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VOORWOORD

Het was een bewogen jaar in de kunsttak van onze stichting. 

Maar als je niet beweegt, sta je stil. En als je stilstaat, ga je 

achteruit.

 

In de musea van Nederland gingen dit jaar weer heel wat ten-

toonstellingen van start met steun van de Turing Foundation. 

Graag noemen wij wat hoogtepunten, zoals de Morandi ten-

toonstelling in museum Belvédère in Heerenveen, Van Gogh & 

Japan in het Van Gogh Museum, Zadkine aan Zee (de winnaar 

van de Turing Toekenning II 2017) in Museum Beelden aan 

Zee, en Jean Cocteau - Metamorphosis in het Design Museum 

in ’s-Hertogenbosch. Wat wij het meest opvallend vonden, 

was hoe Museum Het Valkhof in Nijmegen zich opnieuw en 

buitengewoon positief op de museumkaart van Nederland 

heeft gezet met de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre. Het 

museum heeft een moeilijk te exposeren onderwerp - een 

gebedenboekje van een Nijmeegse hertogin rond 1400 - uiter-

mate mooi en aantrekkelijk vormgegeven en de bezoekers een 

waargebeurd laatmiddeleeuws verhaal ingetrokken.

Op veel tentoonstellingsprojecten zijn wij plaatsvervangend 

trots. En het lijkt erop dat Nederland massaal de kunst om-

armt. Daar wordt iedereen beter van. Dus gaan wij vrolijk door 

met musea te helpen hun dromen en wensen te verwezen-

lijken. Tegelijkertijd hebben we besloten te stoppen met de 

Turing Toekenningen – de “wedstrijd” met een € 500.000 

hoofdprijs voor het allerbeste tentoonstellingsconcept van 

Nederland. Tien jaar geleden introduceerden we deze toeken-

ningen om musea te stimuleren met grootsere en ambitieuze-

re concepten te komen. We zijn van mening dat het merendeel 

van de musea tegenwoordig voldoende ambitieus ís in hun 

concepten. Musea zijn ook veel marktgerichter en professio-

neler geworden in hun communicatie, in hun aanvragen en in 

hun randprogrammering. We vinden dat ons doel bereikt is en 

zullen ons bezinnen op wat er voor de toekomst nodig is. 

Ook voor de Turing Gedichtenwedstrijd is het tijd voor  

herbezinning. Na tien jaar hard werken heeft de wedstrijd zich 

een plek verworven in poëzieland. We zullen samen met de  

Poëzieclub kijken of het mogelijk is deze wedstrijd voort te 

zetten op basis van andere geldstromen dan de onze.

En ja, ook ons muziekbeleid hebben we recentelijk onder de 

loep genomen. Turing steunde in 2018 weer veel festivals, 

sommige voor het eerst (zoals de nieuwe Strijkkwartet Biën-

nale), soms voor de tweede of derde keer (zoals het Festival 

Oude Muziek Utrecht, Wonderfeel in ‘s-Graveland en het 

Oranjewoud Festival bij Heerenveen). 

We zijn wel een strenger beleid aan het opstellen wat betreft 

de bijdrage van de bezoekers zelf. Hoe graag we ook iedereen 

willen laten genieten van live muziek, en hoezeer we ook men-

sen voor het eerst in aanraking willen brengen met muziek, het 

is niet onze bedoeling ze het idee te geven dat “goede muziek 

niets hoeft te kosten”. Dat lijkt ons een respectloze houding je-

gens de musici en de organisaties. Wanneer van een gemiddel-

de bezoeker slechts 5 euro wordt gevraagd bij een festival dat 

meer dan 40 euro per bezoeker kost om op poten te zetten, 

sturen we een verkeerde boodschap de wereld in. We zullen in 

de toekomst daarom strenger kijken naar het percentage van 

het budget dat door de bezoekers zelf wordt opgebracht. 

De projectreis van 2018 ging naar Sierra Leone, dat op de 

Human Development Index bijna helemaal onderaan bungelt 

– van de 189 landen op aarde op de 184e plaats. Zowel qua 

natuur als qua onderwijs is daar veel werk te doen. Een lokale 

natuurbeschermer vertelde ons dat het land 25 jaar geleden 

nog voor 70% bedekt was met bos – en nu nog slechts voor 

3%. De laatste stukjes “beschermd” gebied verdwijnen boven-

dien in snel tempo omdat er ondanks die beschermde status 

stug doorgebouwd wordt. Waarbij de grootste en opvallendste 

huizen vaak van politici zijn. Overigens komt een groot aan-

Een klaslokaal in Sierra Leone, opgetrokken uit takken en klei,  
met een stuk golfplaat als dak.

deel van de ontbossing op het conto van de Westerse wereld. 

Voor onze palmolie en sojabonen worden in Afrika schaamte-

loos de laatste bossen omgekapt.

We bezochten schooltjes met Street Child. We kwamen bij zelf-

gebouwde klaslokalen, opgetrokken uit takken en klei, met een 

stuk golfplaat als dak. Ernaast stond in bijna pijnlijk contrast 

een professioneel opgetrokken toiletgebouwtje – onderdeel 

van een grote UNICEF-actie die in 2013 alle scholen in de regio 

heeft voorzien van latrines.

Het schamele schoolgebouw was echter niet het grootste 

probleem. “We could teach under a tree when it doesn’t rain”. 

Maar er was voor de hele school slechts één leraar en bijna 

geen schoolmateriaal. Bovendien heeft de regering van Sierra 

Leone vorig jaar besloten dat onderwijs voortaan gratis is. 

In het Westen zou men zeggen “dat klinkt goed”, maar daar 

verkondigt de regering alleen de boodschap, en geeft zich 

geen enkele rekenschap van de consequenties. Die ene leraar 

heeft nu 150 leerlingen in plaats van 50 – want inderdaad, veel 

kinderen kwamen niet naar school vanwege de kosten. Maar in 

plaats van heel weinig, krijgt de leraar nu níets meer betaald, 

want de ouders betalen geen schoolgeld meer. We probeerden 

te achterhalen hoe hij de hele school überhaupt in zijn eentje 

bolwerkte. “I start in the lowest classes, explain something, 

then ask one of the brighter students to take over from me 

while I move to the next class. I keep rotating through the 

rooms like that.” 

We zijn blij dat wij zulke leraren, en daarmee de leerlingen, 

kunnen helpen. Met onze donatie worden salarissen en lesma-

terialen betaald, meer leerkrachten aangesteld en trainingen 

gegeven aan alle leerkrachten.

Voor al het geweldige werk dat is verzet aan de bijna 100 

projecten waar de stichting in 2018 actief bij betrokken was, 

bedanken we het team op kantoor hartelijk: Ellen Wilbrink, 

Minke van Rees, Florentine van Waesberghe en Lisanne van de 

Kerkhof. Veel dank ook aan onze medebestuursleden, Jeroen 

Davidson, die voor het twaalfde jaar op rij het penningmees-

terschap op zich zal nemen, en Volkert Engelsman, die in de-

cember 2018 helaas afscheid nam. Wij wensen hem heel veel 

succes toe met zijn prachtige bedrijf Eosta, dat het zo goed 

doet! Hij wordt in 2019 opgevolgd door Rian Fokker, directeur 

van Heifer Nederland. Wij heten haar van harte welkom. We 

kijken weer uit naar een mooi jaar voor de Turing Foundation, 

dat hopelijk ook in 2019 in beweging zal blijven!

Françoise en Pieter Geelen, April 2019
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OVER ONS DONATIES 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

partnerorganisaties. In ons bestedingsbeleid focussen wij uitsluitend op projecten die

binnen de gedefinieerde aandachtsgebieden vallen. De vier aandachtsgebieden hebben

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

Sinds de oprichting heeft de Turing Foundation in totaal ruim € 37,8 miljoen toegekend 

aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

In 2018 doneerden wij in totaal € 2,5 miljoen aan goede doelen binnen de vier 

aandachtsgebieden.

Per 31 december 2018 ondersteunden wij 84 projecten.

NATUUR
€ 437.000

15 projecten

ONDERWIJS
€ 725.025

27 projecten

KUNST
€ 925.500

23 projecten

LEPRA
€ 379.431

5 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: D.R. CONGO – FILIPIJNEN – GUINEE BISSAU – INDONESIË – 

KAMEROEN – LIBERIA – MADAGASKAR – MALI – MOZAMBIQUE – NEDERLAND 
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D.R. CONGO

PROJECTEN NATUUR

FILIPIJNEN OPSCHALEN CAPACITEIT VOOR HET  
HERSTEL EN BEHOUD VAN MANGROVEN

Zoological Society of London (ZSL) verbindt wetenschap, natuu-
rorganisaties 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 en 2015 om via 
een trainingsprogramma versneld kennis over te dragen over be-
wezen effectieve herstel- en beschermmethodes. Met vervolgste-
un van de Turing Foundation zet ZSL de activiteiten voort. Halver-
wege 2018 werd de achtste training van trainers gegeven. In totaal 
zijn dan 385 mensen getraind. Twee surveys vonden plaats naar 
de aanwezige biodiversiteit in een strandbos en naar vogelsoorten 
in drie ecoparken. Dit vergroot de kennis over en het belang van 
deze ecosystemen. ZSL organiseerde workshops met experts op 
het gebied van strandbossen met een concrete handleiding voor 
de bescherming en herstel van strandbossen als resultaat. 

Donatie Turing Foundation  € 165.000 (€ 50.000 in 2018)
Looptijd donatie  2017-2018

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. Daarvoor heeft Greenpeace, als een concreet 
en beter alternatief, het zogeheten ‘community forestry’ geïdenti-
ficeerd. Hierbij worden concessies (gebruikspacht) aan lokale bos-
gemeenschappen verstrekt die met deze rechten hun ‘livelihood’ 
en het bos veilig kunnen stellen. In de eerste fase van dit project is 
het gebied in kaart gebracht, zijn de documenten gereed gemaakt 
en zijn de concessie-aanvragen officieel ingediend. In 2018 heeft 
de Turing Foundation besloten Greenpeace ook in de tweede fase 
van het project (2018-2020) te ondersteunen. Tijdens deze fase 
begeleidt Greenpeace de twee dorpsgemeenschappen, met name 
via politieke lobby, om de ‘community forestry’ concessies van in 
totaal bijna 20.000 ha, daadwerkelijk toegewezen te krijgen. Daar-
naast wordt het werk uitgebreid door een derde bosgemeenschap 
aan het project toe te voegen. Begin 2019 is de eerste concessie 
toegekend. Uiteindelijk zal dit het pad voor andere gemeenschap-
pen effenen en het draagvlak bij overheid en donors vergroten om 
‘community forestry’ op te schalen. 

Donatie Turing Foundation € 260.000 (€ 60.000 in 2018)
Looptijd donatie 2016-2021

D.R. CONGO COMMUNITY-LED NATURE RESERVES, 
LUBUTU, MUKINGITI EN KINGOMBE

Fauna & Flora International (FFI) is werkzaam in 47 landen en 
sinds 2003 actief in DR Congo. Sinds 2012 werkt FFI samen met 
de lokale gemeenschappen om de natuurparken REGOLU (Réser-
ve de Gorilles de Lubutu) en REGOMUKI (Réserve de Gorilles de 
Mukingiti & Kingombe) goed te beheren. Het werk van FFI in deze 
regio is tot nu toe succesvol. Met dit project wil de organisatie 
de behaalde resultaten zeker stellen, het beschermingsgebied 
uitbreiden en de lokale bevolking helpen met een alternatieve be-
staanswijze zodat de druk op de natuurgebieden vermindert. De 
huidige patrouilleteams worden uitgebreid en getraind in effectie-
ve monitoring van de biodiversiteit, en nieuwe gebieden worden 
onderzocht waar FFI naar kan uitbreiden. Daarnaast promoot FFI 
‘agroforestry’ waarbij boeren worden getraind in betere landbouw-
technieken en leren hoe ze meer opbrengst kunnen behalen uit 
niet-hout producten. Drie nieuwe teams zijn inmiddels getraind. 
De bestaande teams hebben in 2018, 54 patrouilles uitgevoerd 
waarbij meer dan 2.000 valstrikken werden verwijderd en 330 
geweerpatronen in beslag werden genomen.

Donatie Turing Foundation  € 165.000 (€ 40.000 in 2018)
Looptijd donatie 2018-2021

Valentin ENGOBO LUFIA 

Living in Lokolama, I have seen the damage and destruction 
deforestation has brought in my community. So in 2016 when 
Greenpeace with the support of Turing Foundation presented 
a life changing opportunity that would see my village better 
manage their own forest concession, I was encouraged and 

motivated about the changes this project could bring. With the 
community forestry project, we, indigenous people of Lokolama, 
have become even more aware of the importance of protecting 
our forests and are committed to protecting them sustainably 
for the improvement of our well-being and livelihood. Through 

this project we have gained many new skills which saw nineteen 
local cartographers being trained including people from neigh- 

bouring communities. Today we know how to use GPS and 
delimit the boundaries of our lands and forests that we can use 
for different economic purposes. We now know how to prevent 
and peacefully manage any conflict that can oppose us with 

other villages or even amongst ourselves. In February of 2019 we 
received the good news that we were awarded a 10,202 ha con-
cession, thanks to the project with Greenpeace and the strong 

support of the Turing Foundation. As a father and a community 
leader, I am pleased that this project has brought long lasting 

positive changes.
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PROJECTEN NATUUR

INDONESIË ASMAT COASTAL WETLAND, PAPUA

Het Wereld Natuur Fonds is onderdeel van het World Wide Fund 
for nature (WWF). 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 mangrove-
bossen langs de zuidwestelijke kustlijn van het Mimika en Asmat 
district op Papua, Indonesië. Het ontbreekt de overheid en lokale 
bevolking 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. Door de toegekomen kennis over en bewustwording van 
het belang van mangrove, heeft de gemeenschap in 2018 onder 
andere beschermende regels opgesteld voor de kreeftvangst en 
is op dorpsniveau besloten om de bescherming en duurzaam ge-
bruik van 61.000 ha mangrove gebied op te nemen in de (officiële) 
ontwikkelingsplannen.

Donatie Turing Foundation € 162.500 (€ 25.000 in 2018)
Looptijd donatie  2015-2018

KAMEROEN BESCHERMEN EN HERSTELLEN VAN 
NATUUR RONDOM WATERBRONNEN

LiveBuild werkt al jaren aan duurzame ontwikkeling met lokale 
organisaties en gemeenschappen in het Engelstalige westelijke 
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. Een kwekerij is opgezet en de interesse 
van boeren in biologische landbouw was met 1.000 inschrijvingen 
voor de workshop vijf keer meer dan verwacht. Door de onrust in 
het Engelstalige deel van Kameroen is LiveBuild echter genood-
zaakt het project in 2018 on hold te zetten. Op kleine schaal biedt 
LiveBuild nu noodhulp in dorpen waar zij al actief waren.

Donatie Turing Foundation  € 95.000 
Looptijd donatie  2017-2019

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 richt zich o.a. op de be-
scherming van mangrove gebieden. In Guinee-Bissau wil Wetlands 
International het mangrove natuurpark Cacheu beschermen door 
beter parkbeheer en door de belangrijke bufferzone te herstellen 
en duurzaam gebruik te stimuleren. Het project is in 2018 met suc-
ces afgerond. De beoogde 200 ha natuur is hersteld, drie voedsel-
tuinen zijn operationeel als alternatieve bestaanswijze, en 8.073 ha 
‘community forest’ is in kaart gebracht en kan nu worden beheerd 
met behulp van een aangescherpt vijfjarenplan. De overheid heeft 
hen gevraagd te helpen met een nationaal landschapsplan voor 
wetlands waardoor een veel groter mangrovegebied goed beheerd 
gaat worden. Turing Foundation ondersteunt Wetlands Internati-
onal opnieuw vanaf 2019 met een nieuw project om kennis over 
mangroveherstel beschikbaar te stellen en wereldwijd te versprei-
den. 

Donatie Turing Foundation  € 350.000 (€ 50.000 in 2018)
Looptijd donatie  2015-2018

FILIPIJNEN MANGROVE HERSTEL, VERDE ISLAND 
PASSAGE

Conservation International (CI) verricht al ruim 25 jaar waarde-
vol werk om de natuur te beschermen. In samenwerking met de 
lokale Filipijnse bevolking wil CI mangrovegebied herstellen. CI 
scherpte in 2018 hun plan aan en streeft naar een ‘Green Wall of 
Mindoro’. Langs de 100 km noordelijke kust en als tweede fase de 
240 km oostelijke kust van Mindoro wil CI een groene kuststrook 
van 100 meter landinwaarts realiseren met mangrove en strand-
bossen. De bijdrage van de Turing Foundation is voor de eerste 
fase waarbij 300 ha mangrove gebied wordt verrijkt en het beheer 
van 2.392 ha mangrove verbetert in twaalf gemeenschappen. Het 
jaar 2018 stond in het teken van de lancering van de ‘Green Wall 
Centre’ in Silonay, Calapan waarbij de provinciale overheid con-
crete toezeggingen deed. Dit is de ‘hub’ voor het gehele gebied 
en dient als voorbeeld voor andere gemeenschappen. Dit ecopark 
heeft inmiddels een beschermde status, een nieuw opgezette 
kwekerij, activiteiten die inkomsten gaan genereren en het park 
wordt beheerd door een getraind vrijwillig lokaal team. 

Donatie Turing Foundation  € 320.000
Looptijd donatie  2014-2019
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PROJECTEN NATUUR

MADAGASKAR BESCHERMDE ZEEGEBIEDEN 
REALISEREN MET LOKALE GEMEENSCHAPPEN

Blue Ventures werkt met lokale gemeenschappen aan modellen 
die de biodiversiteit in de zee beschermen en gelijktijdig een posi-
tief effect hebben op hun ‘livelihood’. Het tijdelijk sluiten van be-
paalde visgebieden is de basis geworden van dit project via zoge-
noemde LMMAs: Locally Managed Marine Areas. Eind 2018 zijn er 
ruim 80 LMMAs met een totale oppervlakte van meer dan 17.000 
km2 die zijn verenigd in het netwerk MIHARI. Blue Ventures helpt 
MIHARI met het versterken van de capaciteit en wil ook de lokale 
capaciteit bij kustgemeenschappen vergroten om zelfstandig via 
mobiele telefonie natuurresultaten te meten, te monitoren en 
te gebruiken. Daarom heeft Blue Ventures het afgelopen jaar de 
monitoringsapp OctAppus uitgerold en verschillende video-
toolkits ontwikkeld. Het MIHARI-netwerk is daarnaast verder 
gegroeid in kracht en geloofwaardigheid, wat de zichtbaarheid 
van kleinschalige visserij heeft verbeterd en haar belangen op de 
nationale agenda heeft gezet. 

Donatie Turing Foundation  € 156.000 (€ 54.000 in 2018)
Looptijd donatie  2016-2019

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 En-
vironment (AMCFE), wil Tree Aid in Mali uiteindelijk een 400 km 
lange corridor tussen Mopti en Segou vergroenen. Dit deelproject 
betreft de gemeentes Samine en Sakoiba, waar boeren leren hun 
land beter te beheren waardoor de boomdichtheid per hectare 
vergroot en de landbouwproductiviteit en bodemkwaliteit verbe-
teren. Tegen het einde van de projectperiode passen reeds 1.751 
boeren uit 25 dorpen de landbouwtechnieken toe, waardoor meer 
dan 200.000 bomen zijn gestimuleerd in hun natuurlijke groei 
en 2.747 ha gedegradeerd land is hersteld. Tot nu toe zijn er 8.636 
bomen geplant en zijn er daarnaast 5.300 bomen ‘in de maak’ 
om binnenkort te worden uitgezet. Dit succes is onder andere te 
danken aan het grote enthousiasme onder de boeren, waardoor er 
veel meer mensen meewerken dan beoogd. 

Donatie Turing Foundation  € 125.000 (€ 35.000 in 2018)
Looptijd donatie  2015-2018

LIBERIA BESCHERMING BOSSEN TEGEN OLIEPALM-
PLANTAGES

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

Donatie Turing Foundation  € 67.000 (€ 17.000 in 2018)
Looptijd donatie  2018-2020

MALI GROENE WOESTIJN INITIATIEF IN PAYS DOGON

De stichting Partners Pays Dogon (PPD) zet zich samen met de 
lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon Initiative in voor 
de mensen in het Dogon gebied dat zich langs de Klif van Bandia-
gara in Mali bevindt. Met projecten op het gebied van onderwijs, 
vergroening van de woestijn, water, vrouwen, gezondheid en 
cultuur werken zij aan een betere leefbaarheid. Met dit project wil 
PPD door middel van landschapszonering de natuurlijke begroei-
ing op de Sahelgronden stimuleren zodat landdegradatie wordt 
gekeerd, erosie vermindert en de vruchtbaarheid van de grond 
toeneemt. Met natuurlijke windschermen en de aanplant van 27 
ha struiken per jaar worden duinen gefixeerd en kan het water 
de grond inzakken. Er worden boszones gecreëerd en omheind 
tegen aantasting door rondgrazend vee, 30 boeren laten met de 
geleverde hulpmiddelen elke twee jaar tien bomen groot groeien, 
en vrouwen leggen voedseltuinen aan waar zij een diversiteit aan 
gewassen leren te verbouwen. Door middel van houtbesparende 
ovens wordt de druk op de bestaande begroeiing verminderd.

Donatie Turing Foundation  € 94.000 (€ 34.000 in 2018) 
Looptijd donatie  2018-2020
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MOZAMBIQUE

SUSTAINABLE SEAS, INHAMBANE PROVINCE

De Marine Megafauna Foundation (MMF) is in 2009 opgericht 
door twee Amerikaanse mariene biologen die al sinds 2005 actief 
zijn in Mozambique. De organisatie richt zich naast bescherming 
van onder andere mantaroggen en walvishaaien ook op onderzoek 
en onderwijs. In Inhambane Province, gelegen in het zuiden van 
Mozambique, wil MMF het mariene ecosysteem beschermen door 
destructieve visserij tegen te gaan en bewustwording, kennis en 
lokale betrokkenheid te vergroten. Vier visgemeenschappen zullen 
in totaal 180 km2 zeegebied lokaal beheren. 180 lokale leiders en 
vissers worden hierin getraind en er zal een plan worden ontwik-
keld om de biodiversiteit te monitoren. Door het trainen van 90 
volwassenen als ambassadeur en het geven van natuurbescher-
mingslessen op scholen wordt een netwerk van ambassadeurs en 
beschermers gecreëerd. 100 vissersfamilies worden geholpen bij 
het vinden van alternatieve, aanvullende of duurzamere bron-
nen van inkomsten. Daarnaast traint MMF 20 vissers als Ocean 
Ranger voor aanvullende inkomsten en vergroten ze de vraag naar 
duurzaam gevangen vis door een viswijzer uit te geven voor lokale 
restaurants en toeristen. Deze interventies zullen de biodiversiteit 
in de zee rond Inhambane verbeteren. 

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (€ 12.000 in 2018)
Looptijd donatie   2018-2021

MALI MEER DUURZAME LANDBOUW MIDDELS BEST 
PRACTICES VIDEO’S

Biovision Africa Trust (BvAT) is door het Zwitserse Biovision 
Foundation in 2009 opgericht. Beide organisaties bestrijden ar-
moede en verbeteren de leefomgeving door informatie en kennis 
over betere (biologische) landbouwmethodes te delen. Een van de 
programma’s van BvAT is het Ecological Organic Agriculture Initi-
ative en heeft als doel biologische landbouw in Afrika mainstream 
maken. Best practices video’s zijn een effectief middel om de 
toepassing van natuurbeschermende doch productieve landbouw-
technieken te vergroten. Duurzame methodes worden in een 
simpele video concreet gemaakt en op een laagdrempelige manier 
uitgelegd aan een grote groep boeren en andere stakeholders. 
BvAT maakt samen met boeren tien Engels- en Franstalige video’s 
in Mali, Benin en Kenia. Ten minste 7.200 boeren zullen hierdoor 
de natuurbeschermende landbouwtechnieken op hun land toepas-
sen. Aan het einde van het project hebben naar verwachting meer 
huishoudens een gebalanceerd eetpatroon en een hoger inkomen.

Donatie Turing Foundation  € 46.000 (€ 40.000 in 2018)
Looptijd donatie   2018-2019

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. Dit project 
streeft naar het terugbrengen van de blauwvintonijn in de Noord-
zee. Dit kan enerzijds een enorme boost geven aan het bescher-
mingswerk 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 Denemarken gespot. Het bleek goed hvsamenwerken 
met deze landen en in 2017 zijn 40 vissen gemerkt via een ‘tag’ 
om meer te weten te komen over hun beweegpatronen. In 2018 
is de Blauwvintonijn weer met zekerheid in de Noordzee gespot, 
met dank aan jarenlang beschermingswerk, onder andere in de 
kraamkamers van de tonijn in de Middellandse Zee. WNF zal nu 
extra moeten inzetten op het voorkomen van bijvangst van tonijn 
in de Noordzee, goede Europese afspraken voor een gezonde 
tonijnstand en realistische vangstquota.

Donatie Turing Foundation  € 350.500 
Looptijd donatie   2015-2018

PROJECTEN NATUUR

João Massunda is 36 years old, and a former gill net 
f isherman in Tofo. João is married and has been providing 

for his family of 5 children through fishing, like many young 
men in Tofo. 

His wife takes care of the house, while João goes out to sea. 
He started fishing when he was 22 years old, but in 2018, he 

became one of the four f ishermen taking part in MMF’s Appren-
ticeship project. Since he was young his dream was to be a chef. 

With the support of MMF, he is now following 
that dream. Within the apprenticeship project, João was able 
to leave the indiscriminate and destructive method of gill net 
f ishing behind and move in to a career working in a popular 

vegetarian restaurant in Tofo. He started as a dish washer and 
from there progressed on to learning how to make various 

meals for the customers. 
With the training given to the apprentices, João now 

understands the importance of sustainable f ishing and local 
management of marine resources, and he hopes that his former 
gill net colleagues will also have the same great opportunity to 

move away from unsustainable practices.  
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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 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: BURKINA FASO – D.R. CONGO – GUINEE – KAMEROEN – 

LIBERIA – MALI – NIGER – SIERRA LEONE
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BURKINA FASO

PROJECTEN ONDERWIJS

BURKINA FASO VAKTRAINING IN BROMMER-
ONDERHOUD, BOUCLE DU MOUHOUN

Stichting Háparako begon haar werk in 2002 in Passakongo, 
noordwest Burkina Faso, waar rurale jongeren informeel            
on-the-job werden opgeleid als monteur, lasser etc. In 2010 
opende Háparako op verzoek van de lokale bevolking een formele 
beroepsopleiding. Dit project van Háparako biedt 300 jongeren  
in zes districten een intensieve brommeropleiding: na twee maan-
den theorieles en een stage van drie maanden, doen de jongeren 
een staatsexamen voor een kwalificatiecertificaat. Zij die slagen 
krijgen gedurende drie weken een ondernemerschapstraining en 
een starter-kit om direct aan het werk te kunnen. Samen met de 
lokale ngo Gnogondemè selecteerde Háparako zes opleidingscen-
tra. Ook zijn er al 285 jongeren geselecteerd, met een behoorlijk 
aantal nog op de reservelijst. De training start in het voorjaar 
2019. Naar verwachting slaagt 80% en begint een eigen werk-
plaats in het dorp van herkomst. De overige 20% wordt aan werk 
geholpen in bestaande werkplaatsen. 

Donatie Turing Foundation  € 19.400 (€ 8.400 in 2018)
Looptijd donatie   2018-2019

BURKINA FASO VERSTERKEN VAN TWEE 
VAKOPLEIDINGEN

Tools to Work reviseert sinds 1987 kwaliteitsgoederen op haar 
werkplaats in Teteringen, verscheept deze naar ontwikkelingslan-
den en geeft trainingen in revisie en onderhoud. Ze helpt hiermee 
nieuwe ondernemers en vakonderwijsinstellingen aan gereed-
schap en machines. Tools to Work wil in Burkina Faso de kwaliteit 
van twee opleidingscentra verbeteren door het management en 
de organisatie te versterken en materialen beschikbaar te stellen. 
De stichting reviseert en levert 117 naaimachines, 80 fietsen, twee 
computers en een borduurmachine. Beide centra ontwikkelen een 
model dat de opleiding goed op de arbeidsmarkt afstemt en door-
stroom naar een baan voor de alumni verbetert. Met een volgsys-
teem wordt gekeken of de opleiding inderdaad een passende baan 
oplevert. Daarnaast ontwikkelen de centra een duurzaamheids-
plan waarmee de inkomsten met de helft toenemen.

Donatie Turing Foundation  € 41.500 (€ 30.000 in 2018)
Looptijd donatie   2018-2019

JOB BOOSTER SOCIAL VENTURE, 
NOORDWESTELIJKE REGIO’S

Woord en Daad is opgericht in 1973 met als doel armoede te 
bestrijden en is inmiddels werkzaam in 26 landen wereldwijd. 
De Job Booster is een sociale onderneming  in Burkina Faso die 
bedrijven met vacatures aan vakopleidingen met werkzoekende 
jongeren verbindt, om zo de baankansen te vergroten en te zorgen 
dat geleerde vaardigheden aansluiten op een toekomstige baan. 
Momenteel is Woord en Daad nog verantwoordelijk, maar het is 
de bedoeling dat Job Booster na vijf jaar zelfstandig verder gaat. 
In 2018 legde Job Booster de laatste hand aan een database van 
bedrijven waarmee contact wordt gehouden over baankansen. Ze 
sloten 39 overeenkomsten met hen over arbeidsplaatsingen. 260 
opleiders op acht centra werden getraind op het gebied van kwa-
liteitsverbetering, en leerden hoe ze kunnen inspelen op de vraag 
naar vaardigheden. Ruim 2.000 jongeren volgden een training 
via Job Booster en 1.326 jongeren hebben hierdoor een duurzaam 
inkomen. Ondanks dat er meer opstarttijd nodig was en niet alle 
geplande resultaten in 2018 zijn behaald, is het animo eind 2018 
zo groot dat Woord en Daad alle vertrouwen heeft dat Job Booster 
een succes gaat worden.

Donatie Turing Foundation  € 50.000
Looptijd donatie   2018

Amadé Sogoba heeft op vakschool Nazareth zijn opleiding 
gevolgd als lasser, een school die samenwerkt met Job Booster 
in het droge en rurale Noord regio van Burkina Faso. Na de 
praktijkopleiding heeft hij stage gelopen bij een ondernemer 
in Gourcy. Nu heeft hij zijn eigen onderneming. Hij maakt 

allerhande meubels van metaal, zoals deuren, stoelen, kozijnen 
en raamluiken. Hij verkoopt die aan klanten uit de omgeving en 
werkt ook op bestelling. Dankzij de training in ondernemerschap 

kon hij zijn eigen werkplaats openen. Inmiddels heeft hij twee 
andere jongeren in dienst genomen die met hem werken in zijn 

werkplaats.

De droom van Amadé is om zijn bedrijf op te schalen. “Er is 
meer vraag dan ik kan leveren op dit moment. Daarom zoek 

ik naar mogelijkheden om mijn bedrijf uit te breiden. Met wat 
kapitaal zou ik meer metaal kunnen aankopen en machines 

kunnen aanschaffen om mijn werkplaats uit te breiden en meer 
te produceren.” De personele kant is ook een uitdaging. Amadé: 

“Een goede lasser herken ik snel genoeg, ze zijn er alleen nog 
niet zoveel. Voor de training van mijn personeel kijk ik uit naar 

de nieuwe lichting afstudeerders van de vakschool.”
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D.R. CONGO YOUTH AT WORK, 
BEROEPSOPLEIDING IN KALEHE

War Child is opgericht in 1995 en wil een positieve en blijvende 
verandering brengen in de levens van kinderen en jongeren in con-
flictgebieden door onderwijs te stimuleren, psychosociale zorg te 
bieden, en hen te beschermen tegen oorlogsgeweld. Dit project is 
onderdeel van het grotere Addressing Root Causes-programma en 
draagt bij aan de sociaaleconomische re-integratie van kwetsbare 
Congolese jongeren. 120 jongeren volgen een vaktraining, leren 
over ondernemerschap en krijgen zo nodig een alfabetiserings-
training. Twaalf instructeurs worden getraind om goed vaktraining 
te kunnen geven. Van de alumni zullen er 75 worden geholpen 
om een bedrijf op te zetten met een netwerk, startkapitaal en de 
benodigde materialen. De andere 45 worden geholpen om een 
betaalde baan in loondienst te vinden. 

Donatie Turing Foundation  € 91.000 (€ 16.000 in 2018)
Looptijd donatie   2018-2020

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

Children in Crisis is in 2018 gefuseerd en gaat verder onder de 
naam Street Child. Street Child-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 
de organisatie sinds 2007 aan de structurele verbetering van het 
onderwijs. Op de 194 scholen is sindsdien het aantal inschrij-
vingen met 11% gestegen en is het slagingspercentage gestegen 
met 18%. Onze ondersteuning betreft fase III van het project. Een 
belangrijk onderdeel is het verbeteren van de docententraining 
op 30 middelbare scholen. In 2018 werd door het trainingsteam 
de tweede groep van vijftien pedagogiek specialisten begeleid 
en gecoacht. De eerste groep van vijftien specialisten kreeg een 
opfristraining. Zij kunnen zo hun studenten beter opleiden tot 
goede leerkrachten. 
 
Donatie Turing Foundation  € 150.000 (€ 35.000 in 2018)
Looptijd donatie   2016-2019

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

Edukans ontwikkelde een trainingsprogramma om leraren op een 
actieve manier les te leren geven, waardoor de stof beter beklijft 
en de schoolresultaten verbeteren. Met financiële steun van de 
Turing Foundation werkt Edukans sinds 2015 in D.R. Congo samen 
met het Leger des Heils en onderwijs-ngo’s om deze Active 
Teaching and Learning Methodology te introduceren. Inmiddels 
zijn zestien docenten van de lerarenopleiding en 44 basisschool-
leerkrachten getraind en passen de technieken in de klas toe. Een 
lokaal trainingsteam van acht personen is opgeleid om steeds 
een groter deel van de training en de tussentijdse on-the-job 
begeleiding uit te voeren. De overheid is vanaf het begin bij het 
project betrokken om de methode op nationaal niveau uitgerold 
te krijgen. In 2018 is de volgende fase ingegaan waarbij het bereik 
in drie jaar zal verviervoudigen naar 16 middelbare scholen en 48 
basisscholen. 

Donatie Turing Foundation  € 75.000 (€ 25.000 in 2018)
Looptijd donatie   2018-2020

BURKINA FASO PARTICIPATORY AND GAME BASED 
TEACHING PRACTICE 

Association Soeur Emmanuelle (Asmae) is een Franse 
ontwikkelings organisatie 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 buiten-
wijken van Ouagadougou de leerresultaten verbeteren door het 
leren lezen binnen en buiten de scholen leuker en beter te maken. 
45 leerkrachten krijgen middelen en kennis over betere lees-
methodes, overheidsinstanties worden betrokken en een bieb en 
leesclubs worden opgezet met hulp van mensen uit de gemeen-
schap. In totaal bereikte Asmae 3.737 kinderen en behaalde 53% 
van hen het standaard leesniveau ten opzichte van 36% van de 
controlegroep. Er werden 50 mensen in het onderwijs getraind 
waarvan 85% het geleerde in de praktijk toepast. Op basis van de 
best practices van deze fase, krijgt dit project na 2018 een vervolg 
en wordt het bereik vergroot. 

Donatie Turing Foundation  € 85.000 (€ 32.000 in 2018)
Looptijd donatie   2017-2018

PROJECTEN ONDERWIJS
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PROJECTEN ONDERWIJS

DE SITUATIE IN KAMEROEN

De staat Kameroen werd in 1961 gecreëerd door de vereniging 

van een Britse en een Franse kolonie. Een afscheidingsbewe-

ging ontstond reeds in de jaren 90, maar sinds 2016 wordt er 

actief gestreden voor meer autonomie voor de Engelstalige 

zuidwestelijke provincies. Dit begon bij advocaten die zich 

gemarginaliseerd voelden door de Franse wetten die steeds 

dominanter werden.  

Er ontstond een domino-effect; na de advocaten gingen ook de 

leraren staken omdat zij voelden dat de scholen in de Engelsta-

lige provincies op allerlei vlakken achtergesteld werden. Scholen 

gingen dicht en ziekenhuizen functioneerden niet meer. Lang-

zamerhand kwam de regio stil te staan wat gepaard ging met 

het ontstaan van verscheidene verzetsgroepen die strijden om 

de macht. Deze groepen worden voornamelijk gesteund door 

de diaspora in het buitenland. 

De staat verzet zich met name tegen de separatisten, mensen 

die zich echt willen afscheiden van Kameroen, en slaat de 

protesten hardhandig neer. Door de verschillende groepen is 

de situatie op dit moment echter zo onoverzichtelijk, grimmig, 

en gevaarlijk dat mensen zich nergens en voor niemand meer 

veilig voelen. Helaas weet ook niemand hoe deze situatie zou 

kunnen veranderen en dat maakt de toekomst onzeker en vrij 

uitzichtloos.

Onze projecten in het Engelstalige deel van Kameroen hebben 

enorm te leiden onder deze situatie. De scholen zijn dicht, want 

als je niet mee staakt kun je gestraft worden door de separa-

tisten. Als een school wel open is, houden veel ouders hun 

kinderen uit voorzorg thuis. Dit betekent dat kinderen al bijna 

drie jaar verstoken zijn van onderwijs. Waar mogelijk bieden 

organisaties zoals Stichting Babungo onderwijs op alternatieve 

plekken (zie foto). Dit is mogelijk omdat zij ook andere projec-

ten zoals een gezondheidscentrum steunen. De organisatie 

Knowledge for Children focust alleen op onderwijs en heeft 

alle activiteiten moeten staken. Het lokale team heeft begrip 

dat middelen ontbreken om hen in dienst te houden. De lokale 

partners van VIA Don Bosco (pag 28) en IECD (pag 29) hebben 

regelmatig contact met de scholen in dit deel van het land om 

goed op de hoogte blijven. De organisatie LiveBuild (pag 15) 

heeft zelfs wekelijks contact met hun lokale team voor morele 

steun en biedt noodhulp waar mogelijk. 

Onze donaties blijven beschikbaar voor wanneer de projecten 

kunnen worden voortgezet.

GUINEE GIRL-FRIENDLY SCHOOLS IN BOKÉ EN 
KINDIA

De Franse onderwijsorganisatie Aide et Action is een belangrijke 
internationale speler voor beter onderwijs in Guinee. Dit project 
betreft het verbeteren van onderwijs voor 5.000 leerlingen op 
20 scholen in vier rurale gemeenschappen in Boké en Kindia. Zo 
worden 120 leraren getraind in betere lesmethodes en een posi-
tievere opstelling ten opzichte van meisjes. Door met de gemeen-
schappen tot schoolprojecten te komen, wordt de lokale betrok-
kenheid bij het onderwijssysteem vergroot. Bovendien dragen de 
schoolprojecten direct bij aan beter onderwijs doordat ze onder 
andere barrières voor meisjes wegnemen. Gedurende het project 
zijn in totaal 134 leraren getraind en vier Education Quality Circles 
opgericht zodat leraren zich met elkaar verder kunnen ontwikke-
len. Iedere school heeft een succesvol schoolproject dat bijdraagt 
aan de toegankelijkheid of kwaliteit van het onderwijs. 

Donatie Turing Foundation  € 150.000 
Looptijd donatie   2014-2018

GUINEE LERARENTRAINING EN EEN BETER 
CURRICULUM

School-to-School heeft een holistische aanpak ontwikkeld om het 
onderwijs voor leerlingen te verbeteren: het Whole Child Model. 
Dit model zorgt naast onderwijs, ook voor gezondheid (voedsel 
en hygiëne) en een betrokken gemeenschap voor een betere 
toekomst voor de kinderen. Om het onderwijs te verbeteren, ont-
wikkelt 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. In 2017 
zijn 50 lesplannen ontwikkeld (tien voor elk leerjaar) die gebruik 
maken van verantwoorde kindgerichte leertechnieken, passen 
bij de lokale context en aansluiten bij het bestaande curriculum. 
In 2018 zijn 30 leraren en zes schooldirecteuren getraind in het 
toepassen van de nieuwe methode, en aan het einde van het 
schooljaar is een pilot gehouden om de laatste verbeteringen door 
te voeren. De methode is nu klaar om opgeschaald te worden naar 
andere School-to-School scholen en hopelijk via de overheid naar 
vele andere scholen in Guinee.

Donatie Turing Foundation  € 17.000 (€ 9.000 in 2018)
Looptijd donatie   2017-2018
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PROJECTEN ONDERWIJS

KAMEROEN VERSTEVIGEN VAN FAMILY FARM 
SCHOOLS
 
Sinds 1992 werkt de Franse ontwikkelingsorganisatie Institut 
Européen de Coopération et de Developpement (IECD) in Kame-
roen onder meer aan betere werkgelegenheid in de landbouw-
sector. Op 20 Family Farm Schools (FFS) volgen in totaal 1.100 
jongeren een één- tot tweejarige opleiding in betere landbouw-
technieken en managementvaardigheden. 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 be-
staan. Aan het einde van het project zijn 600 jongeren opgeleid, 
omdat mede door de onstabiele politieke situatie in Kameroen 
is besloten met vijftien in plaats van 20 scholen verder te gaan. 
De sociaaleconomische situatie van de deelnemers is aanzien-
lijk verbeterd; 86% van de alumni kan dankzij de training in hun 
dagelijkse levensbehoefte voorzien, 68% kan daarnaast ook nog 
sparen. 

Donatie Turing Foundation  € 30.000 
Looptijd donatie   2016-2018

LIBERIA AGRARISCHE VAKOPLEIDING OM CASSAVE 
TE VERWERKEN

ZOA biedt ondersteuning tijdens de wederopbouw in gebieden 
waar zich een ramp of conflict heeft voorgedaan en blijft tot de 
zelfredzaamheid van de lokale bevolking is hersteld. De organisa-
tie is sinds 2003 actief in Liberia op het gebied van onderwijs, 
water en sanitair, en voedselzekerheid. Dit project biedt 65 
jongeren een opleiding en stageplek bij vijf agri-bedrijven waar 
zij leren hoe ze cassave tot een hoogwaardig product kunnen 
verwerken en een eigen bedrijf kunnen oprichten. Daarnaast 
krijgen zeven basisscholen de ingrediënten geleverd om dagelijks 
een schoolmaaltijd aan in totaal 2.600 leerlingen te verstrekken, 
wat de schooluitval zal verlagen en het concentratievermogen zal 
verbeteren. In 2018 startte voor 619 kinderen op drie basisscholen 
het schoolmaaltijdenproject. De eerste groep van vijftien jongeren 
is geselecteerd en begon in september met de opleiding. 

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

KAMEROEN VERSTEVIGING SANDWICH-
ONDERWIJSMETHODE IN RURAAL KAMEROEN

VIA Don Bosco en PROCEFFA formaliseren de Sandwich-
lesmethode in Kameroen. Twee weken in de klas wordt hierbij 
steeds afgewisseld met twee weken praktijk. Hierdoor is er con-
tinue uitwisseling tussen marktbehoefte en de opleidingseisen 
en sluit de 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 75 leraren getraind in de
Sandwich-lesmethode en is een handleiding ontwikkeld. Twaalf 
scholen worden inmiddels erkend door het Ministerie van 
Werkgelegenheid en Beroepsopleidingen, en van drie scholen is 
de aanvraag in behandeling. 97% van de studenten op de deelne-
mende scholen is het afgelopen jaar geslaagd voor het examen 
van het ministerie. Het train-the-trainer centrum Malen V is in de 
afrondende fase. 

Donatie Turing Foundation  € 119.000 (€ 49.000 in 2018)
Looptijd donatie   2017-2019

KAMEROEN LERARENTRAINING OVER HET GEBRUIK 
VAN SCHOOLTUINEN

IDAY is een netwerkorganisatie met leden in negentien landen, 
en helpt lokale maatschappelijke organisaties op te komen voor 
goed onderwijs voor alle kinderen. IDAY-Kameroen heeft 24 lo-
kale lidorganisaties en zij willen 60 scholen helpen om schooltui-
nen aan te leggen met voedselgewassen en medicinale planten,
o.a. tegen malaria. De docenten leren de schooltuinen te gebrui-
ken voor betere en leukere lessen, en de kinderen kunnen met 
een gevulde maag beter leren. De medicinale planten zorgen 
voor minder uitval door ziekte. In drie scholengroepen wordt 
steeds een leraar per school getraind die in de jaren daarna 
telkens twee nieuwe collega’s traint. Uiteindelijk zullen door een 
lagere uitval van zowel leerlingen als docenten de schoolresulta-
ten verbeteren, en profiteren 5.280 leerlingen van betere lessen. 
In afwachting van de resultaten op het gebied van peer-to-peer 
kennisopdracht draagt de Turing Foundation in eerste instantie 
bij aan achttien scholen.  

Donatie Turing Foundation  € 37.000 (€ 5.000 in 2018)
Looptijd donatie   2018-2020
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LIBERIALIBERIA

PROJECTEN ONDERWIJS

LIBERIA VAKOPLEIDINGEN VOOR VROUWEN EN 
JONGEREN, DABWE TOWN
 
De Mineke Foundation is opgericht in 2009 door Tonia Dabwe 
om het levenswerk van haar ouders in Liberia voort te zetten. De 
organisatie heeft een trainingscentrum voor vaktraining en voor 
sociale activiteiten (via clubs) 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 is verlengd naar zes 
maanden, voor twaalf uur per week. Deelnemers betalen lesgeld 
dat een deel van de trainingskosten dekt maar nog niet genoeg 
om als centrum zelfvoorzienend te zijn. Ze hebben het plan opge-
vat om in 2019 een eigen sociale onderneming te starten om extra 
inkomsten kan genereren.

Donatie Turing Foundation  € 15.000 (€ 10.000 in 2018)
Looptijd donatie   2017-2018

LIBERIA MATERIAAL VOOR EEN BETERE 
VAKOPLEIDING, MONROVIA

Stichting Betuwe Wereldwijd (SBW) is opgericht in 1987 en 
reviseert gereedschap, fietsen, computers en machines voor 
opleidingscentra in ontwikkelingslanden. In Nederland biedt 
de stichting een werkplek voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. SBW verbetert de opleidingen van lokale partner 
People Empowerment Program (PEP) Liberia door lesmateriaal 
beschikbaar te maken, en vergroot de kans op werk door 
starter-kits beschikbaar te stellen voor 40 alumni. SBW reviseert 
de computers, gereedschap en naaimachines die PEP heeft aan-
gevraagd, en verscheept deze naar Liberia. De materialen worden 
gebruikt voor de opleidingen ICT, elektra, loodgieten, kleding 
maken en houtbewerken. De goederen zijn inmiddels verzameld 
en opgeknapt en naar verwachting kunnen ze in maart 2019 op 
transport.

Donatie Turing Foundation  € 8.125 (2018)
Looptijd donatie   2018-2019

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 landbouw-
technieken en ze leren hoe ze hun politieke situatie kunnen verbeteren. 
Ook ondersteunt AAL jongeren bij het oprichten van vijf Sustainable Social 
Enterprises (SSE’s) om hen zo te betrekken bij de agrarische sector. Zij wor-
den geholpen bij het opzetten van een eigen agri-bedrijf. De vijf SSE’s zijn 
opgezet, met in totaal 750 leden. Ze beheren allen hun verdiende geld via 
lokale spaar- en leengroepen. Op deze manier kan het worden ingezet voor 
bijvoorbeeld marketing of geïnvesteerd in nieuwe machines. Bij een agri-
bedrijf gericht op verwerking van cassave is de productiviteit zo gestegen 
van vier naar 25 zakken per week. Door het gebruik van machines in plaats 
van handmatig verloopt de verwerking veel sneller en vooral ook veiliger. 
Ook wordt er nu veel gebruik gemaakt van ICT voor de online verkoop van 
productie.

Donatie Turing Foundation  € 65.000 (€ 32.000 2018)
Looptijd donatie   2017-2018

Yassah (32) is alleenstaande moeder van twee kin-
deren. Voorheen had ze grote moeite de eindjes aan 
elkaar te knopen. Toen ze hoorde van ActionAid’s 

landbouwproject Building Better Futures dat mede 
mogelijk gemaakt is door de Turing Foundation, 

aarzelde ze geen moment en sloot zij zich aan. Nu 
is Yassah general manager, wat betekent dat ze de 

leiding heeft over het landbouwbedrijf. De 
cassave-oogsten zijn gestegen en de winst wordt 

geïnvesteerd in landbouwwerktuigen en de gemeen-
schap. Het project werkt ook als een sociaal vang-
net, want met een deel van de winst worden medi-
sche kosten en schoolgeld voor kinderen uit arme 
gezinnen gedekt. Ging eerst nog maar 13 procent 
van de kinderen naar school, nu is dat maar liefst 
80 procent! Yassah is ook betrokken bij het lokale 

forum, waar onderwerpen zoals politiek, onderwijs 
en geweld worden besproken. Yassah droomt ervan 

om de onderneming uit te breiden: “Ik ben heel trots 
als ik zie dat steeds meer jonge vrouwen zich bij ons 
willen aansluiten. Ik zou graag ook andere jongeren-

ondernemingen willen helpen om te groeien.”
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MALI LERARENTRAINING IN EFFECTIEVE 
TAALMETHODES, DOGON GEBIED
 
De stichting Partners Pays-Dogon is ontstaan uit het samengaan 
van drie stichtingen in Nederland die al jarenlang werkten aan 
hetzelfde ideaal; bijdragen aan de regionale ontwikkeling in het 
land van de Dogon. De organisatie faciliteert projecten op het 
gebied van onderwijs, de vergroening van de woestijn, water, 
vrouwen, gezondheid en cultuur. Binnen een van die projecten 
verbetert de stichting samen met de lokale uitvoeringsorganisa-
tie Association Dogon Initiative (ADI) de kwaliteit van onderwijs 
op 45 basisscholen door het implementeren van een actieve 
en kindgerichte lesmethode, l’AMI. L’AMI heeft een aanpak die 
past binnen de lokale context en onderwerpen die aansluiten 
bij de belevingswereld van kinderen waardoor de leerstof beter 
wordt opgenomen. In 2018 werden 43 leraren getraind hoe ze de 
methode kunnen toepassen. Dertig zogenoemde expert-leraren 
kregen aanvullende training om nog beter hun collega-leerkrach-
ten in de geïsoleerde regio on-the-job te begeleiden. 

Donatie Turing Foundation  € 45.000 (€ 15.000 in 2018)
Looptijd donatie   2016-2019

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 belangrijk 
programma is onderwijs, met name gericht op meisjes. Via een 
mentorprogramma koppelt RAIN kwetsbare kinderen aan vrou-
wen die hen helpen op school te blijven. De vrouwelijke mentors 
worden in ruil voor hun begeleiding ondersteund om hun 
sociaaleconomische positie te verbeteren via spaar- en leengroe-
pen en verbeterde vee(geiten)houderij. Met deze extra inkom-
sten kan de onderwijsmentorgroep na vier jaar zelfstandig blijven 
bestaan. In 2017 zijn 50 basisschoolleerlingen en 70 middelbare 
scholieren gekoppeld aan een mentor. Daarnaast verblijven 20 
kinderen die te ver van een middelbare school wonen bij gastge-
zinnen, waardoor ze hun scholing kunnen vervolgen. De spaar- 
en leengroep in Aouderas verstrekte in 2018 60 leningen, bijna 
twee keer zoveel als in 2017. 

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 20.000 in 2018)
Looptijd donatie   2017-2019

LIBERIA BEROEPSOPLEIDING EN 
ONDERNEMERSCHAPSTRAINING, 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 de lokale YMCA Liberia traint Y Care 250 jongeren uit een 
achterstandswijk in Monrovia in ondernemerschap. In totaal 100 
jongeren volgen voorafgaand aan de training een vakopleiding van 
negen tot twaalf maanden. De 250 jongeren trainen vervolgens 
weer 450 andere jongeren in ondernemerschapsvaardigheden 
zoals bedrijfsvoering, marketing en financiën. Gedurende één tot 
twee jaar worden de alumni begeleid. In totaal rondden 137 jonge-
ren de training af waarvan halverwege 2018 al 44% een inkomen 
veilig wist te stellen van ten minste $ 50. Naar verwachting halen 
ze hun gestelde doel van 65%. De kennis van de ondernemer-
schapstraining werd door de trainees via diverse workshops door-
gegeven aan al 425 jongeren. 

Donatie Turing Foundation  € 129.000 (€ 36.000 in 2018)
Looptijd donatie   2015-2018

MALI INZETBAARHEID VAN JONGEREN OP DE 
ARBEIDSMARKT VERBETEREN IN DIOÏLA
 
De Deense organisatie BØRNEfonden is in 2018 gefuseerd met 
Plan Denemarken en gaat verder onder de naam PlanBørnefon-
den. De organisatie is in Mali actief op vier terreinen: onderwijs, 
gezondheid van kinderen, inkomsten genererende activiteiten en 
ontwikkeling van kinderen. Met dit project wil PlanBørnefonden 
de baankansen van 200 jongeren in Dioïla verbeteren. Op basis 
van de ervaringen van het project in Togo (ook door de Turing 
Foundation ondersteund, zie pag. 37) is dit project vormgegeven. 
Uiteindelijk zullen 75 leerjongeren een vakopleiding afronden 
en krijgen zij een kwalificatie in bijvoorbeeld kleding maken, 
elektronica of voedselverwerking, en volgen 125 jongeren van de 
vakopleiding praktijktraining. De jongeren leren de vaardigheden 
die nodig zijn om een bedrijf te starten en deze succesvol te ma-
ken. Inmiddels zijn de overeenkomsten met de opleidingscentra 
getekend en zijn 75 jongeren van start gegaan met hun opleiding. 
In totaal zijn achttien werkplaatsen geselecteerd om jaarlijks 60 
leerlingen een stage te bieden. Reeds 58 stagegevers leerden over 
het Model van Goede Stages en hoe ze anderen kunnen trainen. 

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

PROJECTEN ONDERWIJS
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SIERRA LEONE

After completing secondary school in 2017, Jeneba began 
volunteering as a teacher in the primary school in her home 

village of Kanga. Kanga is a remote village in the chiefdom of 
Dama in Eastern Sierra Leone. It is unusual to f ind female 
teachers in this region due to the challenges faced by girls in 
completing education. Despite having no teacher training, 

Jeneba teaches classes 3 and 4 combined in one of only three 
small and dilapidated classrooms. Her parents have encouraged 

and supported her in this role, with her mother caring for her 
eight month old baby while she teaches. 

The community run school in Kanga is one the schools 
benefitting from Street Child’s Right to Learn project. As part 

of the project, Jeneba has benefitted from Street Child’s in-
classroom coaching and mentoring scheme as well as training 
workshops and enrolment in a government Teacher Training 
College. Upon completion of the three year training course 
Jeneba will be fully qualif ied and therefore eligible to apply 

to the government payroll. Access to training and coaching is 
giving Jeneba confidence to perform her role as a teacher and, 

alongside project provided teaching and learning materials, 
equipping her to run effective and engaging lessons for 

the children she teaches.

PROJECTEN ONDERWIJS

SIERRA LEONE BEROEPSONDERWIJS EN INKOMSTEN 
GENEREREN 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. Dit is een 
toevoeging aan een breder programma dat zich richt op het ver-
sterken van ‘Community Based Organisations’ (CBO’s). Getrainde 
leden van 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. Eind 2018 hebben 255 jongeren de training afgerond 
waarvan 233 een eigen bedrijf startten en de rest een betaalde 
baan vond. Tot nu toe maakten 122 jongeren gebruik van de kre-
dietmogelijkheden via de CBO’s. Het gemiddelde inkomen voor 
deze groep is maar liefst met 136% gestegen.

Donatie Turing Foundation  € 96.000 (€ 31.000 in 2018)
Looptijd donatie   2016-2018

SIERRA LEONE APPRENTICESHIPS PROGRAMME FOR 
WOMEN IN KENEMA
 
De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2018 
reeds bovengenoemd project van Action on Poverty in Sierra 
Leone dat 255 jonge mensen een vaktraining bood. Tot nu toe 
wisten alle alumni werk te vinden, in dienst of als eigen baas met 
een aanzienlijke inkomstenstijging als gevolg. Dit project betreft 
een nieuwe groep in een ander gebied van 200 vrouwen die uit de 
totale doelgroep van 3.500 voor volwassenonderwijs worden ge-
selecteerd. Zij krijgen gedurende een tot anderhalf jaar praktijkles 
bij een ondernemer uit hun gemeenschap om uiteindelijk daar in 
dienst te komen of een eigen bedrijf te starten. De ondernemers 
leren hoe ze een goede opleidingsplek kunnen bieden voor deze 
groep en voor daarna en krijgen budget om materialen aan te 
schaffen. Community Based Organisations leren hoe ze deze 
training aan ondernemers kunnen geven. Alle 40 ondernemers 
zijn geselecteerd en hun 200 trainees ook. De eerste trainingen 
starten begin 2019.

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 14.000 in 2018)
Looptijd donatie   2018-2020

RIGHT TO LEARN, KONO, KAILAHUN EN KENEMA
 
De Engelse ngo Street Child begon in 2008 met een klein project 
voor 100 straatkinderen in Sierra Leone. Inmiddels heeft Street 
Child met haar programma’s ‘Onderwijs, Bescherming en 
Bestaanswijze’ meer dan 100.000 kinderen bereikt in Afrika en 
Azië. Met dit project wil Street Child samen met de lokale partner 
Street Child of Sierra Leone voor 7.000 leerlingen op 35 scholen 
de kwaliteit van onderwijs verbeteren en zorgen dat jaarlijks 
1.400 leerlingen eindexamen doen. In totaal worden 50 onge-
kwalificeerde leerkrachten via het Distant Learning-programma 
officieel opgeleid en erkend als docent. Op elke school krijgen 
drie bovenbouwdocenten extra training in de lesstof en algemene 
onderwijsvaardigheden. Leerlingen krijgen schoolmaterialen en 
een klaslokaal wordt gerenoveerd. Daarnaast worden initiatieven 
gestart om een inkomen voor de scholen genereren. 

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (€ 37.000 in 2018)
Looptijd donatie   2018-2021
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PROJECTEN ONDERWIJS

SIERRA LEONE VERSTERKEN VAN DRIE 
BEROEPSONDERWIJS INSTELLINGEN
 
Sinds 1987 reviseert Tools to Work uit Teteringen gereedschap, 
machines, fietsen en computers. Een deel van de opgeknapte 
materialen gaat naar mensen met een kleine beurs in Nederland. 
Een deel gaat naar beroepsopleidingen en startende ondernemers 
in ontwikkelingslanden. Hierdoor kunnen jongvolwassenen een 
praktijkgericht vak leren om beter in hun levensonderhoud te kun-
nen voorzien. In 2017 ondersteunde Tools to Work 29 projecten 
in vier Afrikaanse landen. Drie daarvan zijn beroepsonderwijs-
instellingen 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 werd wegens miscommunicatie pas in de tweede helft 
van 2018 geleverd. Daarnaast zijn zestien vakdocenten opgeleid 
door vrijwilligers van Tools to Work en zij weten nu hoe ze naai-
machines kunnen onderhouden en in- en uit elkaar kunnen halen. 
Deze kennisoverdracht draagt bij aan de duurzaamheid van het 
initiatief.

Donatie Turing Foundation  € 37.000 (€ 6.000 in 2018)
Looptijd donatie   2016-2018 

TOGO BEROEPSOPLEIDING EN ONDERNEMERSCHAP 
VOOR JONGEREN UIT DE SLOPPENWIJKEN VAN 
LOMÉ
 
De strategie van Y Care International focust op het creëren van 
werkgelegenheid voor jongeren in vijftien kernlanden, waaron-
der Togo. 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. In 2018 vervolgden 33 jongeren 
hun tweejarige vaktraining op het gebied van kleermaken, timme-
ren, kappen of cosmetica. Zeven van hen zijn inmiddels klaar en 
hebben nu een officieel (overheid erkend) diploma. Van de 150 
deelnemers van de training ‘Businessplan maken’ hebben er tot 
nu toe 104 een toezegging gehad van de microfinancieringsinstel-
ling van gemiddeld € 377. Maar liefst 85% van alle 280 deelnemers 
heeft aangegeven een betere kans te hebben op een baan of een 
eigen onderneming dankzij het project.

Donatie Turing Foundation  € 142.000 (€ 43.000 in 2018)
Looptijd donatie   2017-2019

SIERRA LEONE BEROEPSONDERWIJS VOOR 
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. Op 1 december 
2018 vond de ceremonie voor de diploma-uitreiking plaats. Alle 
studenten kregen een officieel erkend certificaat en een starters-
kit. In juni 2019 weten we welk deel met de nieuwe vaardigheden 
werk heeft gevonden. 

Donatie Turing Foundation  € 75.000 (€ 10.000 in 2018)
Looptijd donatie   2016-2018 

TOGO BETERE LEEROMGEVING EN BAANKANSEN, 
HAHO

BØRNEfonden wordt PlanBørnefonden na een fusie met Plan 
Denemarken in 2018. Ze zijn een kinderrechtenorganisatie en 
actief in kwetsbare gebieden in 70 landen. In 2016-2017 steunde 
de Turing Foundation een project dat de baankansen van 150 jon-
geren heeft vergroot in Haho, Togo. De leeromgeving is verbeterd 
omdat het Model van Goede Stages breed bekend is en omdat 
ambachtslieden beter uitgerust zijn met materialen en vaardighe-
den om training te geven. De leerlingen kregen ook les in onder-
nemerschap. In 2018 traint PlanBørnefonden 90 ambachtslieden 
die het model in de praktijk toepassen en uitdragen naar collega’s 
waardoor in juli 2018 al 1.525 stagegevers het nieuwe model han-
teren. Meer begeleiding na de training heeft er toe geleid dat 116 
jongeren in juli 2018 al een startfinanciering hadden ontvangen 
van gemiddeld € 430. PlanBørnefonden heeft inmiddels vervolg-
financiering gevonden om het project ook na 2018 voort te zetten.

Donatie Turing Foundation  € 40.000 
Looptijd donatie   2018



38 39

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

‘LEONARDO DA VINCI’, 
TEYLERS MUSEUM

Aan de vooravond van het 500ste sterfjaar van Leonardo da Vinci 
(1452-1519) organiseerde het Teylers Museum de eerste interna-
tionale tentoonstelling in Nederland over deze wereldberoemde 
kunstenaar. Leonardo was een meester in het uitbeelden van 
emoties en karakters. Hij was ook de eerste kunstenaar van de 
Renaissance die ‘echte’ mensen gebruikte voor zijn Bijbelse 
taferelen. Zijn apostelen, engelen en Mariafiguren zijn vaak 
gemodelleerd naar mensen uit zijn directe omgeving. Dit gegeven 
vormde de invalshoek voor de tentoonstelling, waar in totaal 33 
originele tekeningen van de hand van Leonardo zelf en vele teke-
ningen en schilderijen van voorlopers, tijdgenoten en navolgers 
te zien waren. Van 5 oktober 2018 t/m 6 januari 2019 konden ruim 
102.000 bezoekers ervaren hoe ver Leonardo zijn tijd vooruit was. 
De tentoonstelling was de derde in een serie in Teylers Museum 
van de drie groten uit de renaissance: Michelangelo (2005), Rafaël 
(2012, ondersteund door de Turing Foundation) en Leonardo 
(2018). 

Donatie Turing Foundation  € 50.000
Looptijd donatie  2018-2019

‘HOLLANDSE MEESTERS UIT DE HERMITAGE’, 
HERMITAGE AMSTERDAM

De Hermitage Amsterdam toonde met de tentoonstelling ‘Hol-
landse 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 wer-
ken gaven blijk van de grote liefde van de tsaren voor Hollandse 
schilderkunst uit de Gouden Eeuw en waren voor het eerst sinds 
350 jaar weer even terug in Nederland. Alle genres waar de Hol-
landse schilderkunst beroemd om is en nagenoeg alle beroemde 
Nederlandse schilders uit de 17e eeuw waren 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 opstelling telde zes 
schilderijen van Rembrandt, waaronder een prachtige Saskia van 
Uylenburgh als Flora. De tentoonstelling was van 7 oktober 2017 
t/m 28 mei 2018 te zien en overtrof alle verwachtingen. Met maar 
liefst 340.000 bezoekers is het de best bezochte tentoonstelling 
van het museum geworden sinds de openingsjaren 2009 en 2010.

Donatie Turing Foundation  € 90.000
Looptijd donatie  2017-2018

‘NEO RAUCH’, 
MUSEUM DE FUNDATIE

Museum de Fundatie verwierf eind 2016 het schilderij ‘Gewitter-
front’, het eerste werk in een Nederlandse museumcollectie van 
de Duitse kunstenaar Neo Rauch (1960). Rauch wordt interna- 
tionaal als een van de belangrijkste en succesvolste kunstenaars 
van nu gezien, maar had in Nederland nog een beperkte naams-
bekendheid. Een unieke kans voor de Fundatie om de kunstenaar 
in Nederland bij een breed publiek te introduceren. Neo Rauch 
maakt grote, surrealistische en verhalende werken die tot de 
verbeelding spreken en is een van de grondleggers van de Neue 
Leipziger Schule. De in Oost-Duitsland opgegroeide Rauch neemt 
de kijker mee naar zijn figuratieve en raadselachtige droomwereld, 
die zowel herkenbaar als ongrijpbaar is. Opvallend is dat hij zich 
in stilzwijgen hult over interpretaties van zijn werk, die laat hij met 
nadruk aan het publiek over. De tentoonstelling ‘Neo Rauch, Dro-
mos, 25 jaar schilderijen 1993-2018’, samengesteld door directeur 
Ralph Keuning samen met de kunstenaar zelf, nam bijna het hele 
museum in Zwolle in beslag. Zo’n 86.000 bezoekers kwamen af 
op de 65 kolossale doeken, afkomstig uit privé- en museumcollec-
ties uit Europa, Azië en de VS.

Donatie Turing Foundation  € 50.000
Looptijd donatie  2018

‘MADE IN HOLLAND: 400 JAAR WERELDMERK’, 
KERAMIEKMUSEUM PRINCESSEHOF

Nederlands keramiek is al eeuwenlang over de hele wereld 
bekend. Fabrikanten gebruikten buitenlandse stijlen en technie-
ken om tot eigen producten te komen. Deze nieuwe keramiek 
werd succesvol gemaakt en vervolgens op grote schaal geëxpor-
teerd. Met ‘Made in Holland: 400 jaar wereldmerk’ presenteert 
het Princessehof een spraakmakende tentoonstelling over vier 
Nederlandse succesverhalen: Delfts blauw, Maastrichts aarde-
werk, art-nouveaukeramiek en Dutch Design. Aan de hand van 
imposante bloempiramides, kleurrijk boerenbont, populair Gouds 
plateel en de eigenwijze ontwerpen van designers als Maarten 
Baas ontdekken bezoekers hoe Nederland een wereldspeler is 
geworden op het gebied van keramiek. Voor de tentoonstelling 
zijn meer dan 700 bruiklenen vanuit heel Europa naar Leeuwarden 
gekomen. De eigen museumcollectie is aangevuld met topstukken 
uit onder andere het Nationaal Museum in Gdansk, Museum für 
Kunst und Gewerbe in Hamburg, Museum für Angewandte Kunst 
in Wenen, het Museum voor Schone Kunsten en Geschiedenis in 
Brussel en diverse privécollecties. De tentoonstelling ging in juni 
2018 van start en is nog t/m 30 juni 2019 te zien.

Donatie Turing Foundation  € 56.506
Looptijd donatie  2018-2019
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‘PURE RUBENS’, 
MUSEUM BOIJMANS VAN BEUNINGEN

De Vlaamse kunstenaar Peter Paul Rubens (1577-1640) was als 
barokschilder al tijdens zijn leven erg geliefd. Hij was zelf boven-
dien zeer productief en wist een waar zakenimperium op te zetten 
waarbij hij zichzelf als merk verkocht, maar anderen ook in zijn 
naam liet schilderen vanuit zijn atelier in Antwerpen. Rubens  
bereidde veel van zijn composities voor met geschilderde schet-
sen op paneel, in tegenstelling tot de gebruikelijke voorstudies op 
papier, met krijt of pen. Dat deed hij om zijn opdrachtgevers te 
imponeren, zijn leerlingen op weg te zetten, én voor zichzelf, om 
dingen uit te proberen. Deze olieverfschetsen geven op onge-
kende wijze inzicht in zijn meesterschap en virtuositeit. Zo’n 440 
olieverfschetsen bleven na zijn dood bewaard. Museum Boijmans 
Van Beuningen en het Prado in Madrid bezitten beiden een unieke 
verzameling. Aanleiding voor de twee musea om de krachten te 
bundelen voor het eerste overzicht van Rubens’ olieverfschetsen 
sinds 65 jaar. De selectie uit beide musea werd aangevuld met 
bruiklenen van over de hele wereld, waardoor zo’n 80 schetsen te 
zien waren in Rotterdam. Met lovende kritieken in de (inter)natio-
nale media en ruim 130.000 bezoekers was de tentoonstelling een 
eclatant succes. 

Donatie Turing Foundation  € 50.000
Looptijd donatie  2018-2019

‘GIORGIO MORANDI EN BOLOGNA’, 
MUSEUM BELVEDERE

Museum Belvédère in Heerenveen organiseerde van 24 februari 
t/m 10 juni 2018 een tentoonstelling over de Italiaanse schilder 
Giorgio Morandi (1890-1964). Morandi schilderde zowel land-
schappen als stillevens, maar maakte vooral furore met de melan-
cholische weergave van dicht bij elkaar geplaatste flesjes, vaasjes 
en potten. Vooral in deze werken komen de onderscheidende 
kwaliteiten van zijn werk naar voren en vormt Morandi daarmee 
een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. De tentoonstel-
ling gaf inzicht in de raakvlakken tussen Morandi’s werk en zijn 
leefomgeving - de oude binnenstad van Bologna. Dankzij het 
Museo Morandi in Bologna kwamen vele topstukken uit de jaren 
1945-1964, de periode waarin Morandi zijn meest herkenbare en 
voldragen werk maakte, naar Heerenveen. Naast 28 olieverf- 
schilderijen, 6 tekeningen en 2 etsen van de kunstenaar waren 
foto’s en attributen uit zijn atelier te zien. De tentoonstelling 
was onderdeel van het programma voor ‘Leeuwarden-Friesland 
Culturele Hoofdstad 2018’ en werd met 27.000 bezoekers de best 
bezochte en succesvolste tentoonstelling uit de (bijna) 15-jarige 
geschiedenis van Museum Belvédère. 

 
 

Donatie Turing Foundation  € 50.000
Looptijd donatie  2017-2018

‘VAN GOGH & JAPAN’, 
VAN GOGH MUSEUM 

Vincent van Gogh is nooit in Japan geweest. Hij leerde het land kennen door de Japanse prenten die hij gretig verzamelde en tot in 
detail bestudeerde. De exotische voorstellingen met ongewone composities en felle kleurvlakken inspireerden hem. Hij begon Japanse 
prenten na te schilderen om ze beter te begrijpen. Zo ontwikkelde hij een ‘Japanse blik’ die zijn eigen werk ingrijpend zou veranderen.  
Het Van Gogh Museum organiseerde in het voorjaar van 2018 de tentoonstelling ‘Van Gogh & Japan’. Aan de hand van 100 schilderijen 
en tekeningen werd getoond hoe veelomvattend Vincent van Goghs bewondering voor Japanse kunst was en hoe hij het Japanse voor-
beeld naar zijn eigen hand zette. Er kwamen talloze bruiklenen van over de hele wereld naar Amsterdam. Speciale vermelding verdient 
Zelfportret met verbonden oor (1889, The Courtauld Gallery, London), een wereldberoemd zelfportret dat voor het eerst sinds 1930 in 
Nederland te zien was. Ook kwam de omvang, de aard en het belang van Vincents eigen Japanse prentenverzameling (675 werken) 
uitgebreid aan bod en werd duidelijk gemaakt hoe prenten hem hielpen om zijn vormentaal te vernieuwen. De tentoonstelling reisde 
tussen oktober 2017 en begin maart 2018 tussen drie locaties in Japan: het Hokkaido Museum of Modern Art in Sapporo, het Metropo-
litan Museum of Art in Tokyo en het National Museum of Modern Art in Kyoto. Daarna kwam de tentoonstelling naar Amsterdam met 
nog eens dubbel zoveel werken. De grote expositie was een eclatant succes met ruim 340.000 bezoekers en een indrukwekkend aantal 
artikelen in binnen-en buitenlandse media.

Donatie Turing Foundation  € 75.000
Looptijd donatie  2018
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‘UTRECHT, CARAVAGGIO EN EUROPA’, 
CENTRAAL MUSEUM

Al tijdens zijn leven reikte de roem van de kunstenaar Caravaggio 
tot ver buiten Italië. Caravaggio vernieuwde de schilderkunst met 
zijn realisme, gevoel voor drama en een kenmerkend contrast 
tussen licht en donker. Hij kreeg veel navolgers, kunstenaars die 
bekend staan onder de term ‘caravaggisten’ en die tussen 1610 en 
1630 in Rome werkten op een manier die sterk was beïnvloed door 
Caravaggio. Een van de kerncollecties van het Centraal Museum 
wordt gevormd door de Utrechtse Caravaggisten. Aanleiding voor 
het museum om van 16 december 2018 t/m 24 maart 2019 een 
grote tentoonstelling te organiseren over het internationale  
caravaggisme. Met ‘Utrecht, Caravaggio en Europa’ gaf het 
museum een prachtig inzicht in de wijze waarop de drie belang-
rijkste Utrechtse caravaggisten, Gerard van Honthorst, Dirck van 
Baburen en Hendrick ter Brugghen, door hun verblijf in Rome 
werden beïnvloed door de grote Caravaggio. Het mooiste werk 
van de Utrechters werd omlijst met dat van hun Italiaanse, Franse, 
Spaanse en Vlaamse collega’s. Er waren 70 schilderijen te zien, 
waaronder ruim 60 bruiklenen uit grote internationale collecties 
van over de hele wereld, met als hoogtepunt De graflegging (1603) 
van Caravaggio uit de Vaticaanse musea.  

Donatie Turing Foundation  € 50.000
Looptijd donatie  2018-2019

‘FRANS HALS EN DE MODERNEN’, 
FRANS HALS MUSEUM

Frans Hals wordt tegenwoordig door zijn kenmerkende virtuoze 
penseelstreek gezien als één van de meest innovatieve schilders 
uit de Nederlandse Gouden Eeuw. De kunstenaar raakte in de 18e 
eeuw in de vergetelheid, maar werd in de 19e eeuw als modern 
idool herontdekt door de internationale top van de schilderkunst. 
Schilders als Edouard Manet, John Singer Sargent, Max Lieber-
mann en Vincent van Gogh reisden naar Haarlem om de  
portretten van Hals te bestuderen. De kunstenaars waren  
duidelijk onder de indruk van Hals’ losse toets en ruwe schil-
derstijl die impressionistisch overkwam. Met de tentoonstelling 
‘Frans Hals en de Modernen’ laat het Frans Hals Museum zien 
hoe precies 150 jaar geleden de Frans Hals-rage begon en hoe zijn 
werk zich verhoudt tot het werk van de laat 19e-eeuwse kunste-
naars die hem bewonderden. Het museum bracht meer dan 80 
schilderijen bij elkaar, waarvan 50 bruiklenen. De tentoonstelling 
was van 12 oktober 2018 t/m 10 februari 2019 te zien en trok ruim 
92.000 bezoekers.

Donatie Turing Foundation  € 50.000
Looptijd donatie  2018-2019

‘IK, MARIA VAN GELRE’, 
MUSEUM HET VALKHOF 

Het gebedenboek van Maria van Gelre is een van de grootste middeleeuwse kunstschatten uit Nederland. Onder kenners van middel-
eeuwse handschriften geldt het manuscript uit 1415 als een van de visueel rijkste en tekstueel breedvoerigste gebedenboeken die de 
Noordelijke Nederlanden voortbrachten. Het werd begin 15de eeuw gemaakt voor Maria, hertogin van Gelre, een nicht van de Franse 
koning. Jarenlang was het gebedenboek niet te zien - niet voor het grote publiek, zelfs niet voor onderzoekers. Het perkament is zo 
kwetsbaar dat het niet aan licht blootgesteld mag worden. Het werd bewaard in een kluis in de Staatsbibliotheek van Berlijn. Museum 
Het Valkhof in Nijmegen had eind 2018 de internationale primeur om, na grootschalig en multidisciplinair onderzoek, in totaal 40  
gerestaureerde pagina’s uit het omvangrijke gebedenboek te tonen. Het 600 jaar oude boek vormde het hart van een grote expositie 
over het leven van Maria van Gelre, een haast moderne, zelfbewuste middeleeuwse vorstin. Naast het gebedenboek waren talloze 
andere werken te zien, afkomstig uit collecties in binnen- en buitenland: heiligenbeelden, liederenhandschriften, wandtapijten, schilde-
rijen, glas-in-loodramen, sieraden, vergulde juwelenkistjes en een bijzondere kaarsenkroon van de Walburgiskerk uit Zutphen, allemaal 
gemaakt in de vroege jaren van de 15e eeuw.  

De tentoonstelling sloot mooi aan bij de eerdere tentoonstellingen in Museum het Valkhof over de Gebroeders van Limburg (2005) 
en het getijdenboek van Katharina van Kleef (2010). De ambitieuze expositie ontving lovende kritieken en is daarmee - na een zware 
periode - een mooie en belangrijke opsteker en nieuwe start voor het Nijmeegse museum. 
 
 
Donatie Turing Foundation  € 30.000
Looptijd donatie  2018-2019
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‘GAUDÍ EN DE AMSTERDAMSE SCHOOL’, 
MUSEUM HET SCHIP 

Museum Het Schip toont sinds 2001 de architectuur, volkshuis-
vesting en kunst van de Amsterdamse School. Het museum is 
gevestigd in het door Michel de Klerk ontworpen arbeiderspaleis 
‘Het Schip’ in de Amsterdamse Spaarndammerbuurt. Het  
museum ziet veel overeenkomsten tussen de werkwijze van de 
architecten van de Amsterdamse School en de ontwerpen van de 
Spaanse architect Gaudí (1852-1926). Dit vormde de aanleiding 
voor een grote tentoonstelling die inzicht geeft in de inspiratie- 
bronnen, de symboliek en het ambacht van Gaudí en van de 
Amsterdamse School architecten en de waardering voor hun werk 
in de afgelopen 100 jaar. Aan de hand van onder meer originele 
maquettes van beroemde gebouwen, ontwerptekeningen, kera-
mische tegels en voorwerpen als een Nautilusschelp worden de 
vormverwantschappen duidelijk gemaakt tussen Gaudí’s architec- 
tuur en die van Amsterdamse School-architecten als Michel de 
Klerk en Piet Kramer. Het museum werkte voor dit ambitieuze 
project nauw samen met Aurea Cultura i Art uit Barcelona waar-
door ook originele meubels en kunstwerken uit de interieurs van 
Gaudí naar Amsterdam kwamen. De tentoonstelling, te zien van  
1 oktober 2018 t/m 1 april 2019, trok in totaal 36.735 bezoekers.

Donatie Turing Foundation  € 10.000
Looptijd donatie  2018-2019

‘ZADKINE AAN ZEE’, 
MUSEUM BEELDEN AAN ZEE 

Wie kent hem niet, die bronzen figuur in Rotterdam met dat gat in 
zijn lijf? ‘De verwoeste stad’ wordt wereldwijd gezien als een van 
de meest indrukwekkende monumenten voor slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog. Het is zelfs zo beroemd dat velen óók – en 
dat is uitzonderlijk voor een beeld in de openbare ruimte – de 
naam van de maker kennen: Zadkine. Maar wie was Zadkine? En 
wat heeft hij nog meer gemaakt? Museum Beelden aan Zee in 
Scheveningen maakte een doorwrocht tentoonstellingsconcept 
over deze poëtische, lyrisch ingestelde en “zuiver ambachtelijke” 
Frans-Russische beeldhouwer Ossip Zadkine (1888-1967) en won 
daarmee de Turing Toekenning II 2017 ter waarde van € 150.000. 
De tentoonstelling ‘Zadkine aan Zee’ bood een prachtig en 
uitgebreid overzicht van het oeuvre van deze Parijse meester van 
het modernisme, die samen met collega-kunstenaars als Picasso, 
Brancusi en Lipchitz voorgoed het gezicht van de westerse beeld-
houwkunst veranderde. Speciale aandacht was er voor Zadkine’s 
innige band met Nederland, waar zijn verzamelaars en opdracht-
gevers vaak ook vrienden waren. De tentoonstelling werd met 
63.000 bezoekers de op één na succesvolste tentoonstelling van 
Beelden aan Zee tot op heden. 

Donatie Turing Foundation  € 150.000
Looptijd donatie  2018-2019

‘GIACOMETTI – CHADWICK, FACING FEAR’, 
MUSEUM DE FUNDATIE 

Museum de Fundatie wijdde van 22 september 2018 t/m 6 januari 
2019 een tentoonstelling aan het oeuvre van Alberto Giacometti 
(1901-1966) en Lynn Chadwick (1914-2003). Het waren beeld-
houwers en tijdgenoten, geen vrienden, en met een geheel eigen 
stijl en verschillende manier van werken. Toch droegen zij samen 
maatgevend bij aan het moderne gezicht van de beeldhouwkunst 
in de tweede helft van de 20e eeuw. De Fundatie is het eerste 
museum die de twee kunstenaars zo direct naast elkaar zette.  
Het museum toont hiermee aan dat Giacometti en Chadwick in 
de jaren 50 en 60 een parallelle ontwikkeling doormaakten: beiden 
voelden de dreiging van een nucleaire wereldoorlog en beiden ver-
beeldden ze deze doodsangst in hun werk. Met deze Zwitserse en 
Engelse kunstenaars nam de beeldhouwkunst definitief afscheid 
van de vooroorlogse romantiek en esthetiek, om met beide benen 
te landen in de rauwe realiteit van de Koude Oorlog.  
De duo-tentoonstelling ‘Giacometti – Chadwick, Facing Fear’ in 
Zwolle trok in totaal 104.000 bezoekers en mocht rekenen op 
positieve kritieken in de media. 
 

 
 
 

Donatie Turing Foundation  € 40.000
Looptijd donatie  2018-2019

‘JEAN COCTEAU - METAMORPHOSIS’, 
DESIGN MUSEUM DEN BOSCH

Jean Cocteau (1889-1963) is een tot de verbeelding sprekende 
kunstenaar. Hij was bijzonder veelzijdig en uitte zich in bijna alle 
artistieke media: van poëzie en literatuur, beeldende kunst en 
vormgeving, tot theater en zijn favoriete medium: film. Maar meer 
nog dan om zijn werk was Cocteau bekend om zijn opmerkelijke 
leven. Hij omgaf zich met beroemdheden als Sergei Diaghilev, 
Edith Piaf, Pablo Picasso en Coco Chanel en raakte geregeld in 
opspraak vanwege zijn homoseksualiteit en drugsgebruik. Het  
Design Museum Den Bosch, dat keramiek en sieraden van 
Cocteau verzamelt, organiseerde van 10 november 2018 t/m 10 
maart 2019 de eerste solotentoonstelling in Nederland over deze 
artistieke alleskunner. Het meer dan 250 werken tellende overzicht 
kreeg de titel ‘Metamorphosis’, doeltreffend aangezien Cocteau 
als een kameleon van kleur en gedaante verschoot, steeds op zoek 
naar een nieuwe uitdaging. Aan de hand van zes thema’s werd de 
duizelingwekkende fantasie van Cocteau getoond, van de ontwer-
per en de dichter tot de minnaar en de sterrenvaarder. Bezoekers 
en recensenten waardeerden de tentoonstelling om zijn breedte 
en diepgang. De tentoonstelling trok in totaal 45.852 bezoekers. 

Donatie Turing Foundation  € 20.000
Looptijd donatie  2018-2019
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ORANJEWOUD FESTIVAL

Op het landgoed Oranjewoud bij Heerenveen wordt elke zomer 
het Oranjewoud Festival georganiseerd. Een kleurrijk muziek- 
festival dat kwalitatief hoogstaande klassieke muziek zo laagdrem-
pelig en prikkelend mogelijk presenteert. Oranjewoud’s 7e editie 
vormde het klassieke hoofdprogramma van ‘Leeuwarden-Fries-
land Culturele Hoofdstad van Europa 2018’. Het festival werd 
uitgebreid tot een XL versie van tien dagen, ruim 150 concerten 
en voorstellingen en een grote hoeveelheid internationale musici. 
Hoogtepunten waren onder meer een solorecital van de Frans- 
Canadese cellist Jean-Guihen Queyras, de carte blanche serie 
van violiste Noa Wildschut en het optreden van de Luxemburgse 
pianist Francesco Tristano. De Proeftuin vormde ook dit jaar weer 
het festivalhart met een uitgebreide programmering van klassieke 
concerten, niet-klassieke optredens tot kindervoorstellingen en 
workshops. De XL versie pakte goed uit: van 31 mei t/m 10 juni 
2018 kwamen meer dan 25.000 bezoekers af op het festival, ruim 
10.000 bezoekers meer dan het jaar ervoor. Bovendien was het 
festival zichtbaarder dan ooit in de media.

Donatie Turing Foundation  € 15.000 
Looptijd donatie  2018

CLASSICAL ENCOUNTERS

Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag organi-
seert al jarenlang een muziekfestival op bijzondere locaties in de 
regio Den Haag. Het festival komt uit de koker van violiste Eva 
Stegeman die al 15 jaar als artistiek leider aan het festival is ver-
bonden. In 2018 ontving zij voor haar verdiensten voor dit muziek-
festival de Haagse Stadspenning. De 15e editie van het festival, dit 
jaar omgedoopt tot Classical Encounters, was een bijzondere jubi-
leumeditie die meer dan ooit zichtbaar was in de stad Den Haag. 
Met als thema ‘For the love of Music’ stond in de programmering 
de bijzondere relatie tussen de kunstenaar en mecenas centraal. 
Het werd een festival met een nieuwe uitstraling én een nieuwe 
naam, maar inhoudelijk een vertrouwd festival met concerten op 
locaties als de Nieuwe Kerk in Den Haag, Kasteel Duivenvoorde, 
Rijksmuseum Boerhaave en de Lourdeskerk in Scheveningen.  
Het festival vond plaats van 4 t/m 8 april 2018 en trok in totaal 
ruim 4.000 bezoekers. 

Donatie Turing Foundation  € 10.000 
Looptijd donatie  2018

FESTIVAL OUDE MUZIEK 

De Organisatie Oude Muziek wil kennis en liefde voor oude muziek bevorderen. De organisatie speelt al meer dan 30 jaar een hoofdrol 
in het presenteren en stimuleren van nieuwe ontwikkelingen binnen dit specifieke muziekgenre, zowel op het gebied van nieuw reper-
toire, nieuwe speelmanieren en nieuwe interpretaties. Sinds de eerste editie in 1982 is het jaarlijkse Festival Oude Muziek Utrecht het 
vlaggenschip van de organisatie. Dit tiendaagse festival is tegelijk ook het grootste oudemuziekfestival ter wereld.  

De 37ste editie van het festival vond plaats van 24 augustus t/m 2 september 2018 en was wederom een groot succes. Onder de noe-
mer ‘Het Bourgondische Leven’ trok het festival in totaal 70.383 bezoekers met 239 concerten, lezingen, masterclasses en livestreams 
in TivoliVredenburg en de Utrechtse binnenstadskerken. Hiermee werd het recordniveau van 2017 geëvenaard.  

De organisatie schoof dit jaar research meer dan ooit naar voren: in drie academische symposia, experimentele concertformules en 
door bijvoorbeeld een ereplaats voor een ‘moeilijk’ genre als de Franse orgelmis. Dit jaar was er daarom ook geen artist maar een echte 
‘curator in residence’; Björn Schmelzer en zijn Graindelavoix kregen vijf dagen lang de Janskerk als werk- en experimenteerruimte.
 
Donatie Turing Foundation  € 15.000 
Looptijd donatie  2018
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PROJECTEN MUZIEK

HORTUS FESTIVAL

Het Hortus Festival verbindt kamermuziek met de bijzondere 
natuur in de botanische tuinen van Amsterdam, Leiden, Utrecht, 
Wageningen en Rotterdam. De programmering focust op kamer-
muziek uit de periode 1785-1950, de zogenoemde Romantische 
periode. Van 25 juli t/m 11 augustus vond het 15e Hortus Festival 
plaats. Het thema was ‘De dood spreekt’, met aandacht voor de 
symboliek en eindigheid van de levenscyclus. Deze editie werd 
‘het groenste zomerfestival voor kamermuziek’ in een nieuw jasje 
gestoken. Niet meer zes weken lang één avondconcert per week, 
maar drie weken lang iedere week twee hele dagen met work-
shops, concerten en mini-optredens. Het festival hoopte zo een 
breder en jonger publiek te bereiken en meer een ‘festivalgevoel’ 
te creëren. Bezoekers en recensenten waren erg positief over de 
nieuwe opzet en de kwaliteit van de programmering. Helaas 
gooide de extreme hittegolf roet in het eten; er kwamen fors 
minder bezoekers af op de concerten in de kassen. Deze finan-
ciële tegenvaller werd het festival fataal en de Stichting Hortus 
Kamermuziekfestival is inmiddels helaas opgeheven. 

Donatie Turing Foundation  € 10.000 
Looptijd donatie  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 ook 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. Als een van de grootste cultuurinstellingen van ons 
land brengt Nationale Opera & Ballet met eigen vakateliers en 
repetitieruimtes de ambachtelijke, artistieke en technische aspec-
ten van de ballet- en operawereld bij elkaar. Het Nationale Ballet 
wordt door de internationale pers gerekend tot de top vijf beste 
balletgezelschappen ter wereld. De Nationale Opera coproduceert 
met alle grote huizen wereldwijd (Metropolitan Opera New York, 
Theatro all Scala di Milano, The Royal Opera House London) en 
kan zich meten met de beste ter wereld.

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 20.000 in 2018)
Looptijd donatie  2017-2019

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. Het festival laat zien dat grenzen van klassieke 
muziek en de beleving ervan rekbaar zijn of zelfs overbodig. Door het plaatsen van klassieke muziek in een natuurlijke context wordt 
de beleving geïntensiveerd, niet alleen die van de bezoekers, maar ook van de musici. Bezoekers beluisteren de concerten middenin de 
open natuur, op bankjes, in zitzakken onder de bomen of op een kleed in het gras. De muziekprogrammering bestaat overwegend uit 
klassieke muziek, aangevuld met lijntjes naar jazz, wereld- en popmuziek. Daarnaast staat het festival bol van andere activiteiten zoals 
muziekdocumentaires, poëzie, yoga, natuurexcursies, kinderactiviteiten en lezingen. 
 
De vierde editie van Wonderfeel werd de capaciteit van het terrein met 18% verhoogd; de kaarten voor het populaire muziekfestival 
waren wederom uitverkocht. Het festival mocht een recordaantal van 8.533 bezoekers verwelkomen, onder wie iets meer dan 1.100 
kinderen. De bezoekers genoten op 20, 21 en 22 juli 2018 van een ongekend zonovergoten Wonderfeel: warm, droog en stoffig.  
Met lovende kritieken in diverse dagbladen werd Wonderfeel 2018 ook publicitair een succes. 

 
Donatie Turing Foundation  € 15.000 
Looptijd donatie  2018
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Tijdens de prijsuitreiking roemde juryvoorzitter Tsead Bruinja het gedicht van de Roermondse Meity Völke vanwege de mooie 
cadans, klanken en beeldende schrijfstijl. ‘Het is ook raadselachtig, claustrofobisch en benauwend. Intrigerend en vol sterke beelden. 
Het gedicht loopt soepel – ook door het spel van de klinkers, de e’s en de o’s – en biedt ruimte voor verschillende interpretaties.’

PROJECTEN POËZIE

TURING GEDICHTENWEDSTRIJD – EDITIE 10

De Turing Gedichtenwedstrijd is de competitie voor het beste gedicht van het jaar. De wedstrijd, georganiseerd door de Turing Founda-
tion 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 tiende editie van de Turing Gedichtenwedstrijd deden in totaal 2.442 dichters mee, van wie 25% afkomstig uit Vlaanderen, die 
gezamenlijk 7.155 gedichten inzonden. De 100 beste gedichten van deze editie zijn gepubliceerd in de bundel ‘Steeds op reis en altijd 
thuis’. 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 6 
februari 2019. Tijdens de feestelijke bijeenkomst in de Rode Hoed werd – live in het radioprogramma ‘Met het Oog op Morgen’ - het 
gedicht ‘Onder water’ van Meity Völke uit Roermond bekroond met de hoofdprijs van € 10.000. De tweede prijs (€ 5.000) werd toege-
kend aan Truus B.A. Roeygens uit Mechelen en de derde prijs (€ 2.000) ging naar Willemijn Kranendonk uit Arnhem.
De jury bestond deze jubileumeditie uit dichter Tsead Bruinja (juryvoorzitter), Neske Beks (multidisciplinair kunstenaar), Radna Fabias 
(dichter), Jeroen van Kan (presentator, redacteur en dichter) en Françoise Geelen (medeoprichter Turing Foundation).

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

ONDER WATER

Ik herinner me dat ik geboren ben met handen

van mijn vaderskant en wat daaruit is weggegleden.

‘Hou dat vast,’ zei de man die me twee keer twaalf

minuten had zien huilen als een baby en daar in

rechte lijnen een draai aan wilde geven.

Hij tekende een kubus op het bord. ‘Pas als je 

niet meer om je eigen hoek komt kijken is het 

plaatje rond, heb ik de kantjes gladgestreken.’

Wie baart er nu een kreukvrij wezen, dacht ik maar

ik vroeg het niet. Kunnen blote handen naakten kleden?

Verder nooit begrepen dat slakken dakloos kunnen

zijn, dat een pasgeboren zeeschildpad alleen naar

het water kruipt. Misschien snap ik alleen de egel die

bij nood zijn kroost aanvreet maar ook niet helemaal.

Wie snoert de dierenriemen zo strak aan?

Soms voert men jonge muizen aan een zwangere

kat om haar kittens in een emmer te verzuipen.

‘Daarom dus,’ zei de man, ‘geef ik jou een goede kans’

en veegde met een natte vinger een hoekje van de kubus af.

Ik dacht: een pasgeborene kan ademen onder water. 

Meity Völke
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PROJECTEN POËZIE

Juryrapport:

HET TIN EN DE SAFARI

‘Steeds op reis en altijd thuis’, de bloemlezing met de top 100 
van de Turing Gedichtenwedstrijd, bevat dit jaar gedichten over 
kamers gevuld met gaten, een naakte zebra, een huwelijksquiz, 
kikkererwten en giraffen, rozen en rabarber, gedichten over zwij-
gen op perrons en de radio die een dichter zoekt. Er is sprake van 
een grote huiselijkheid in deze bloemlezing, waarin de regen af en 
toe gemoedelijk tegen het raam tikt, ouderwets naar de televisie 
wordt gekeken en er nog papieren kranten worden gelezen. Naast 
de eerder genoemde giraffen en naakte zebra, fladderen er volop 
vogels door de selectie, ontpopt de ene na de andere vlinder zich 
voor onze ogen, en over de walvissen zal ik maar niet beginnen. 
Qua seizoen was het vooral herfst en winter dat de klok sloeg. In 
die jaargetijden zitten veel dichters rond het haardvuur te denken 
aan dieren. De lente en de zomer bewaren ze voor een welverdien-
de safari.

De jury lette op rauwheid, ritme, compositie, engagement, humor, 
flauwe humor, absurde humor, op betovering, metaforische lenig-
heid en creativiteit, verrassende wendingen en vondsten, beelden 
die om een verfilming schreeuwden, muzikaliteit, met toeters en 
bellen en toute la fanfare of met minieme variaties en herhalingen, 
op originaliteit en knipogen, op compactheid van onderwerp en 
majestueuze breedsprakigheid, op speelsheid in vorm en taal en 
op gedichten met een kop en staart. De dieren zijn nooit ver weg, 
ook niet in dit juryrapport.

Tien jaar geleden lanceerden de Poëzieclub en de Turing Foundation 
de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd, naar een initiatief van 
Gerrit Komrij (1944-2012). Tien jaar is tin, maar betekent ook bijna 
100.000 ingezonden gedichten die niet alleen beoordeeld, maar 
vooral ook geschreven werden en die met angst en beven werden 
geüpload naar de servers van de Turing Foundation. We vieren 
tien jaar gejuich en geklaag op social media, waar gevestigde 
namen hun teleurstelling in woede lieten omslaan en studenten 
en amateurdichters luidkeels triomfeerden. Gerrit Komrij moet 
daar hard om hebben gegniffeld, vooral om het feit dat ik een 
paar jaar geleden er bij de eerste ronde meteen uitlag en mijn 
toenmalige vrouw in de top 20 belandde en met haar debuut de 
C. Buddingh’-prijs won.

We moeten onszelf niet te serieus nemen en de poëzie koesteren, 
leert Komrij ons, bijvoorbeeld in het volgende gedicht:

SCHRIKBEELD

 

Neem me de poëzie af

En ik ben een brievenbesteller

Een defecte toerenteller

Een man zonder toverstaf

Trek me mijn maskers af

En ik ben een gesteven minister

Een gediplomeerd redetwister

Op weg naar mijn marmeren graf

Een sukkel in sukkeldraf

Op weg naar het avondrood

Op mensenliefde staat straf

En de sukkels moeten dood

Uit: ‘Spaans benauwd’ (De Bezige Bij, 2005)

Ik dank Komrij postuum voor zijn werk en initiatieven en feliciteer 
de Turing Foundation en de Poëzieclub met het tinnen jubileum. 
Ik ben hen erkentelijk voor de twee jaren dat ik voorzitter van de 
jury mocht zijn. Die jury, en de grote voorjury uit de kringen van 
poëzietijdschriften Awater en de Poëziekrant, bedank ik en vooral 
ook de eindjury bestaande uit Neske Beks, Radna Fabias, Jeroen 
van Kan en Françoise Geelen. 

Tin is buigzaam en kneedbaar. Het komt voor op bijna alle conti-
nenten, net als de poëzie die, getuige de meer dan zevenduizend 
inzendingen van dit jaar, bruist en leeft. 

Tsead Bruinja, februari 2019

PROJECTEN POËZIE

POËZIEWEEKGESCHENK, CPNB

Het CPNB (Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse 
Boek) zet zich al sinds 1930 in voor het lezen van boeken en voor 
het bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht brengen van 
het Nederlandse boek. Sinds 2013 organiseert het CPNB de Poë-
zieweek, met als doel poëzie bekender te maken bij een breed pu-
bliek. Het is een Nederlands-Vlaamse samenwerking waarbij ver-
schillende initiatieven en activiteiten gebundeld zijn tot één week. 
Net als bij de bekende Boekenweek heeft ook elke Poëzieweek een 
thema en verschijnt ook bij de Poëzieweek een gelegenheidsbun-
del, het Poëziegeschenk. Het thema van de Poëzieweek 2019 was 
Vrijheid en de eer viel aan de Vlaamse dichter Tom Lanoye om een 
bundel te schrijven. De bundel ‘Vrij – wij?’ werd enthousiast door 
de boekhandels besteld en tijdens de Poëzieweek 2019 (31 januari 
t/m 6 februari 2019) gratis verstrekt in de boekhandel bij een be-
steding van € 12,50 aan poëzie. De verkoop van poëziebundels is 
goed verlopen; vergeleken met een gemiddelde week werd er voor 
46% meer aan poëzie verkocht. 

Donatie Turing Foundation  € 5.000
Looptijd donatie  2018-2019

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 Neder-
landse 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 2018)
Looptijd donatie  2017-2019
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Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is  
cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de ziekte 
worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging worden 
voorkomen. De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de verspreiding 
van lepra. Deze onderzoeksprojecten worden gerealiseerd via 
onze vaste samenwerkingspartners: de Leprastichting en het 
Leprosy Research Initiative. 

LEPRA

PROJECTEN IN: BANGLADESH – BRAZILIË – ENGELAND – 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 

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

lepra te bevorderen. Het onderzoeksinitiatief heeft zich de afgelopen jaren 

ontwikkeld tot de belangrijkste financieringsstructuur voor lepra-gerelateerd 

onderzoek en voor capacity building voor onderzoekers wereldwijd. 
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NA AR EEN WERELD ZONDER LEPRA
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BIJDRAGE AAN DE WETENSCHAPSTAK VAN DE LEPRASTICHTING

In 2018 droeg de Turing Foundation in totaal € 356.961 bij aan vijf 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 € 17.848
Looptijd donatie  2018

PROJECTEN LEPRA

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 2018)
Looptijd donatie  2015-2018

ONDERZOEK ‘INTEGRATION OF RAPID DIAGNOSTIC TESTS (IDRI)’ 

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

Donatie Turing Foundation € 195.001 (€ 32.420 in 2018)
Looptijd donatie  2018-2019

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

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

Donatie Turing Foundation € 349.138 (€ 107.606 in 2018)
Looptijd donatie  2016-2019

ONDERZOEK ‘IDENTIFICATION OF LEPROSY-ASSOCIATED IMMUNE SIGNATURES THAT AID AS EARLY 
SIGNALS FOR DETERMINATION OF TYPE I AND TYPE II REACTIONS IN LEPROSY (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 (€ 13.969 in 2018)
Looptijd donatie  2016-2019

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 levens-
vatbaarheid van de leprabacterie snel en accuraat kan worden vastgesteld. In dit project werken vier laboratoria (gesitueerd in de V.S., 
Nepal, Ethiopië en de Filipijnen) samen aan het onderzoek naar technische beperkingen van de test met behulp van diermodellen. Het 
uiteindelijke doel van het onderzoek is om de test bruikbaar te maken voor daadwerkelijk gebruik in de kliniek. 

Donatie Turing Foundation € 159.000 (€ 16.000 in 2018)
Looptijd donatie  2015-2018
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 BEELDENDE KUNST
MUSEUM PRINSENHOF DELFT, ‘PIETER DE HOOCH IN DELFT’, 2019-2020 € 500.000

BONNEFANTENMUSEUM, ‘MEESTER VAN ELSLOO. VAN EENLING NAAR VERZAMELING’, 2019 € 60.000

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

NOORDBRABANTS MUSEUM, ‘VAN GOGHS INTIMI’, 2019-2020 € 40.000

DRENTS MUSEUM, ‘SPREZZATURA. VIJFTIG JAAR ITALIAANSE SCHILDERKUNST 1860-1910’, 2019 € 20.000

GEMEENTEMUSEUM DEN HAAG, ‘MONET. TUINEN VAN VERBEELDING’, 2019-2020 € 75.000

STEDELIJK MUSEUM SCHIEDAM, ‘MANZONI IN HOLLAND’, 2019 € 50.000

MUSEUM HET REMBRANDTHUIS, ‘REMBRANDT’S SOCIAL NETWORK’, 2019 € 25.000

DESIGN MUSEUM DEN BOSCH, ‘GEERT LAP’, 2019 € 5.000

JOODS HISTORISCH MUSEUM, ‘REMBRANDTS MEESTERWERK - SINT PETRUS IN DE GEVANGENIS’, 2019  € 10.000

MUSEUM HELMOND, ‘LUCAS GASSEL’, 2020 € 30.000

EYE FILMMUSEUM, ‘FRANCIS ALŸS’, 2019-2020 € 30.000

 MUZIEK
MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ, MINIMAL MUSIC FESTIVAL 2019 € 10.000

OEROL FESTIVAL 2019 € 10.000

ORANJEWOUD FESTIVAL 2019 € 10.000

WONDERFEEL FESTIVAL 2019 € 15.000

NATIONALE OPERA & HOLLAND FESTIVAL, AUS LICHT 2019 € 10.000

STICHTING STRIJKKWARTET BIËNNALE AMSTERDAM, SQBA 2020 € 15.000

DELFT CHAMBER MUSIC FESTIVAL 2019 € 15.000

HET CONCERTGEBOUW FONDS, MAHLER FESTIVAL 2020 € 15.000

 POËZIE
-

 NATUUR
TREE AID, ‘RESTORING KOULIKORO’, MALI, 2019-2021 € 105.000

WETLANDS INTERNATIONAL, ‘UPSCALING BEST PRACTICES IN MANGROVE RESTORATION’, 2019-2021 € 300.000

WILDLIFE JUSTICE COMMISSION, ‘OPERATIE CAESAR’, INDONESIË, 2019 € 10.000

 ONDERWIJS
CHANCE FOR CHILDHOOD, ‘REBUILDING YOUNG LIVES’, DR CONGO, 2019-2021 € 85.000

CODE, ‘READING LIBERIA 20/20’, 2019-2020 € 50.000

FAWE, ‘HELPING YOUNG WOMEN TO BECOME TEACHERS IN KAMBIA’, SIERRA LEONE, 2019-2021 € 150.000

CONCERN WORLDWIDE, ‘HASKEN ILILMINI, THE LIGHT OF LEARNING’, NIGER, 2019-2021 € 150.000

 LEPRA
ERASMUS MC / LUMC, ‘THE EFFECT OF PROPHYLACTIC INTERVENTIONS’, BANGLADESH, 2019-2021 € 112.500 

IHRDP, ‘IMPLEMENTATION OF DAPSONE HYPERSENSITIVITY SYNDROME (DHS)’, PAPOEA/NEPAL, 2019-2021 € 76.661

IDRI, ‘LEPVAX: LEPROSY VACCINE PHASE 1B’, 2019-2021 € 175.000

TOEKENNINGEN
PROJECTEN 
2019 EN VERDER



64 65

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 2018

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal ruim € 37,8 miljoen toegekend aan donaties of 

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

in 2018, en een bedrag van € 2,8 miljoen voor in beginsel voorgenomen donaties door het bestuur voor de komende jaren 

(bestemmingsreserves).

VERMOGENSBEHEER 

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

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

worden gehouden. Wij hanteren een beleggingshorizon van 10 jaar.

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

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

algemeen wereldwijde en regionale indexfondsen. Maximaal 5% van het vermogen wordt belegd in meer langlopende risicovolle 

beleggingen zoals vastgoedfondsen of hedge funds. In 2018 heeft het vermogen van de Turing Foundation een rendement van 

€ -728.977 opgeleverd. Dit is (op jaarbasis) een negatief rendement van 2,22% ten opzichte van de beleggingsportefeuille in het 

verslagjaar. 

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

deze vermogensbeheerders, vragen wij met enige regelmaat advies aan onafhankelijke deskundigen. Naar aanleiding van een 

interne herziening van het beleid op de duurzaamheidscomponent binnen de portefeuille heeft het bestuur in 2017 besloten om 

een gedeelte van het vermogen op basis van duurzame criteria te beleggen. Dit heeft in 2018 na een selectieproces geleid tot de 

keuze om een derde deel van het vermogen (€ 10 miljoen euro) te beleggen bij Triodos Bank. 

 

FINANCIËLE 
VERSLAGLEGGING

Donaties 2006 t/m 2017 2018 Voorgenomen donaties Totaal

Onderwijs € 9.684.324 € 725.025 € 1.030.000 € 11.439.349

Kunst € 10.007.375 € 925.500 € 335.000 € 11.267.875

Natuur € 8.412.831 € 473.000 € 913.000 € 9.798.831

Lepra € 4.253.440 € 379.431 € 521.631 € 5.154.502

Overig € 337.580 € 4.200 - € 341.780

Subtotaal € 32.695.550 € 2.507.156 € 2.799.631 € 38.002.337

Vrijval eerder 
toegezegde donaties € -152.739 € -43.154 - € -195.893

Totaal € 32.542.811 € 2.464.002 € 2.799.631 € 37.806.444
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JAARREKENING

Verkorte Balans

Activa Ultimo 2018 Ultimo 2017

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 2.277 € 3.199

2. Financiële vaste activa € 120.000 € 140.000

Totaal vaste activa € 122.277 € 143.199

Vlottende Activa

3. Effecten € 31.040.427 € 34.647.903

4. Vorderingen € 192.025 € 147.379

5. Liquide Middelen € 217.750 € 256.265

Totaal vlottende activa € 31.450.202 € 35.051.547

Totaal activa € 31.572.479 € 35.194.746

Passiva Ultimo 2018 Ultimo 2017

Eigen vermogen

6. Bestemmingsreserves € 2.799.631 € 2.108.595

7. Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 27.683.432 € 32.036.183

Totaal eigen vermogen € 30.483.063 € 34.144.778

Schulden op korte termijn

8. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties € 1.063.690 € 989.181

9. Overlopende passiva € 25.726 € 60.787

Totaal schulden op korte termijn € 1.089.416 € 1.049.968

Totaal passiva € 31.572.479 € 35.194.746

Verkorte Staat van Baten en Lasten

Baten Budget 2018 Realisatie 2018 Realisatie 2017

10. Inkomsten uit schenkingen -       - -

11. Financiële baten - € -728.977 € 1.520.579

Totale baten - € -728.977 € 1.520.579

Lasten Budget 2018 Realisatie 2018 Realisatie 2017

12. Personeelskosten € -233.250 € -231.507 € -219.428

13. Afschrijvingen op vaste activa € -1.631 € -1.937 € -3.985

14. Verstrekte donaties € -3.029.200 € -2.507.156 € -2.740.193

15. Vrijval eerder verstrekte donaties  - € 43.154 € 152.739

16. Kosten vermogensbeheer € -115.000 € -99.431 € -123.819

17. Overige lasten € -140.600 € -135.861 € -138.762

Totale lasten € -3.519.681 € -2.932.738 € -3.073.448

Saldo baten minus lasten € -3.519.681 € -3.661.715 € -1.552.869

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 2019 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 2018:

Pieter Geelen (voorzitter)

Volkert Engelsman (secretaris)

Jeroen Davidson (penningmeester)

Samenstelling van de organisatie (2,7 fte) van de Turing Foundation op 31 december 2018:

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 2018 vijf 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 2018:

BESTUUR EN 
ORGANISATIE

INDEX

Action on Poverty 34

ActionAid Liberia (AAL) 31

ActionAid Nederland 31

Aide et Action 26

Association Dogon Initiative (ADI) 17, 32

Association Soeur Emmanulle (Asmae) 24

Biovision Africa Trust (BvAT) 18

Blue Ventures 16

Bonnefantenmuseum 62

BØRNEfonden  33, 37

Both Ends 16

Centraal Museum  44

Chance for Childhood 63

Children in Crisis 25

Christian Aid 36

CNEFAC 29

CODE 63

Concern Worldwide 63

Conservation International (CI) 14

Design Museum Den Bosch 4, 47, 62

Drents Museum 62

Edukans 25

Erasmus MC / LUMC 63

Eye Filmmuseum 62

Fauna & Flora International (FFI) 13

FAWE 63

Frans Hals Museum 44

Gemeentemuseum Den Haag 62

Gnogondemè 22

Greenpeace 12

Hermitage Amsterdam 40

Het Concertgebouw Fonds 62

Holland Festival 62

Hortus Kamermuziekfestival 50

ICCV 24

IDAY 28

IDAY-Kameroen 28

IHRDP 63

INDIGO 61

Infectious Disease Research Institute (IDRI) 60, 63

Institut Européen de Coopération et de  

Developpement (IECD) 27, 29

Job Booster 23

Keramiekmuseum Princesssehof 40

Knowledge for Children 27

Kunsthal KAdE / Museum Flehite 62

Leprastichting 56, 57, 61

Leprosy Research Initiative (LRI) 56, 57, 61

LiveBuild 15, 27

London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) 60

Malian Association for the Conservation of Wildlife & the 

Environment (AMCFE) 17

Marine Megafauna Foundation (MMF) 19

MIHARI 16

Mineke Foundation 30

Movement for Assistance and Promotion of Rural 

Communities (MAPCO) 34

Museum Beelden aan Zee 4, 47

Museum Belvédère 4, 43

Museum Boijmans van Beuningen  43

Museum de Fundatie  41, 46

Museum Helmond 62

Museum Het Rembrandthuis  62

Museum Het Schip 46

Museum Het Valkhof 4, 45

Museum Prinsenhof Delft 62

Muziekgebouw aan ‘t IJ 62

National Hansen’s Disease Programs (NHDP) 61

Nationale Opera & Ballet  50, 62

Network Movement for Justice and Development (NMJD) 36

Noordbrabants Museum 62

Oranjewoud Festival 4, 49, 62

Organisatie Oude Muziek  4, 48

Partners Pays Dogon (PPD) 17, 32

People Empowerment Program (PEP) 30

Plan  33, 37

PlanBørnefonden 33, 37

Poëzieclub 4, 52, 54

PROCEFFA 28

RAIN 33

Schieffelin Institute of Health Research (SIHR) 60

School-to-School 26

Stedelijk Museum Schiedam 62

Stichting Babungo 27

Stichting Betuwe Wereldwijd (SBW) 30

Stichting Collectieve Propaganda van het  

Nederlandse Boek (CPNB) 55

Stichting Delft Chamber Music Festival  62

Stichting Háparako 22

Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Den Haag  4, 49

Stichting Iwosyg 55

Stichting Oerol 62

Stichting Strijkkwartet Biënnale Amsterdam 62

Stichting Wonderfeel 4, 51, 62

Street Child 5, 25, 35

Sustainable Development Initiative 16

Teylers Museum 41

Tools to Work (TtoW) 22, 36

Tree Aid 17, 63

Van Gogh Museum 4, 42

VIA Don Bosco 27, 28

War Child 24

Wereld Natuur Fonds (WNF) 15, 18

Wetlands International 14, 63

Wildlife Justice Commission (WJC) 63

Woord en Daad 23

World Wide Fund for nature (WWF) 15

WWF Indonesië 15

Y Care International 32, 37

YMCA 32

YMCA Liberia 32

YMCA Togo 37

ZOA 29

Zoological Society of London (ZSL) 13
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Infographic Leprastichting (pag 58 en 59): BEELDR

De overige afbeeldingen in dit jaarverslag zijn beschikbaar gesteld door projectpartners of 
gemaakt door de staf van de Turing Foundation.

De Turing Foundation heeft de ANBI-status

RSIN (Fiscaal nummer): 81 61 09 229

Dossiernummer Kamer van Koophandel: 34252769

Fotocredits 
Greenpeace (pag 12): Daniel Beltrá
Fauna & Flora International (pag 13): Stuart Nixon
Wereld Natuur Fonds (pag 15): Jürgen Freund
Blue Ventures (pag 16): Garth Cripps
Wereld Natuur Fonds (pag 18): Brian J. Skerry
War Child (pag 24): Jeppe Schilder
ZOA (pag 29): Margreet Noordhof
ActionAid Nederland (pag 31): Ruth McDowall
Keramiekmuseum Princessehof (pag 40): Ruben van Vliet 
Museum de Fundatie (pag 41, pag 46): Peter Tijhuis
Centraal Museum (pag 44): Ernst Moritz 
Frans Hals Museum (pag 44): GJ. Van Rooij 

Museum het Valkhof (pag 45): Stef Verstraaten 
Museum Beelden aan Zee (pag 47): Ilsoo van Dijk 
Design Museum Den Bosch (pag 47): Sander Vermeer 
Festival Oude Muziek (pag 48): Anna van Kooij 
Oranjewoud Festival (pag 49): Majanka Fotografie 
Classical Encounters (pag 49): Leo Samama 
Nationale Opera & Ballet (pag 50): Clive Barda 
Wonderfeel (pag 51): Juri Hiensch 
Turing Gedichtenwedstrijd (pag 52): Jean Haasbroek
Leprastichting (pag 58, foto links; pag 59): Tom Bradley
Leprastichting (pag 58, foto midden): Gui Christ
Leprastichting (pag 58, foto rechts): Sascha van Vechgel




