping voor het werk van leerkrachten. 
En het is praktisch: werkvormen die 

leerkrachten in hun eigen klas kunnen 
toepassen. We moeten doorgaan met die 

verdieping, dat is belangrijk.”
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PROJECTEN ONDERWIJS

SIERRA LEONE ENHANCING QUALITY EDUCATION IN 
THREE RURAL PRIMARY SCHOOLS, KONO DISTRICT

ActionAid is een internationale ontwikkelingsorganisatie die 
onder andere toegang tot en kwaliteit van onderwijs wil vergroten 
omdat ze dit als een basisrecht zien. In Sierra Leone verbetert 
ActionAid voor 850 leerlingen op drie basisscholen de kwaliteit 
van  onderwijs door leerkrachten te trainen in betere lestechnieken 
met beter lesmateriaal. Veertien niet officieel opgeleide docenten 
zitten in het laatste jaar van het ‘distant education programme’ 
en komen daarna in aanmerking voor een salaris betaald door de 
overheid in plaats van de ouders. Ook het schoolmanagement ver-
betert door training en door hun positie naar onderwijs instanties 
te versterken. Leerkrachten zijn actiever met huiswerk en toetsing, 
wat ten goede komt aan de leerresultaten. Meisjes worden vaak 
geconfronteerd met een onveilige situatie in en rond school. 
Hier wordt aan gewerkt door meer bewustwording te creëren via 
radioshows en specifieke workshops en door het oprichten van 
meidenclubs. Dankzij de meidenclubs zijn 10 leerlingen die waren 
uitgevallen weer naar school teruggekeerd.  

Donatie Turing Foundation  € 95.000
Looptijd donatie  2014-2017

SIERRA LEONE BEROEPSONDERWIJS EN 
INKOMSTENGENERATIE VOOR JONGEREN

Action on Poverty is een Engelse ngo met het doel werkgelegen-
heid te creëren voor achtergestelde groepen in vijf landen, waar-
onder Sierra Leone. De stichting ondersteunt de lokale organisatie 
Movement for Assistance and Promotion of Rural Communities 
(MAPCO) om 240 jongeren een vaktraining te geven. Getrainde 
leden van ‘Community Based Organisations’ (CBO’s) geven de 
jongeren bedrijfstraining, alfabetiseren waar nodig en geven 
toegang tot krediet via de fondsen die de CBO’s in beheer hebben. 
Dit vergroot de kans op een duurzaam bestaan. 255 jongeren 
volgden een van de vaktrainingen. Hiervan slaagde de helft al in 
januari 2018, in juni zal de andere helft klaar zijn. 102 startten een 
eigen bedrijf waarvan 48 met een lening uit het CBO-fonds. Het 
gemiddelde inkomen van de alumni steeg met 61% en dit had 
met name een positief effect  op het aantal en de kwaliteit van 
maaltijden.

Donatie Turing Foundation € 96.000 (€ 50.000 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2018

SIERRA LEONE VERSTERKEN VAN DRIE 
BEROEPSONDERWIJSINSTELLINGEN

Sinds 1987 reviseert Tools to Work (TtoW) uit Teteringen ge-
reedschap, machines, fietsen en computers. Een deel van de 
opgeknapte materialen gaat naar mensen met een kleine beurs 
in Nederland, en een deel gaat naar beroepsopleidingen en 
 startende ondernemers in ontwikkelingslanden. Hierdoor kunnen 
jong volwassenen een praktijkgericht vak leren om beter in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. Tools to Work werkt via 
betrouwbare lokale partners waarmee ze een goede en lange 
termijn relatie opbouwen. In 2016 ondersteunde Tools to Work 34 
projecten in acht Afrikaanse landen. Drie daarvan zijn beroeps-
onderwijsinstellingen in Sierra Leone. Die krijgen ieder een 
container met gevraagde naaimachines, computers, gereedschap, 
printers en machines. Twee opleidingen ontvingen hun spullen in 
2017, een container wordt wegens miscommunicatie pas in januari 
2018 nageleverd. Daarnaast zijn 16 vakdocenten opgeleid door 
vrijwilligers van TtoW en zij weten nu hoe ze naaimachines kunnen 
onderhouden en in- en uit elkaar kunnen halen. Deze kennisover-
dracht draagt bij aan de duurzaamheid van het initiatief.

Donatie Turing Foundation  € 37.000 (€ 8.000 in 2017)
Looptijd donatie  2016-2018

SIERRA LEONE BEROEPSONDERWIJS VOOR 250 
JONGEREN, KONO DISTRICT

Christian Aid werkt al meer dan 20 jaar in Sierra Leone met een 
eigen lokaal team en via lokale organisaties zoals de nationale 
ngo Network Movement for Justice and Development (NMJD). 
De organisaties hebben een vergelijkbare insteek: mensen in 
staat stellen hun situatie te verbeteren. Dit project zorgt dat 250 
jong- volwassenen in het Kono district een vaktraining krijgen. Zij 
 krijgen een opleidingsplek naar keuze bij bestaande werkplaatsen 
in Gbense, Fiama en Tankoro. De vaklieden worden getraind in 
hun opleidingstechnieken. Door dit project kunnen meer jongeren 
een duurzaam werkleven opbouwen en hebben ze een alternatief 
voor het onzekere en slechte werk in de mijnen. De opleiding 
is pas in september 2018 klaar, dus daarna weten we hoeveel 
jongeren met de nieuwe vaardigheden werk hebben gevonden. 
De jongeren zijn zichtbaar gemotiveerd. Door het project zijn ze 
ook veel actiever in hun gemeenschap en nemen ze vaker een 
leiderschapsrol op zich. 

Donatie Turing Foundation  € 75.000 (€ 25.000 in 2017)
Looptijd donatie  2016-2018
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PROJECTEN ONDERWIJS

SIERRA LEONE DUURZAAM BESTAAN VOOR 150 
WERKLOZE JONGEREN IN BO CITY

Tools for Self Reliance is opgericht met het doel werkgelegenheid 
in Afrika te vergroten. Ze geeft praktische hulp door starterskits 
met opgeknapte gereedschappen aan te bieden. De organisatie 
werkt in Sierra Leone al lange tijd samen met de lokale organisatie 
Craftshare die een eigen vocational training centrum runt in Bo 
City. Hier kunnen jongeren in een van acht geselecteerde beroe-
pen een opleiding volgen. Dit project betreft 150 jongeren. In 
totaal rondden 130 jongeren de training af en slaagden voor het 
vak examen. Na de vaktraining ontvingen alle alumni een starters-
kit zodat ze meteen aan de slag kunnen binnen hun vakgebied. 
91% wist al gedurende de training een inkomen te genereren van 
gemiddeld € 11 per maand. In een evaluatie gaven de jongeren 
aan dat zij een inkomen verwachten te genereren van € 32 per 
maand. Het is goed te merken dat door de opleiding het zelfver-
trouwen is gegroeid en ook het vertrouwen in de toekomst. 

Donatie Turing Foundation € 19.500 (€ 9.500 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2017

TOGO BETERE LEEROMGEVING EN 
BAANKANSEN, HAHO

BØRNEfonden (BF) is een Deense organisatie opgericht in 1972. 
De organisatie is actief in Togo, Mali, Kaapverdië, Burkina Faso 
en Benin op diverse terreinen waaronder werkgelegenheid voor 
jongeren. In 2016-2017 steunde de Turing Foundation een project 
dat de baankansen van 150 jongeren heeft vergroot in Haho, Togo. 
De leeromgeving is verbeterd omdat het model van ‘goede stages’ 
nu bekend is bij 150 leerjongeren en 45 ambachtslieden. Deze 
kennis is door hen overgedragen aan ruim 700 mede-trainees. De 
vaktraining is verbeterd omdat ambachtslieden betere didactische 
vaardigheden en lesmaterialen hebben. Daarnaast zijn in het 
derde (stage)jaar van de training extra  lesmodules toegevoegd 
over succesvol ondernemerschap. 28 van de 150 getrainde 
jongeren geven in hun nieuwe bedrijf nu al aan 85 jongeren een 
stageplek. Wegens succes wil BF het project graag voortzetten en 
Turing zegde in 2017 steun toe voor 2018. Deze interventies en 
meer begeleiding na de opleiding gaan de kans op een baan voor 
de jongeren vergroten. 

Donatie Turing Foundation € 97.000 (€ 27.000 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2018

BEROEPSOPLEIDING EN ONDERNEMERSCHAP VOOR 
JONGEREN UIT DE SLOPPENWIJKEN VAN LOMÉ

Y Care is de internationale tak van de jongerenorganisatie YMCA. Hun stra-
tegie tot 2020 focust op het creëren van werkgelegenheid voor jongeren in 
15 kernlanden, waaronder Togo. Hun aanpak is uniek omdat zij in elk land de 
actuele jongerenbeweging volgen en hierdoor projecten kunnen faciliteren 
die effectief zijn en waar behoefte aan is. Gezamenlijk met de lokale YMCA 
Togo biedt Y Care 280 jongeren een tweejarige vak- en vaardigheidstraining 
aan bij erkende werkplaatsen of een ondernemerstraject om de kans op een 
baan en inkomen te vergroten. Dit project is een onderdeel van een groter 
programma waarbij de inspraak van jongeren in ontwikkelingstrajecten van 
de overheid wordt vergroot en jongeren worden opgeleid om rampen in hun 
wijk, zoals overstromingen en brand, te beheersen. In 2017 zijn 31 jongeren 
aan de twee- of driejarige training begonnen. In vier ondernemingssessies 
leerden nog eens 192 jongeren hoe ze hun bedrijf kunnen verbeteren. 92 
jonge ondernemers stelden met professionele begeleiding een bedrijfsplan 
op en 51 zijn inmiddels ingediend bij een microfinancieringsinstelling. Allen 
verwachten begin 2018 een lening tussen de € 150 en € 600 te ontvangen.

Donatie Turing Foundation € 142.000 (€ 50.000 in 2017)
Looptijd donatie 2017-2019

TOGO

“My name is Kay – I’m 17 years old. 
I live in Katanga slum. After both my parents died, I 

lived with my stepmother. I went to  
school but then nobody wanted to pay for school – 

there was no money.  
My uncle advised me to come and live with him.  
He had heard that the YMCA could help people, 
giving them help to learn a trade. I chose sewing  

because that’s what I like to do. I like to sew shirts 
and trousers. My uncle helped me find my workshop 
– he’s a friend of my boss. It goes well in the work-

shop and I get along well with the other apprentices. 
Before, I knew nothing, now I know how to sew the 
hem, the buttons, sew the edges of the loincloths.  
I learned a lot. My learning will last three years – 
and then I would like to open my own workshop.  

I would like to be able to recruit apprentices to help 
others. I trust in the future. I would also like  

to thank the Turing Foundation for what they do  
for me.”
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De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten 
genieten van kunst. De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
kwalitatief hoogstaande projecten op het gebied van beeldende 
kunst, klassieke muziek en Nederlandstalige poëzie. 

KUNST

BEELDENDE KUNST: TENTOONSTELLINGEN IN MUSEA

De Turing Foundation ondersteunt Nederlandse musea bij het realiseren 

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

nadruk op het in Nederland tonen van bijzondere buitenlandse bruiklenen.  

KLASSIEKE MUZIEK: LIVE UITVOERINGEN / MUZIEKFESTIVALS

De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten 

genieten van kwalitatief hoogstaande live uitvoeringen van klassieke muziek. 

Wij hebben daarbij een voorkeur voor muziekfestivals met een landelijke 

uitstraling en met een aanzienlijk aantal uitvoeringen.

POËZIE: DE TURING GEDICHTENWEDSTRIJD EN PUBLICATIES VAN 

NEDERLANDSTALIGE POËZIE

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

genieten van Nederlandstalige poëzie. Wij organiseren daarom jaarlijks 

de Turing Gedichtenwedstrijd en dragen bij aan de totstandkoming van 

publicaties.PROJECTEN IN: NEDERLAND
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

‘FAUVISME TOT SURREALISME, JOODSE AVANT-
GARDE KUNST UIT HONGARIJE’, 
JOODS HISTORISCH MUSEUM

Het Joods Historisch Museum organiseerde van 15 mei t/m 17 
september 2017 een tentoonstelling over het werk van negentien 
Joods-Hongaarse kunstenaars. Het museum gaf hiermee inzicht 
in de schoonheid van de Hongaarse cultuur en de geschiedenis 
uit de eerste helft van de 20e eeuw. Ook leerde het publiek meer 
over de complexe en beladen geschiedenis van het jodendom in  
Hongarije. De kunstenaars, aanhangers van het Fauvisme, het 
Kubisme, het Duits Expressionisme en het Surrealisme, hebben 
nooit de bekendheid en roem verworven die zij op grond van hun 
werk verdienen. Het Joods Historisch Museum bracht daar veran-
dering in en liet bezoekers kennis maken met het werk van kunste- 
naars als László Moholy-Nagy, Lajos Tihanyi, Róbert Berény en 
Béla Czóbel. De tentoonstelling trok in totaal 46.588 bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd donatie 2017

‘JEAN ARP - THE POETRY OF FORMS’, 
KRÖLLER-MÜLLER MUSEUM

Jean Arp (1886-1966) was een Duits-Frans beeldhouwer, schilder 
en dichter en een invloedrijke kunstenaar binnen de Europese 
avant-garde beweging. In de zomer van 2017 organiseerde het 
Kröller-Müller Museum de eerste grote overzichtstentoonstelling 
van het werk van de kunstenaar in Nederland sinds de jaren ‘60 
van de vorige eeuw. Dit past in het traditie van het museum om 
‘grote meesters’ uit de eigen collectie centraal te stellen en sloot 
aan bij het themajaar ‘Mondrian to Dutch Design’. In de tentoon-
stelling lag de nadruk op de voortdurende wisselwerking tussen 
beeldende kunst en poëzie in Arps oeuvre en op de humor en 
speelsheid in zijn werken. Naast circa tachtig beeldende werken 
- tekeningen, collages, schilderijen, houtreliëfs en sculpturen – 
waren gedichten, geschriften en publicaties van de hand van Arp 
te zien. De tentoonstelling ontving zeer positieve reacties in de 
media en trok 162.224 bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 40.000
Looptijd donatie 2017

‘GOVERT FLINCK EN FERDINAND BOL’, 
AMSTERDAM MUSEUM EN MUSEUM HET REMBRANDTHUIS 

Van 13 oktober 2017 t/m 18 februari 2018 organiseerden Museum Het Rembrandthuis en het Amsterdam Museum de eerste  
omvangrijke overzichtstentoonstelling ooit over de schilders Govert Flinck (1615-1660) en Ferdinand Bol (1616-1680): de twee meest 
succesvolle leerlingen van Rembrandt van Rijn. De dubbeltentoonstelling bracht werken van over de hele wereld samen in Amsterdam. 
Sommige werken waren voor het eerst sinds de 17e eeuw terug in de hoofdstad. In het Rembrandthuis lag de nadruk op hun jonge 
(leer)jaren in het atelier van Rembrandt en op de vergelijking met hun leermeester; in het Amsterdam Museum werd belicht hoe Flinck 
en Bol zijn uitgegroeid tot zelfstandige meesters. De tentoonstelling was een eclatant succes waarmee de twee musea in totaal 150.000 
bezoekers trokken.

Donatie Turing Foundation € 40.000 
Looptijd donatie 2016-2017
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

‘IN HET HART VAN DE RENAISSANCE’, 
RIJKSMUSEUM TWENTHE

Aan de hand van 45 werken uit de Pinacoteca Tosio Martinengo  
in Brescia en een aantal andere collecties in Noord-Italië 
 presenteerde Rijksmuseum Twenthe een tentoonstelling over de 
fascinerende 16e-eeuwse Italiaanse schilderkunst. De expositie 
reisde van het Nationaal Museum van Warschau via het Nationaal 
Museum van Helsinki naar Rijksmuseum Twenthe. In Enschede 
konden bezoekers genieten van een aantal extra en zeer bijzon-
dere  werken van Rafaël, Tintoretto, Savoldo en Lotto. Het is de 
grootste tentoonstelling van Noord-Italiaanse renaissancekunst 
die ooit in Nederland heeft plaatsgevonden. De tentoonstelling 
was te zien van 12 februari t/m 18 juni 2017 en trok in totaal 
59.479 bezoekers. 

Donatie Turing Foundation € 55.000
Looptijd donatie 2017

‘EYE ATTACK. OP ART EN KINETISCHE KUNST’, 
STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM

Het Stedelijk Museum Schiedam organiseerde van 25 februari 
t/m 18 juni 2017 een tentoonstelling over Op Art en kinetische 
kunst. Op Art manifesteerde zich in de periode 1950-1970 als een 
internationale stroming waarbij optische illusies een grote rol 
spelen. De vele spectaculaire werken hielden het publiek letterlijk 
voor de gek. De Schiedammers waren in de gelegenheid om de 
tentoonstelling over te nemen van het Louisiana Museum of 
Modern Art in Humblebaek, Denemarken. Het was voor het eerst 
in vijftig jaar dat de kunst van deze stroming op zo’n grote schaal 
in Nederland te zien was. De tentoonstelling trok circa 18.000 
bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 22.500
Looptijd donatie 2017

‘SLOW FOOD: STILLEVENS UIT DE GOUDEN EEUW’, 
MAURITSHUIS

In het voorjaar van 2017 was in het Mauritshuis een prachtig  
overzicht van de ontwikkeling van maaltijdstillevens op gedekte 
tafels te zien. Het was de eerste tentoonstelling gewijd aan de 
ontwikkeling van dit genre in Holland en Vlaanderen.
De tentoonstelling trok ruim 47.000 bezoekers. Aanleiding voor 
Slow Food vormde het in 2012 door het Mauritshuis verworven 
meesterwerk ‘Stilleven met kazen, amandelen en krakelingen’ van 
Clara Peeters, een van de weinige vrouwelijke kunstschilders en 
pionier in de ontwikkeling van de stilleven schilderkunst. In totaal 
waren 22 topstukken te zien uit het Rijksmuseum, de National 
Gallery of Art (Washington), het Ashmolean Museum (Oxford) en 
alle werken van Clara Peeters uit het Museo Nacional del Prado 
(Madrid). 

Donatie Turing Foundation € 45.000
Looptijd donatie 2017

‘FERDINAND BOL: HET HUIS, DE COLLECTIE,  
DE KUNSTENAAR’, MUSEUM VAN LOON

De schilder Ferdinand Bol was de eerste bewoner van het pand 
aan de Keizersgracht waar nu Museum Van Loon is gevestigd. 
Reden voor het museum om een tentoonstelling te organiseren 
over de kunstcollectie van de schilder, op basis van een inventaris 
uit 1669. Bol verzamelde historiestukken en portretten, maar ook 
landschappen, zeegezichten en stillevens. Ruim twintig werken 
van grote meesters als Rembrandt, Peter Paul Rubens, Jacob 
van Ruisdael en Ferdinand Bol zelf hingen na lange tijd weer bij 
elkaar op de plek waar zij ooit werden verzameld door de bekende 
17e-eeuwse schilder. Het schilderij ‘De Besnijdenis’ (1661) van 
Rembrandt van Rijn vormde het hoogtepunt van de tentoon- 
stelling. Dit schilderij maakt deel uit van de collectie van de  
National Gallery of Art (Washington) en was sinds 1898 niet meer 
in Nederland te zien geweest. 

Donatie Turing Foundation € 10.000
Looptijd donatie 2017
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

‘JEAN-ANTOINE WATTEAU’, 
TEYLERS MUSEUM

Teylers Museum vierde in het voorjaar van 2017 een fête galante 
met de eerste grote tentoonstelling in Nederland over de  
18e-eeuwse Franse kunstenaar Jean-Antoine Watteau (1684-1721). 
Watteau’s werk was in die tijd baanbrekend; hij creëerde een 
nieuw genre in de kunst dat licht, luchtig en elegant was en liet 
verliefde mensen zien in weelderige parken. Zijn vernieuwende 
kunst met elegante en verfijnde werken vormde een breuk met 
de zware barok en markeerde het begin van de Rococo. Teylers 
bracht het werk en de betekenis van Watteau in beeld met zes 
schilderijen en vijftig tekeningen van Watteau en nog twaalf 
tekeningen en schilderijen van navolgers. De tentoonstelling trok 
43.040 bezoekers. 

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd donatie 2017

‘HOLLANDSE MEESTERS UIT DE HERMITAGE’, 
HERMITAGE AMSTERDAM

De Hermitage Amsterdam toont met de tentoonstelling  
‘Hollandse Meesters uit de Hermitage. Oogappels van de tsaren’ 
de hoogtepunten uit de omvangrijke collectie Hollandse Meesters 
uit de State Hermitage in Sint Petersburg. De 63 geselecteerde 
werken, waaronder zes van Rembrandt, tonen de grote liefde van 
de tsaren voor Hollandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. 
Nagenoeg alle beroemde Nederlandse schilders uit de 17e eeuw 
zijn vertegenwoordigd. Het leeuwendeel van de schilderijen 
heeft een plek in de vaste opstelling in Sint-Petersburg en is na 
aankoop door de tsaren niet meer in Nederland te zien geweest. 
De tentoonstelling overtreft alle verwachtingen en trekt een groot 
publiek. De Hollandse Meesters zijn nog t/m 28 mei 2018 te zien.

Donatie Turing Foundation   € 100.000
Looptijd donatie  2017-2018

‘NINEVEH’, 
RIJKSMUSEUM VAN OUDHEDEN

Nineveh, 2700 jaar geleden de hoofdstad van het machtige 
Assyrische Rijk en de grootste stad van de wereld, is in 2017 
herrezen in Leiden. Terwijl de antieke ruïnes in een buitenwijk 
van het Noord-Irakese Mosul nog onder vuur liggen, bracht het 
Rijksmuseum van Oudheden met dit buitengewoon ambitieuze 
project 250 van Nineveh’s topstukken uit internationale musea, 
zoals het British Museum en het Louvre, weer bij elkaar. Dat is 
voor het eerst sinds hun ontdekking ruim 180 jaar geleden. Ruim 
141.000 bezoekers bezochten de tentoonstelling die te zien was 
van 19 oktober 2017 t/m 25 maart 2018 en het verhaal vertelde 
van de legendarische stad Nineveh, haar extravagante heersers 
en de exotische tuinen. Blikvangers waren de grote reliëfs uit de 
 stadspaleizen en de reconstructie van een paleiszaal in 3D  
waarvan het origineel onlangs geheel is vernietigd. 

Donatie Turing Foundation € 50.000
Looptijd donatie 2017-2018

IDFA

Het International Documentary Film Festival Amsterdam (IDFA) 
is het belangrijkste documentaire festival ter wereld. Uit de ruim 
3.500 internationale documentaires die jaarlijks verschijnen 
werden 319 documentaires uit 70 landen geselecteerd voor het 
festival, waarmee een overzicht gegeven werd van het wereld-
wijde aanbod. De 30e editie van het IDFA boekte opnieuw een 
 bezoekrecord met 285.000 bezoekers in twaalf dagen tijd,  
tegenover 277.000 in 2016.  Daarnaast bezochten tientallen  
regisseurs het festival, die bijna allemaal zorgden voor context 
in 55 officiële Doc Talks en honderden Q&A’s na afloop van 
filmvertoningen. De jubileumeditie van het festival stond tot slot 
uitgebreid stil bij het vertrek van Ally Derks, de artistiek directeur 
die het festival oprichtte en 30 jaar heeft geleid. 

Donatie Turing Foundation  € 45.000 (€ 15.000 in 2017)
Looptijd donatie  2015-2017
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De Turing Foundation reikt elke twee jaar de Turing Toekenning uit, de prijs voor het beste tentoonstellingsplan van een Nederlands 
museum. Met deze prijs wil de Turing Foundation musea helpen om hun ambities te realiseren door al in een vroeg stadium de  
beslissende bijdrage te leveren aan uitzonderlijke exposities op het gebied van oude, moderne of hedendaagse beeldende kunst. 

De Turing Toekenning 2017 bestond uit twee prijzen: de Turing Toekenning I van € 500.000 voor grote musea en de Turing Toekenning 
II van € 150.000 voor kleine / middelgrote musea - tot circa 200.000 bezoekers per jaar. Maar liefst 31 Nederlandse musea zonden 
tentoonstellingsplannen in: 19 plannen voor de Turing Toekenning I en 12 plannen voor de Turing Toekenning II. 

De inzendingen werden ook deze editie beoordeeld door externe adviseurs; de keuze voor de genomineerden en de uiteindelijke  
winnaars werd gemaakt door het bestuur van de Turing Foundation. Bij de beoordeling is gekeken naar het tentoonstellingsconcept 
(hoe wordt een kunstenaar, een stroming, een vergelijking aan het publiek gepresenteerd?), naar het ambitieniveau van de plannen en 
naar de bijzondere buitenlandse bruiklenen die naar Nederland komen.

De winnaars van de Turing Toekenning 2017 werden op 1 november 2017 door Pieter en Françoise Geelen bekendgemaakt tijdens een 
feestelijke bijeenkomst in het Fries Museum in Leeuwarden. In 2015 won dit museum de Turing Toekenning I met hun plan voor de 
tentoonstelling ‘Alma Tadema: klassieke verleiding’, een zeer succesvolle tentoonstelling en een van de winnaars van de 2017 Global 
Fine Art Awards – de prijs voor de beste tentoonstellingen in 2017 wereldwijd. 

De volgende inzendingen werden genomineerd voor de Turing Toekenning 2017:

TURING TOEKENNING I

Museum Prinsenhof Delft 
Pieter de Hooch in Delft. Uit de schaduw 
van Vermeer (2019)

Stedelijk Museum Amsterdam 
Willem de Kooning: No Boundaries (2019)

Van Gogh Museum
Gustav Klimt. Inspired by Monet, 
Van Gogh, Matisse (2020)

TURING TOEKENNING II

Museum Beelden aan Zee
Zadkine aan Zee (2018) 

FOAM
Negative Beauty (2019)

Kunsthal KAdE / Museum Flehite
Caspar Van Wittel – Ontdekking van 
een Hollandse meester in Italië (2019)

DE VIJFDE TURING TOEKENNING
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TURING TOEKENNING II – € 150.000
 
‘ZADKINE AAN ZEE’, MUSEUM BEELDEN AAN ZEE

Uit het juryrapport: 

‘Het exposeren van sculptuur in Nederland is niet gemakkelijk. Museum Beelden aan Zee neemt wat dat betreft al 
lange tijd een uitzonderlijke positie in en werkt nu aan een groots retrospectief over de poëtische, lyrisch ingestelde 
en zuiver ambachtelijke beeldhouwer Ossip Zadkine (1890-1967). Zadkine was belangrijk voor Nederland – wie kent 
het standbeeld  ‘De Verwoeste Stad’ in Rotterdam niet – en het werd hoog tijd dat iemand een dergelijk overzicht 
aandurfde. Museum Beelden aan Zee durft dat aan, in een doorwrocht concept voor een tentoonstelling waarbij via 
ruim 100 beelden in tien overkoepelende thema’s inzicht wordt geboden in de veelzijdigheid en reikwijdte van deze 
Russisch-Franse meester van het modernisme.’

De tentoonstelling zal te zien zijn van 6 oktober 2018 t/m 3 maart 2019.

TURING TOEKENNING I – € 500.000
‘PIETER DE HOOCH IN DELFT. UIT DE SCHADUW VAN VERMEER’, MUSEUM PRINSENHOF DELFT

Uit het juryrapport:

‘Een zeer ambitieus en moedig project van Museum Prinsenhof Delft over Pieter de Hooch (1629-1684), een 
belangrijke meester uit de Gouden Eeuw die nooit eerder monografisch in Nederland te zien was. Museum 
Prinsenhof haalt in het Gouden-Eeuwjaar 2019 topstukken en publiekslievelingen uit de hele wereld terug naar 
Delft: de plaats waar deze belangrijke kunstenaar en tijdgenoot van Vermeer zijn allermooiste werken met warme 
kleuren en natuurlijke lichtinval vervaardigde. Lof ook voor de inventieve presentatie van de aanvraag en voor het 
overweldigende randprogramma, waar de hele stad Delft bij betrokken zal worden.’

De tentoonstelling zal te zien zijn van 11 oktober 2019 t/m 16 februari 2020.

WINNA ARS TURING TOEKENNING
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PROJECTEN MUZIEK

FESTIVAL OUDE MUZIEK

De Organisatie Oude Muziek (OOM) wil kennis en liefde voor 
oude muziek bevorderen. Kernactiviteit is het Festival Oude 
Muziek in Utrecht, met meer dan 250 concerten in 10 dagen het 
grootste evenement voor oude muziek ter wereld. In 2017 was het 
500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de kerkdeur van 
Wittenberg spijkerde. Het festival had daarom als thema ‘Zing, 
vecht, huil, bid - muziek van de reformaties’ en besteedde in de 
programmering aandacht aan de muzikale gevolgen en reacties op 
de lutherse revolutie. Dit jaar bereikte Festival Oude Muziek met 
71.549 bezoekers een nieuw bezoekrecord en een verdubbeling 
ten opzichte van 2009. Het festival ontving bovendien in Brussel 
de EFFE Award als ‘Europe’s most exciting festival’, een Europese 
kwaliteitsprijs uitgereikt door de European Festivals Association, 
in partnership met de Europese Commissie. 

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd donatie 2017

INTERNATIONAAL KAMERMUZIEK FESTIVAL 
UTRECHT

Het Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht (IKFU) slaagt 
er jaarlijks in om met circa 50 concerten op ruim 20  verschillende 
locaties in de stad Utrecht een brede doelgroep te bereiken.  
Na dertien edities heeft topvioliste Janine Jansen de artistieke  
leiding overgedragen aan de jonge en veelbelovende celliste 
Harriet Krijgh. Naast het bedienen van het vaste publiek zet de 
organisatie met het jonge boegbeeld ook in op het bereiken van 
een nieuw en jong publiek. Van 28 juni t/m 2 juli 2017 luisterden 
6.850 bezoekers naar bijna 80 verschillende werken en 34 uur 
muziek door 23 internationale musici en 11 jonge Nederlandse 
ensembles.

Donatie Turing Foundation € 22.000
Looptijd donatie  2017

FESTIVAL CLASSIQUE

Festival Classique is een jaarlijks muziekfestival in Den Haag 
en omstreken dat klassieke muziek op een toegankelijke en 
 verrassende manier presenteert voor een breed publiek.  
Het festival heeft sinds 2016 Scheveningen als uitvalsbasis; met 
optredens op de Boulevard, de Pier en in het Kurhaus. De elfde 
editie van Festival Classique stond in het teken van kunst, dromen 
en het vieren van het leven. De feestelijke openingsavond werd 
live uitgezonden op NPO 2 en besteedde aandacht aan Piet  
Mondriaan en het themajaar ‘100 jaar De Stijl’. Festival Classique 
vond plaats van 15 t/m 25 juni 2017 en trok in totaal 43.500  
bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 10.000
Looptijd donatie  2017

TURNING EAST FESTIVAL

Het Concertgebouw werd in november 2017 omgetoverd tot een 
Oosters paleis; met het festival Turning East richtte de klassieke 
muziektempel zich nadrukkelijk op nieuw publiek met wortels in 
het Midden-Oosten en de Maghreb (Marokko, Algerije, Tunesië). 
Daarnaast werd het bestaande publiek de mogelijkheid geboden 
om kennis te maken met deze bijzondere muziek. Gedurende vijf 
dagen was het Concertgebouw gevuld met muziek uit het Oosten. 
Grote sterren, waaronder de Arabische zangeres Asma Lmnawar, 
brachten een gevarieerd programma met jazz, populaire muziek 
en klassieke muziek uit de Arabische, Koerdische en Perzische 
tradities. Het festival was een groot succes en trok in totaal 
6.824 bezoekers. Turning East vormde de opstap naar een nieuw 
initiatief: met ingang van seizoen 17/18 worden concerten door 
grote Arabische sterren structureel in de programmering van het 
Concertgebouw opgenomen.

Donatie Turing Foundation € 10.000
Looptijd donatie 2017



52 53

PROJECTEN MUZIEK

5E WORLD MINIMAL MUSIC FESTIVAL

Minimal Music is een genre binnen de moderne muziek dat sinds 
de jaren ‘70 van de vorige eeuw in opkomst is. Het Muziekgebouw 
aan ‘t IJ organiseerde van 5 t/m 9 april 2017 de vijfde editie van 
het World Minimal Music Festival. Dit festival vormt een twee-
jaarlijks ijkpunt voor een groeiend aantal musici, componisten en 
liefhebbers. Vijf dagen lang kon het publiek luisteren naar minimal 
music vanuit vijf verschillende invalshoeken: Dutch Matters, 
All  American, World Roots, Trance en Meditation. Het festival 
presenteerde het bijzondere geluid van de minimal music op een 
zowel eigengereide als verrassende manier en trok ruim 6.500 
bezoekers. 

Donatie Turing Foundation € 10.000
Looptijd donatie 2017

WONDERFEEL

Sinds 2015 wordt op het terrein Natuurgebied Schaep en Burgh in 
’s-Graveland het festival Wonderfeel georganiseerd: een driedaags 
buitenfestival voor klassieke muziek met de  ongedwongen sfeer 
van een popfestival. Van 21 t/m 23 juli 2017 gaven ruim 300 
 musici circa 100 concerten op de zes Wonderfeelpodia. Het 
publiek luisterde op het festivalterrein ontspannen op bankjes, 
in zitzakken onder de bomen of op een kleed in het gras naar de 
verschillende genres binnen de klassieke muziek. Naast reguliere 
concerten was er een gevarieerd randprogramma bestaande 
uit natuurexcursies, muziekdocumentaires, pop-up concerten, 
literatuur, poëzie en kinderactiviteiten. Het festival was drie dagen 
compleet uitverkocht en trok in totaal 7.189 bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 10.000
Looptijd donatie  2017

ORANJEWOUD FESTIVAL

Op het landgoed Oranjewoud bij Heerenveen wordt elke zomer het Oranjewoud Festival georganiseerd. Dit festival wil het heersende 
beeld dat klassieke muziek saai, elitair en moeilijk is bijstellen en de kloof tussen het brede publiek en de (klassieke) podiumkunsten 
dichten. De zesde editie van het festival met als thema ‘Leven en dood’ was een ongekend succes. Een recordaantal van maar liefst 
15.000 bezoekers genoot tijdens vijf zonnige dagen van de vele kleinschalige concerten met ongebruikelijke concertvormen op  
verrassende, tot de verbeelding sprekende locaties. Het aantal bezoekers was 1,5 keer zoveel als in 2016 en 2,5 keer zoveel als in 2015, 
een veelbelovende opmaat naar de XL-editie in het kader van ‘Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018’.  

Donatie Turing Foundation € 15.000
Looptijd donatie 2017
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PROJECTEN MUZIEK

STRIJKKWARTET BIËNNALE AMSTERDAM 

De Stichting Strijkkwartet Biënnale Amsterdam organiseerde van 27 januari t/m 3 februari 2018 de eerste editie van de Strijkkwartet 
Biënnale Amsterdam (SQBA). Meer dan twintig top-strijkkwartetten vanuit de hele wereld, waaronder het Hagen Kwartet en het  
Emerson Kwartet, kwamen samen in het Muziekgebouw aan ’t IJ. De in totaal vijftig concerten werden omlijst door een 
 randprogramma bestaande uit onder andere masterclasses, workshops en lezingen. Het Muziekgebouw aan ’t IJ was daarmee een 
ontmoetingsplaats voor gerenommeerde en aanstormende kwartetten, componisten, instrumentenbouwers, docenten en muziek-
liefhebbers. Met 11.131 bezoekers, lovende kritieken en dertien uitverkochte concerten overtrof het festival de verwachtingen van de 
organisatie; de volgende editie in 2020 is een feit.

De Turing Foundation droeg in een vroeg stadium bij aan de totstandkoming van de SQBA. De bijdrage in 2017 was geoormerkt voor 
de voorbereidingen voor het festival.
 
Donatie Turing Foundation € 20.000 (€ 10.000 in 2017)
Looptijd donatie  2017-2018

NATIONALE OPERA & BALLET

Nationale Opera & Ballet staat bekend om een veelzijdige pro-
grammering van zowel klassieke als moderne opera’s en balletten 
en het constant hoge niveau van de uitvoeringen. De missie is 
om een zowel traditioneel als innovatief opera- en balletrepertoire 
verder te ontwikkelen, nieuwe generaties kunstenaars te creëren 
en om de belangstelling en het draagvlak voor opera en ballet te 
vergroten. 
Het Nationale Ballet wordt door de internationale pers gerekend 
tot de top vijf beste balletgezelschappen ter wereld. De Nationale 
Opera coproduceert met alle grote huizen wereldwijd (Metro-
politan Opera New York, Theatro alla Scala di Milano, The Royal 
Opera House London) en kan zich meten met de beste ter wereld.
 
Donatie Turing Foundation € 60.000 ( € 20.000 in 2017)
Looptijd donatie  2017-2019

PIETER ROELF JEUGDCONCERT

Het Noord Nederlands Orkest (NNO) is in 1862 in Groningen 
opgericht en daarmee Nederlands oudste professionele symfonie-
orkest. Het NNO organiseert sinds 1999 jaarlijks de Pieter Roelf 
Jeugdconcerten: live concerten met klassieke muziek van  
kwalitatief hoogwaardig niveau voor schoolkinderen van 9 tot 12 
jaar. In de voorstelling ‘Puls en Ritme’ speelde het 70 koppige 
symfonisch orkest samen met slagwerkgroep Percossa uit Den 
Haag. De 19 concerten werden uitgevoerd in diverse concertzalen 
in de drie noordelijke provincies Friesland, Drenthe en Groningen 
in de periode 1 t/m 20 juni 2017. Daarmee werden in totaal 9.797 
kinderen bereikt. 

Donatie Turing Foundation € 10.000
Looptijd donatie  2017
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TIJDSCHRIFT TERRAS, STICHTING IWOSYG

Terras is een tijdschrift voor internationale literatuur met een gevarieerd aanbod 
op het gebied van poëzie, literaire teksten, essays, film, foto’s en blogberichten. 
In Terras debuteren Nederlandse dichters en worden buitenlandse dichters voor 
het eerst in het Nederlands geïntroduceerd. Het tijdschrift verschijnt twee keer 
per jaar, daarnaast worden evenementen georganiseerd en verschijnt jaarlijks een 
bundel van een  hedendaagse dichter van hoge kwaliteit in Nederlandse vertaling. 
De bijdrage van de Turing Foundation is geoormerkt voor de poëzie publicaties in 
Terras en voor de uitgave van de jaarlijkse dichtbundel.

Donatie Turing Foundation € 15.000 (€ 5.000 in 2017)
Looptijd donatie 2017-2019

PROJECTEN POËZIE

DE TURING GEDICHTENWEDSTRIJD - EDITIE 9

De Turing Gedichtenwedstrijd is de competitie voor het beste gedicht van het jaar. De wedstrijd, georganiseerd door de  

Turing Foundation en de Poëzieclub, is anoniem en staat open voor iedereen, van amateur tot professional. De jaarlijkse hoofdprijs  

van € 10.000 is de grootste geldprijs ter wereld voor één gedicht. 

Aan de negende editie van de Turing Gedichtenwedstrijd deden in totaal 2.926 dichters mee, van wie 468 uit België, die gezamenlijk 

8.306 gedichten inzonden. De 100 beste gedichten zijn gepubliceerd in de bundel Goudlicht en avondschijn. Een selectie uit deze  

bundel werd voorgedragen in het radioprogramma Met het Oog op Morgen.

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

31 januari 2018. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Rode Hoed werd – live in het radioprogramma Met het Oog op Morgen - het 

actuele gedicht ‘Laatste foto van de vrede’ van Jan-Paul Rosenberg uit Zeist bekroond met de hoofdprijs van € 10.000. De tweede prijs 

(€ 5.000) werd toegekend aan Merel van Slobbe uit Nijmegen en de derde prijs (€ 2.000) ging naar Dan Falck uit Amsterdam. 

Donatie Turing Foundation  € 80.000 (€ 40.000 in 2017)
Looptijd donatie  2017-2018

Uit het juryrapport:  

‘Als grote thema’s golden dit jaar burgerlijkheid, 

wreedheid, onrecht, de liefde (of het verlies daar-

van), de vergankelijkheid en de natuur. 

Er zaten beklemmende, liefdevolle gedichten in de 

top 100, maar ook scherpe observaties bijvoorbeeld 

over het zwarte lijf, kolonialisme en de beklemming 

van zwart zijn nu, hier. We lazen beeldende gedich-

ten, met een filmische blik verteld en keken door 

een ironische bril naar de kapitalistische maatschap-

pij waarin we leven.’

De jury bestond dit jaar uit dichter Tsead Bruinja 

(juryvoorzitter), Simone Atangana Bekono  

(schrijver, dichter), Lies van Gasse (dichter,  

beeldend kunstenaar), Sef (popartiest) en Françoise 

Geelen (medeoprichter Turing Foundation).

LAATSTE FOTO VAN DE VREDE

Ik bedoel dit letterlijk: verlaat de zoemende foto 

nu het nog kan, zelfs uit de ruimte blijkt de verwoesting 

onafwendbaar. De man in de kamer hiernaast is al geschiedenis. 

 

Vanuit deze foto leidt de weg naar de ontsnapping, elke poging tot 

   bewegen  

wordt beloond. Deze waarschuwing geldt voor iedereen: pretvaders,         

  bonusmoeders,  

leenkroost; alles waarop een naam rust, een burgerservicenummer,  

   een cliëntprofiel; alles  

wat kan worden afgeluisterd dus alles wat voor evacuatie in  

   aanmerking komt. 

De laatste foto van de vrede bloedt als een oprechte, loyale Madonna.      

   De staat stuurt een app: de elektriciteit is dood, telefoons/ 

   computers 

afgesneden. Discreet duiken we onder in een tentenkamp. 

Paspoorten, sleutelwoorden raken uitgebloeid. 

 

De foto liegt niet. Nog even en dan gaat het los

begint het zoeken met honden naar overlevenden.

Tot dan steken we de koppen in het zand, trakteren we

het gouden kalf op Bach, blijven God door de vingers zien.

Jan-Paul Rosenberg
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Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is  
cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de ziekte 
worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging worden 
voorkomen. De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de verspreiding 
van lepra. Deze onderzoeksprojecten worden gerealiseerd via 
onze vaste samenwerkingspartners: de Leprastichting en het 
Leprosy Research Initiative. 

LEPRA

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

– INDIA – INDONESIË – NEDERLAND – NEPAL – VERENIGDE STATEN

LEPRASTICHTING

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

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

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

gebied van wetenschappelijk onderzoek naar bestrijding, vroege diagnose 

en voorkoming van lepra.

LEPROSY RESEARCH INITIATIVE

De Leprastichting is een van de grondleggers van het Leprosy Research Initi-

ative (LRI), dat in 2013 werd opgericht met als doel onderzoek naar lepra te 

bevorderen. Het onderzoeksinitiatief heeft zich de afgelopen jaren ontwik-

keld tot de belangrijkste financieringsstructuur voor lepra-gerelateerd onder-

zoek en voor capacity building voor onderzoekers wereldwijd. 
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1985 20182016 2030

DE ZIEKTE LEPRA NA AR EEN WERELD ZONDER LEPRA 

Oorzaak
Bacteriële infectie door 
Mycobacterium leprae 

Besmetting
Door intensief contact 
met een onbehandeld 
geïnfecteerd persoon

Incubatietijd 
2 tot 5 jaar

Ziekteverschijnselen 
Gevoelloze vlekken op de huid
Neurologische symptomen
– Krachtverlies
– Gevoelsstoornissen Mogelijke gevolgen

Handicaps
 – Verlies van gezichtsvermogen
 – Verlies van kracht en gevoel in handen / voeten
Stigma en discriminatie 
Inkomensverlies 
Sociale uitsluiting
Psychologische stress en depressie

Preventie 
Er is op dit moment nog GEEN vaccin dat 
blijvende en afdoende bescherming biedt. 
Er vindt WEL preventieve behandeling plaats 
met het antibioticum rifampicine – daarmee 
vermindert de kans om lepra te ontwikkelen 
met 60%. Diagnose

De diagnose lepra wordt 
gesteld op basis van de 
bevindingen bij lichamelijk 
onderzoek en/of het 
aantonen van de bacterie 
in een huidbiopt.

Behandeling
Multi-Drug Treatment (MDT): afhankelijk van het type lepra wordt 
de patiënt behandeld met een kuur met 2 verschillende antibiotica 
(duur: 6 maanden), of met een kuur met 3 verschillende antibiotica 
(duur: 12 maanden).

5.351.308

Doelen 2030

– Minder dan 1 gehandicapte leprapatiënt per bevolking van 1 miljoen 
– Geen kinderen met lepra of zichtbare handicaps  
– Geen landen meer met wetgeving die lepradiscriminatie bevordert

Aantal geregistreerde leprapatienten

Hoe gaan we die doelen bereiken?

– Vroege diagnostiek met behulp van nieuw ontwikkelde 
 screeningstesten en gerichte screeningscampagnes 

– Het screenen en preventief behandelen van contacten van 
 leprapatiënten

– Voortzetting wetenschappelijk onderzoek naar vroege diagnose en 
 behandeling van lepra

Resultaten recent wetenschappelijk onderzoek 

–  De kans om lepra op te lopen kan aanzienlijk worden verminderd 
    door het behandelen van contacten van leprapatiënten met een 
 antibioticum (chemoprofylaxe)

– Lepra kan vroegtijdig worden vastgesteld door diagnostische testen

– Diagnostische testen zijn getoetst in de praktijk en kunnen naar 
    verwachting binnen afzienbare tijd op grote schaal worden toegepast

De ziekte lepra is de afgelopen decennia succesvol bestreden. Lepra is 
echter nog lang niet uitgeroeid: volgens de laatste gegevens zijn in 2016  
in totaal 214.783 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. 

bron: WER 2017, ILEP, Leprastichting

171.948
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ONDERZOEK ‘BIOMARKERS FOR EARLY DETECTION OF LEPROSY USING COMPARATIVE TRANSCRIPTOMICS 
(NHDP) 

Het NHDP onderzoekt in samenwerking met de Maharaja Sayajirao University (MSU, Baroda, India) waarom sommige mensen 
weerstand hebben tegen de leprabacterie terwijl anderen de ziekte ontwikkelen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een diermodel, de 
armadillo (het gordeldier), dat ook geïnfecteerd kan raken met de leprabacterie, maar waarbij de ziekte zich sneller ontwikkelt. Bij dit 
onderzoek worden genenprofielen op verschillende tijdstippen na infectie met elkaar vergeleken, in de verwachting verschillen tussen 
resistente en vatbare gastheren te kunnen identificeren. 

Donatie Turing Foundation € 55.000 (€ 30.000 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2017

BIJDRAGE AAN DE WETENSCHAPSTAK VAN DE LEPRASTICHTING 

In 2017 droeg de Turing Foundation in totaal € 449.404 bij aan acht onderzoeken naar vroege diagnose van lepra. Daarnaast doneren 
wij jaarlijks 5% over het totaal aan donaties direct aan de Leprastichting als bijdrage aan de overheadkosten die deze stichting maakt 
als onderdeel van het Leprosy Research Initiative: het internationale samenwerkingsverband voor financiering van lepra-onderzoek.

Donatie Turing Foundation € 22.470
Looptijd donatie 2017

PROJECTEN LEPRA

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

Het Schieffelin Institute of Health Research (SIHR) ontwikkelt een laboratoriumtest voor de vroege diagnose van Type I en Type II 
leprareacties. Op basis van genetisch materiaal uit bloed en huidbiopten van leprapatiënten wordt bepaald welke genen verschillen in 
functie tussen patiënten met leprareacties en patiënten zonder reacties, en welke gen-expressie patronen mogelijk een rol spelen in het 
uitlokken van leprareacties in de huid en het zenuwstel. 

Donatie Turing Foundation € 73.838 (€ 21.062 in 2017)
Looptijd donatie 2016-2019

ONDERZOEK ‘INDIGO’: VROEGTIJDIGE OPSPORING VAN LEPRA 

Sinds 2013 worden in Bangladesh bloedmonsters van leprapatiënten en hun naaste contacten verzameld in een ‘biobank’ voor analyse 
van de besmetting en transmissie van de leprabacterie. Een deel van de contacten ontvangt de BCG vaccinatie tegen tuberculose, die 
ook deels tegen lepra beschermt. Het beschermende effect van BCG wordt in dit onderzoek ingezet om te bepalen welke biomarkers in 
het bloed van de testgroepen aangeven of iemand beschermd is tegen lepra.

Donatie Turing Foundation € 747.543 (€ 186.966 in 2017)
Looptijd donatie 2015-2018

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

Het ontwikkelen van lepra is sterk afhankelijk van genetische risicofactoren van de gastheer. Bij dit project van het Pontifícia Universi-
dade Católica do Paraná (PUCPR, Brazilië) worden zes genen in kaart gebracht die consistent geassocieerd zijn met gevoeligheid voor 
lepra en leprareacties. Het onderzoeksteam verwacht zeldzame en/of nieuwe varianten te kunnen beschrijven die meer inzicht zullen 
geven in gevoeligheid voor de ziekte. 

Donatie Turing Foundation € 21.334 (€ 2.618 in 2017) 

Looptijd donatie 2016-2017

ONDERZOEK ‘TRANSLATION OF MYCOBACTERIUM LEPRAE MOLECULAR VIABILITY ASSAYS (MVA)’

De onderzoeksgroep van het National Hansen’s Disease Programs (NDHP) heeft een moleculaire test ontwikkeld waarmee de 
 levensvatbaarheid van de leprabacterie snel en accuraat kan worden vastgesteld. In dit project werken vier laboratoria (gesitueerd in de 
VS, Nepal, Ethiopië en de Filipijnen) samen aan het onderzoek naar technische beperkingen van de test met behulp van diermodellen. 
Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de test bruikbaar te maken voor daadwerkelijk gebruik in de kliniek. 

Donatie Turing Foundation € 159.000 (€ 53.000 in 2017)

Looptijd donatie 2015-2018

ONDERZOEK ‘INTEGRATION OF RAPID DIAGNOSTIC TESTS (IDRI)’ 

Het Infectious Disease Research Institute (IDRI) doet op het eiland Cebu in de Filippijnen onderzoek naar de effectiviteit van twee lep-
ratesten. Bij een groep leprapatiënten en hun contacten heeft bloedafname door middel van een vingerprik plaatsgevonden. Geduren-
de vier jaar wordt deze groep gevolgd en gescreend, en wordt op nog een aantal momenten bloed afgenomen. Indien het succesvol 
blijkt te zijn, zal deze strategie worden geïntegreerd in het standaard lepra surveillance programma. 

Donatie Turing Foundation € 139.013 (€ 51.427 in 2017)
Looptijd donatie 2015-2017

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

Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en zeer pijnlijke complicatie van lepra. Behandeling van de ziekte is mogelijk 
met het medicijn  prednisolon, maar dat is kostbaar en de bijwerkingen zijn aanzienlijk. De London School of Hygiene and Tropical 
Medicine (LSHTM) onderzoekt of het medicijn methotrexaat een geschikt alternatief is. Dit medicijn is goedkoop, wordt sinds de jaren 
1950 wereldwijd gebruikt tegen aandoeningen als psoriasis en er zijn aanwijzingen dat dit medicijn effectief is tegen ENL. 

Donatie Turing Foundation € 349.138 (€ 104.331 in 2017) 
Looptijd donatie 2016-2019
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 BEELDENDE KUNST
MUSEUM BELVÉDÈRE, ‘GIORGIO MORANDI - BOLOGNA’, 2018 € 50.000

VAN GOGH MUSEUM, ‘VAN GOGH & JAPAN’, 2018  € 75.000

MUSEUM DE FUNDATIE, ‘NEO RAUCH’, 2018 € 50.000

AMSTERDAMSE SCHOOL MUSEUM HET SCHIP, ‘GAUDÍ EN DE AMSTERDAMSE SCHOOL’, 2018-2019  € 10.000

BONNEFANTENMUSEUM, ‘DE MIDDELEEUWSE BEELDSNIJDER ‘MEESTER VAN ELSLOO’, 2019 € 60.000

TEYLERS MUSEUM, ‘LEONARDO. EMOTIE & EXPRESSIE’, 2018-2019 € 50.000

CENTRAAL MUSEUM, ‘UTRECHT, CARAVAGGIO EN EUROPA’, 2018-2019  € 50.000

FRANS HALS MUSEUM, ‘FRANS HALS EN DE MODERNEN’, 2018-2019  € 50.000

MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN, ‘PURE RUBENS’, 2018-2019  € 50.000

MUSEUM DE FUNDATIE, ‘GIACOMETTI – CHADWICK, FACING FEAR’, 2018-2019  € 40.000

STEDELIJK MUSEUM ’S-HERTOGENBOSCH, ‘JEAN COCTEAU, LE MIROIR MAGIQUE’, 2018-2019  € 20.000

MUSEUM HET VALKHOF, ‘IK, MARIA VAN GELRE’, 2018-2019  € 30.000

CHABOT MUSEUM, ‘APPEL, VAN GOGH, CHABOT: VURIGE KLEUREN IN DE SCHILDERKUNST’, 2018-2019  € 20.000

KUNSTHAL KADE / MUSEUM FLEHITE, ‘CASPAR VAN WITTEL’, 2019 € 40.000

 MUZIEK
INTERNATIONAAL KAMERMUZIEKFESTIVAL DEN HAAG 2018 / CLASSICAL ENCOUNTERS € 10.000

FESTIVAL OUDE MUZIEK 2018 € 15.000

ORANJEWOUD FESTIVAL 2018 € 15.000

FESTIVAL WONDERFEEL 2018  € 15.000

 POËZIE
-

 NATUUR
-

 ONDERWIJS
EDUKANS, ‘ACTIVE LEARNING AND TEACHING’ IN KINSHASA, D.R. CONGO, 2018-2021 € 75.000

BØRNEFONDEN, ‘PROMOTING YOUTH EMPLOYABILITY’ IN DIOÏLA, MALI, 2018-2019 € 98.000

 LEPRA
-

TOEKENNINGEN
PROJECTEN 
2018 EN VERDER
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HET VERMOGEN VAN DE TURING FOUNDATION

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

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

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

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

de planning en de looptijd van projecten.

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN IN 2017

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal ruim € 34,6 miljoen toegekend aan donaties of 

gereserveerd voor meerjarige projecten. Daarvan betreft een bedrag van ruim € 2,5 miljoen toekenningen voor projecten 

in 2017, en een bedrag van € 2,1 miljoen voor in beginsel voorgenomen donaties door het bestuur voor de komende jaren 

(bestemmingsreserves).

VERMOGENSBEHEER 

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

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

worden gehouden. Wij hanteren een beleggingshorizon van tien jaar.

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

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

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

langlopende risicovolle beleggingen zoals vastgoedfondsen of hedge funds. In het jaar 2017 heeft het vermogen van de Turing 

Foundation een rendement van € 1.520.579 opgeleverd. Dit is (op jaarbasis) een positief rendement van 4,39% ten opzichte van 

de beleggingsportefeuille in het verslagjaar. 

Het vermogen van de Turing Foundation is ondergebracht bij Goldman Sachs International (55%) en de Rabobank (45%). Naast 

de adviezen van deze vermogensbeheerders, vragen we regelmatig advies aan onafhankelijke deskundigen. In 2017 is een interne 

review op de duurzaamheidscomponent binnen de beleggingsportefeuilles afgerond. Dit heeft geleid tot het bestuursbesluit om 

een nader te bepalen gedeelte van het vermogen meer duurzaam te gaan beleggen. De daadwerkelijke invulling daarvan zal in 

2018 plaatsvinden.  

FINANCIËLE 
VERSLAGLEGGING

Donaties t/m 2016 2017 Voorgenomen donaties Totaal

Onderwijs € 8.961.324 € 723.000 € 740.000 € 10.424.324

Kunst € 9.042.271 € 965.104 € 580.000 € 10.587.375

Natuur € 7.814.906 € 597.925 € 338.000 € 8.750.831

Lepra € 3.804.036 € 449.404 € 450.595 € 4.704.035

Overig € 332.820 € 4.760 - € 337.580

Subtotaal € 29.955.357 € 2.740.193 € 2.108.595 € 34.804.145

Vrijval eerder 
toegezegde donaties - € -152.739 - € -152.739

Totaal € 29.955.357 € 2.587.454 € 2.108.595 € 34.651.406
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JAARREKENING

Verkorte Balans

Activa Ultimo 2017 Ultimo 2016

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 3.199 € 7.183

2. Financiële vaste activa € 140.000 € 160.000

Totaal vaste activa € 143.199 € 167.183

Vlottende Activa

3. Effecten € 34.647.903 € 35.634.754

4. Vorderingen € 147.379 € 157.847

5. Liquide Middelen € 256.265 € 697.946

Totaal vlottende activa € 35.051.547 € 36.490.547

Totaal activa € 35.194.746 € 36.657.730

Passiva Ultimo 2017 Ultimo 2016

Eigen vermogen

6. Bestemmingsreserves € 2.108.595 € 3.942.999

7. Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 32.036.183 € 31.754.648

Totaal eigen vermogen € 34.144.778 € 35.697.647

Schulden op korte termijn

8. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties € 989.181 € 899.848

9. Overlopende passiva € 60.787 € 60.235

Totaal schulden op korte termijn € 1.049.968 € 960.083

Totaal passiva € 35.194.746 € 36.657.730

Verkorte Staat van Baten en Lasten

Baten Budget 2017 Realisatie 2017 Realisatie 2016

10. Inkomsten uit schenkingen - - € 372

11. Financiële baten - € 1.520.579 € 808.494

Totale baten - € 1.520.579 € 808.866

Lasten Budget 2017 Realisatie 2017 Realisatie 2016

12. Personeelskosten € -236.400 € -219.428 € -230.014

13. Afschrijvingen op vaste activa € -7.183 € -3.985 € -24.508

14. Verstrekte donaties € -3.054.760 € -2.740.193 € -2.877.563

15. Vrijval eerder verstrekte donaties - € 152.739 -

16. Kosten vermogensbeheer - € -123.819 € -123.795

17. Overige lasten € -163.100 € -138.762 € -161.903

Totale lasten € -3.461.443 € -3.073.448 € -3.417.783

Saldo baten minus lasten € -3.461.443 € -1.552.869 € -2.608.917

TOELICHTING: 

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

Organisaties-zonder-winststreven toegepast.

Het Eigen Vermogen van de Stichting is onderverdeeld in:

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

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

organisatie is toegezegd.

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

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

is aangeduid als Overig (vrij) besteedbaar vermogen.

Mazars Accountants gaf in mei 2018 een accountantsverklaring af over de volledige jaarrekening van de Turing Foundation.  
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Samenstelling van het bestuur van de Turing Foundation op 31 december 2017:

Pieter Geelen (voorzitter)

Volkert Engelsman (secretaris)

Jeroen Davidson (penningmeester)

Samenstelling van de organisatie (2,7 fte) van de Turing Foundation op 31 december 2017:

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

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

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

Lisanne van de Kerkhof, projectmanager (0,6 fte)

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

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

in 2017 vier maal in vergadering bijeen. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en zij declareren geen 

onkosten.

Organisaties die direct of indirect zijn of worden ondersteund door de Turing Foundation in 2017:

BESTUUR EN 
ORGANISATIE

INDEX

Action on Poverty  34

ActionAid  29, 34

ActionAid Liberia 29

Aide et Action  26

Amsterdam Museum 40

Amsterdamse School Museum Het Schip 64

Association Dogon Initiative 33

Association Soeur Emmanuelle (Asmae) 22

Blue Ventures 17

Bonnefantenmuseum 64

BØRNEfonden (BF) 36, 65

Both ENDS 19

Centraal Museum  64

Chabot Museum 64

Children in Crisis 23, 30

Chistian Aid  35

CNEFAC 28

Concern Worldwide 32

Conservation International (CI) 14

Craftshare 36

CRESA 19

DISOP Kameroen 26

Edukans 24, 65

FAWE 30

Festival Classique  51

Frans Hals Museum 64

Fries Museum 46

Greenpeace 13

Hermitage Amsterdam 44

Het Concertgebouw Fonds  51

ICCV 22

INDIGO 62

Infectious Disease Research Institute (IDRI) 62

Institut Européen de Coopération et de 

Developpement (IECD) 28

Internationaal Kamermuziekfestival Utrecht (IKFU) 50

International Documentary Film Festival 

Amsterdam (IDFA) 45

Joods Historisch Museum 41

Knowledge for Children (KforC) 27

Kröller-Müller Museum 41

Kunsthal KAdE / Museum Flehite 47, 64

Leger des Heils 24

Leprastichting 59, 63

Leprosy Research Initiative (LRI) 59

LiveBuild 16

London School of Hygiene and Tropical 

Medicine (LSHTM) 62

Malian Association for the Conservation of  

Wildlife & the Environment (AMCFE) 16

Mauritshuis 43

MIHARI 17

Mineke Foundation 29

Movement for Assistance and Promotion of Rural 

Communities (MAPCO) 34

Museum Beelden aan Zee 47, 49

Museum Belvédère 64

Museum Boijmans van Beuningen  64

Museum de Fundatie  64

Museum Het Rembrandthuis 40

Museum Het Valkhof 64

Museum Prinsenhof Delft 47, 48

Museum Van Loon 42

Muziekgebouw aan ‘t IJ  52, 54

National Hansen’s Disease Programs (NHDP) 63

Nationale Opera & Ballet  55

Naturama 12

Network Movement for Justice and Development 

(NMJD) 35

newTree 13

Noord Nederlands Orkest  55

Organisatie Oude Muziek (OOM) 50, 64

Partners Pays Dogon 33

Peace Parks Foundation 4, 5

Poëzieclub 56

Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) 63

RAIN 32

Rijksmuseum Twenthe 43

Rijksmuseum van Oudheden 45

Schieffelin Institute of Health Research (SIHR) 63

School-to-School 25

SHIFSD 31

Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch 64

Stedelijk Museum Schiedam 42

Stichting Babungo  28

Stichting Hubi & Vinciane  22

Stichting Iwosyg 57

Stichting Oranjewoud Festival 53, 64

Stichting Strijkkwartet Biënnale Amsterdam 

(SQBA) 54

Stichting Wonderfeel  52, 64

Teylers Museum 44, 64

Tiipaalga 13

Tools for Self Reliance  36

Tools to Work (TtoW) 35

Tree Aid  16

Van Gogh Museum 47, 64

Vogelbescherming Nederland (VBN) 12

War Child  25

Wereld Natuur Fonds (WNF)  15, 18

Wetlands International  15

Witte de With Centre for Contemporary Art 18

Woord en Daad  31

World Wide Fund for nature (WWF) 15

WWF Indonesië 15

Y Care 30, 37

YMCA Liberia 30

YMCA Togo 37

ZOA 24, 31

Zoological Society of London (ZSL) 14
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De overige afbeeldingen in dit jaarverslag zijn beschikbaar gesteld door projectpartners of 

gemaakt door de staf van de Turing Foundation.
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Turning East Festival (pag 51): Milagro Elstak

World Minimal Music Festival (pag 52): Martina Simkovikova  
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