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VOORWOORD

MAAK TOEKOMST

Naast alle projecten op het gebied van kunst, onderwijs, 

leprabestrijding en natuurbescherming – waarvan er veel hard 

geraakt zijn door de Corona-crisis, niet in de laatste plaats  

natuurlijk de festivals en tentoonstellingen – werd in 2020 

bij de Turing Foundation ook hard gewerkt aan een uitzon-

derlijk project: een natuurproject, niet op zee of in Afrika, 

maar in eigen land. We merkten namelijk dat de urgentie bij 

Nederlanders toeneemt om iets te doen met alle hittegolven, 

overstromingen en ander opvallende klimaatveranderingen. 

Veel mensen weten echter niet wát ze moeten doen. Dat komt 

ook door allerlei conflicterende boodschappen over wat zou 

kunnen helpen (soms heel cynisch doorspekt met desinfor-

matie en “dirty advertising” van partijen die belang hebben bij 

de status quo). “Minder vlees? Nee joh, melk drinken, dát is 

pas erg.” “Electrisch rijden vervuilt ook, alleen op een andere 

manier.” “Mijn SUV is misschien wel de groenste SUV ooit.”

 

Het maakt mensen niet alleen onzeker, maar ook cynisch. En 

sceptisch: als de overheid er niets aan doet, dan zal het wel 

niet zo urgent zijn. Of omgekeerd: als het echt zo erg is, moet 

de overheid er maar iets aan doen. Het stoort ook sommigen 

dat, zolang bedrijven en overheid niets doen, we onszelf ken-

nelijk dan maar van alles moeten ontzeggen: een lekker stukje 

vlees, een mooie vliegreis. Terwijl de buren (of buurlanden) 

gewoon doorgaan! 

De combinatie van al deze dingen maakt murw en moedeloos. 

Een en ander wordt bovendien niet geholpen door de depri-

merende, apocalyptische beelden die vaak worden ingezet om 

mensen op de sombere toekomst te wijzen die we voor onze 

kinderen aan het creëren zijn.

De Turing Foundation besloot te onderzoeken of we het 

Nederlandse publiek zouden kunnen informeren over welke 

acties we nu wel zouden kunnen nemen, wat wel zou werken. 

Daartoe klopten we aan bij Greenpeace, een organisatie waar-

mee de Turing Foundation in met name D.R. Congo succesvol 

heeft samengewerkt, en die al jaren onderzoek doet naar 

welke maatregelen echt verschil maken. Met hulp van het  

Amsterdamse strategie-bedrijf Dawn gingen we aan de slag 

om een grootschalige publiekscampagne te ontwerpen “die 

raakt, informeert, en aanzet tot impactvolle klimaatactie”. 

We concludeerden al snel dat het effectiever is, én aanspre-

kender, om mensen niet individueel (en belerend) aan te 

spreken (“jij moet iets laten”), maar gezamenlijk en aanste-

kelijk (“samen kunnen we iets doen”). En om mensen niet als 

consument aan te spreken, maar als burger. Om ze te vragen 

om (te helpen) bepaalde systemen te veranderen. Je zou name-

lijk kunnen denken dat als consumenten minder vliegtickets 

kopen, er vanzelf minder gevlogen wordt. Maar wat blijkt: 

vliegtuigen vliegen desnoods léég heen en weer, anders raken 

ze hun “landing-slot” kwijt. Dat slot-systeem stamt nog van 

vóór het computertijdperk. Het is een soort logistiek  

“gemak” om een vliegtuig dagelijks vier keer heen en weer 

naar Londen te laten vliegen, alsof het een boemeltreintje 

betreft. Als te weinig mensen een ticket kopen, is de oplossing 

van de luchtvaartmaatschappijen steevast om kaartjes goed-

koop te dumpen. Dat is “beter” dan met lege stoelen vliegen. 

Zelfs welwillende, groen-denkende consumenten zullen niet 

snel zeggen “ik weiger om voor € 9 naar Milaan te vliegen, doe 

mij maar een duurdere ticket”. Het blijkt echter dat burgers 

wél bereid zijn om zulke bizar goedkope tickets te verbieden. 

Zo kreeg de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij (net als de 

KLM bij ons) coronasteun, maar in Oostenrijk hing daar een 

groene voorwaarde aan: er mogen in dat land voortaan geen 

vliegtickets meer onder de € 40 worden verkocht (door welke 

maatschappij ook) en op zeer korte vluchten komt een specia-

le belasting van € 30 per stoel. 

Hoewel sommige bedrijven steen en been klaagden, bleven 

klachten vanuit de consument uit. Dankzij zulke maatregelen 

is de oplossing voor lege vliegtuigen niet meer om zitplaatsen 

tegen afbraakprijzen aan te bieden. Waar luchtvaartmaat-

schappijen wel mee kunnen winnen is een meer charter-achtig 

systeem, waarbij het precieze aantal vluchten tussen Amster-

dam en Londen, en de precieze vertrektijden, niet ellenlang 

van tevoren al voor een heel jaar vastliggen, maar worden 

bepaald op basis van vraag. Er zal heus af en toe een concessie 

moeten worden gedaan, maar uiteindelijk leidt dit tot minder 

vluchten zonder dat er minder passagiers worden vervoerd: het 

is vooral de lege stoel die eraan moet geloven, en de perverse 

situatie dat het duurder is om naar Schiphol te treinen dan om 

vanaf Schiphol naar Milaan te vliegen. 

Zo ontstond een campagne om systemen aan te pakken via 

grote gezamenlijke acties. Met een beeldtaal die niet somber 

en apocalyptisch is, maar bemoedigend en hoopgevend. Geen 

rokende, vervuilde puinhopen op een onleefbare aarde, maar 

beelden van hoe we de toekomst willen hebben. Want het gaat 

om toekomst. Een belangrijk inzicht tijdens het werken aan de 

campagne was dat de toekomst, toen wij zelf jong waren, iets 

was om naar uit te kijken, onvoorspelbaar maar spannend. 

Tegenwoordig kunnen we redelijk voorspellen hoe de toe-

komst er uit gaat zien, en het is geen vrolijk plaatje. Dit maakt 

meteen onze overkoepelende taak duidelijk: wat we ook voor 

maatregelen nemen, het doel moet zijn om toekomst te 

maken. Elke actie, elke maatregel, kun je tegen dit licht hou-

den: maakt het toekomst? Bijvoorbeeld: “ga stemmen, maak 

toekomst.” Natuurlijk, ga stemmen, want als je je volksverte-

genwoordiging het mandaat geeft, kan die veel voor elkaar 

krijgen. Maar hou er bij het stemmen wél rekening mee of je 

stem bijdraagt aan het maken van toekomst. Is de partij waarop 

je stemt bezig met het maken van een betere toekomst, of met 

het in stand houden van de status quo, of met het bevoorde-

len van een specifieke achterban boven een andere groep? 

“dirty advertising” en “greenwashing” maakt mensen cynisch
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Hoewel de kleurstelling van “Maak Toekomst” hoop en plezier 

moet uitstralen, gaat toekomst maken niet vanzelf, en het gaat 

niet in je eentje. Het moet samen, met anderen, en er is actie 

nodig, en niet altijd actie waar iedereen achter staat, want 

de status quo is altijd hardnekkig. Vandaar het onderschrift 

“Make friends. Make trouble. Make future.” 

Het mooie van de mission statement “Maak Toekomst” is dat 

het zowel kernachtig kan worden ingezet op wat je wél moet 

doen: bijvoorbeeld “ga stemmen, maak toekomst” als wat je 

níet moet doen: “maak toekomst, geen plastic.” Het is geen 

toeval dat de kleurstelling en vorm doen denken aan “make 

love, not war” uit de flowerpower tijd: we zijn uit op eenzelfde 

optimistische saamhorigheid.

Greenpeace werd gedurende het proces zelf ook steeds 

enthousiaster en besloot uiteindelijk om alle acties in 2021 – 

het vergroenen van de politiek, het stoppen van korte of lege 

vluchten, het verbieden van dirty advertising, het reduceren 

van de stikstofuitstoot – onder de “paraplu” van “Maak 

Toekomst” te doen. De Turing Foundation besloot dit initiatief 

groots te ondersteunen, met een mediabudget van 2,2 miljoen 

euro, vergelijkbaar met het mediabudget van een grote politie-

ke partij zoals de VVD of D66. Hiervan is € 1,2 miljoen direct 

ter beschikking gesteld, en € 500.000 wordt overgemaakt 

onder de voorwaarde dat andere donateurs eenzelfde bedrag 

bijdragen. De helft is ondertussen al beschikbaar gesteld door 

twee grote gevers. Françoise en ik hebben meegeholpen met 

werven, een nieuwe ervaring (de Turing Foundation heeft 

tenslotte nooit hoeven werven, we geven alleen maar). 

Voor het neerzetten van een nieuw merk - wat “Maak Toe-

komst” in feite is - is de eerste klap een daalder waard. Een 

massamedia-campagne moest iedere Nederlander in de 

doelgroep (de ruim 5 miljoen volwassenen die zich zorgen 

maken over het milieu en het klimaat maar twijfelen over wat 

ze daarmee moeten) gemiddeld twintig keer bereiken, via 

televisie, radio, youtube, facebook, reclameborden, posters, 

de gloednieuwe website maaktoekomst.nl, enzovoorts. Die 

allereerste golf advertenties moest dan wel “breed” aanspre-

ken, actief maar niet activistisch (bijvoorbeeld door mensen 

naar een protestmars te manen), en vooral ook niet politiek 

gekleurd, want “groen” is niet links of rechts (al heeft de 

politieke partij Groen Links de term in het verleden een beetje 

geclaimd – iets dat volgens ons nu vooral averechts werkt). 

Ook worden de advertenties ondertekend met “Greenpeace & 

Friends”, dus breder dan alleen “Greenpeace”. 

Er werd een ambitieuze, hoopgevende videoclip ontworpen, 

over de toekomst die als een enorme golf op je afkomt.  

Gaandeweg verandert de sfeer van dreigend naar vrolijk, 

hoopgevend en inspirerend. Uiteindelijk surft de kijker mee 

op de golf. Toptalent meldde zich aan om aan de regie en 

productie mee te werken, deels onbezoldigd. Spectaculaire 

zeebeelden werden gratis beschikbaar gesteld door Chris 

Bryan, de beroemde medewerker aan de Blue Planet en David 

Attenborough natuur-documentaires. Dankzij het volwassen 

mediabudget kon deze clip zelfs rond verkiezingsdebatten, 

8-uur journaals en op andere prime time momenten worden 

uitgezonden.

 

Volgens de laatste cijfers zijn via de media meer dan 130 

miljoen “impressions” over Nederland uitgestrooid. Wat dat 

allemaal gaat opleveren weten we pas volgend jaar – voor  

zover meetbaar, want dit project was ook uniek voor ons om-

dat het zo ongrijpbaar is. Aan het eind van het project staat  

er geen school of tentoonstelling, er is geen groep aan te 

wijzen die een opleiding heeft genoten in Burkina Faso of kos-

teloos een muziekfestival heeft bijgewoond in Utrecht. Op zijn 

best mogen we hopen dat de campagne in het brein van be-

paalde Nederlanders iets meer aandacht heeft gecreëerd voor 

de natuur, het klimaat en de toekomst, en dat dat bijdraagt 

aan een betere wereld. 

Pieter en Françoise Geelen,

April 2021

Ontwerp “Maak Toekomst”

Steigerdoek in Den Haag in de weken voor de verkiezingen

Beeld uit de “Maak Toekomst” videoclip
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OVER ONS DONATIES 2020

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 € 43,5 miljoen toegekend 

aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

In 2020 doneerden wij in totaal € 3 miljoen aan goede doelen. 

Per 31 december 2020 ondersteunden wij 74 projecten.

NATUUR
€ 703.800

€ 1.200.000

13 projecten

1 project

ONDERWIJS
€ 709.000 22 projecten

KUNST
€ 372.000 56 projecten

LEPRA
€ 232.262 8 projecten
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NATUUR ONDERWIJS

NATUUR ONDERWIJS

De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in eco-

systemen door biodiversiteit te beschermen en het duurzame 

gebruik van natuurbronnen te stimuleren. Wij richten ons 

specifiek op initiatieven die duurzaam landgebruik in acht 

Afrikaanse landen mogelijk maken en op initiatieven die wer-

ken 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 beel-

dende kunst, klassieke muziek en Nederlandstalige poëzie.  

Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is 

cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de 

ziekte worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging 

worden voorkomen. De Turing Foundation draagt daarom 

bij aan wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de 

verspreiding van lepra.

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

NATUUR

DUURZAAM LANDGEBRUIK

De Turing Foundation ondersteunt natuurorganisaties die ‘biodiversity  

hotspots’ beschermen en die droge gebieden vergroenen.

GEZONDE KRAAMKAMERS VAN DE ZEE

Wij ondersteunen natuurorganisaties die belangrijke kraamkamers zoals 

mangrovebossen en koraalriffen beschermen en herstellen.

PROJECTEN IN: D.R. CONGO – GUINEE – HONDURAS – LIBERIA – MALAWI – 

MALI – MOZAMBIQUE – NEDERLAND  



14 15

PROJECTEN NATUUR

D.R. CONGO SUSTAINABLE AGRICULTURE AND 
LANDSCAPE RESTORATION 

Institute for Human Activities richtte samen met de lokale 
organisatie Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise 
een centrum op, een White Cube, midden in verlaten plantages in 
de binnenlanden van D.R. Congo. De idee is dat het centrum het 
oneerlijke koloniale plantagesysteem, waar land wordt uitgeput 
en een deel van de winsten wordt geïnvesteerd in de Westerse 
kunsten, omdraait: het ontwikkelt en imple menteert een nieuw 
art-based landbouwmodel dat in staat is nieuw leven te blazen 
in uitgeputte mensen en land. Het doel is om met inkomsten uit 
kunst en uit landbouw 2.000 ha land te kopen en het gebied te 
herstellen. Met dit project willen ze een irrigatiesysteem aanleg-
gen in de proeftuin van 20 ha en een steeds groter deel van de 
tuin beplanten met medicinale gewassen. Daarnaast wordt 50 ha 
oerbos aangekocht om te zorgen dat deze belangrijke habitat voor 
bijzondere soorten en als belangrijk wateropvanggebied in tact 
blijft.  

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd donatie 2020-2021

D.R. CONGO NATUURBESCHERMING DOOR LOKALE 
GEMEENSCHAPPEN 

Congodorpen zet zich met haar vier lokale partners in voor 
streekontwikkeling in vier provincies in D.R. Congo. De organisa-
tie heeft een bottom-up aanpak; de gemeenschap staat centraal 
en neemt bij voorkeur het initiatief. Dit project is een toevoeging 
aan een grootschalig vijfjarenprogramma rond de thema’s school, 
zorg, werk en ontstaan uit een lokale wens om natuur- en milieu-
problemen aan te pakken. Via de vier partners leren leden van ne-
gentien comités voor lokale ontwikkeling over natuurbescherming 
en hoe zij de bewoners van ‘hun’ 187 dorpen kunnen aanzetten 
tot actie. Er is een fonds beschikbaar gesteld voor ten minste 280 
kleine projecten om de natuur en het milieu te beschermen in de 
dorpen. De organisatie heeft in 2020 al 216 projecten geselecteerd 
op het gebied van onder andere herbebossing, imkerij, viskweek, 
slakkenteelt en vuilnisverwerking. Hiervan zijn 88 projecten al fi-
nancieel ondersteund en in uitvoering. De overige projecten gaan 
begin 2021 van start. 

Donatie Turing Foundation  € 50.000 
Looptijd donatie 2020-2021

D.R. CONGO COMMUNITY FORESTRY IN EQUATEUR 
PROVINCE

Greenpeace wil samen met lokale organisaties de boskap in het 
Congobekken stoppen. Daartoe heeft Greenpeace als concreet 
alternatief het zogeheten ‘community forestry’ geïdentificeerd. 
Hierbij worden concessies (gebruikspacht) aan lokale bosgemeen-
schappen verstrekt die met deze rechten hun ‘livelihood’ en het 
bos veilig kunnen stellen. Het gebied wordt in goede samenwer-
king met de gemeenschap in kaart gebracht qua gebruik en bio-
diversiteit. Daarna is een beheerplan nodig voor de aankomende 
vijf jaar. Greenpeace begeleidt drie dorpsgemeenschappen bij dit 
proces. Twee gemeenschappen kregen hun concessieaanvraag al 
in 2019 goedgekeurd. De eerste gemeenschap heeft een beheer-
plan ingediend en hoopt in 2021 op validatie van de instanties. 
De tweede gemeenschap heeft voorbereidingen getroffen voor de 
ontwikkeling van hun beheerplan in 2021. De derde gemeenschap 
heeft door twee wisselingen van provinciale gouverneurs nog geen 
goedkeuring voor hun gebied van 5.000 ha. Het team houdt de 
druk erop en hoopt de goedkeuring in april 2021 te krijgen. 

Donatie Turing Foundation  € 260.000 (€ 40.000 in 2020)
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 D.R. 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 uitbrei-
den en de lokale bevolking helpen met een alternatieve bestaans-
wijze zodat de druk op de natuurgebieden vermindert. Er zijn drie 
nieuwe patrouilleteams bijgekomen en getraind wat het totaal op 
twaalf teams brengt. Door een betere uitrusting kunnen de teams 
langer in het veld blijven en dus een groter gebied patrouilleren. 
FFI werkt met de 102 gemeenschappen uit de gebieden toe naar 
de status community forestry. In 2021 gaan ze beginnen met het 
ontwikkelen van beheerplannen. In 2020 waren de activiteiten 
beperkt tot bijeenkomsten in 20 dorpen en workshops over ener-
giezuinige ovens aan ruim 500 families. 

Donatie Turing Foundation  € 165.000 (€ 50.000 in 2020)
Looptijd donatie  2018-2021
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PROJECTEN NATUUR

HONDURAS BESCHERMING EN HERSTEL VAN HET 
MIDDEN-AMERIKAANSE RIF

Coral Reef Alliance (CORAL) werkt met lokale kustgemeenschap-
pen om ‘hun’ riffen te beschermen en zo een netwerk te realise- 
ren van gezonde en diverse riflandschappen die in staat zijn zich 
aan te passen aan klimaatverandering. Dit project betreft dertien 
gemeenschappen in het kustgebied van Tela Bay bij het op een 
na grootste rif in de wereld, het Midden-Amerikaanse Rif. CORAL 
helpt hen de lokale beheerstructuren te versterken, de monitoring 
en handhaving van regels te verbeteren en alternatieve inkomsten-
bronnen te vinden die de afhankelijkheid van vis zullen verminde- 
ren. Door deze interventies wordt overbevissing tegen gegaan, 
met name van te jonge vis, en zullen meer vissen in het rif leven 
en de koralen schoonhouden van algen. De natuurorganisatie 
Amigos de los Arrecifes de Tela vervult een belangrijke kustbe-
heerfunctie en CORAL begeleidde hen bij het ontwikkelen van een 
strategisch plan. CORAL hielp hen ook om de visactiviteiten in het 
kustgebied gedurende zes maanden vanuit een recent gebouwde 
wachttoren vast te leggen. Deze data kan de basis worden voor het 
monitoring- en handhavingsplan. 

Donatie Turing Foundation  € 66.000 (waarvan € 20.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2022

WERELDWIJD ONTSLUITEN VAN KENNIS OVER 
MANGROVEHERSTEL

Met internationale, nationale en lokale partners werkt Wetlands 
International (WI) in Guinee Bissau, Tanzania, Indonesië en de 
Filippijnen aan best practices van mangroveherstel. Met deze 
beste werkwijzen helpen zij overheden om tot goed beleid te 
komen op landschapsniveau. Daarna zorgt een communicatie- 
strategie dat de internationale mangrovegemeenschap wordt 
gemobiliseerd, waardoor uiteindelijk in tien landen 30.000 ha 
mangrovegebied effectiever wordt hersteld. In 2020 zegden drie 
fondsen significante financiële bijdragen toe waardoor WI op volle 
kracht vooruit kan. In Tanzania herstelde WI op strategische plek-
ken 73 ha aan kleine mangrovegebieden, zodat hopelijk in totaal 
een gebied van 3.000 ha natuurlijk kan herstellen. In Indonesië 
heeft WI demo sites aangelegd die ambtenaren kunnen inspireren 
om de best practices te integreren in hun ambitieuze nationale 
plan om 600.000 ha mangrovegebied te herstellen. 

Donatie Turing Foundation  € 300.000 (waarvan € 75.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2023

GUINEE BOSBEHOUD DOOR INTRODUCTIE VAN 
GROENE BRIKETTEN 

Stichting Milly Mamoudou helpt Stichting Sarinka uit Guinee 
in haar missie om werkgelegenheid te creëren in twee dorpen 
in Coyah. Een multifunctioneel park met ruimtes die verhuurd 
kunnen worden, biedt werk voor zeventien mensen en genereert 
bescheiden inkomsten voor nieuwe kleine projecten. Zo werkt 
Stichting Sarinka met de lokale stichting Jeunes Amis pour le Futur 
aan het herstel van het ecosysteem langs de Sarinka rivier. Het 
project biedt - naast het aanplanten van bomen - een alternatief 
voor de houtkap in de vorm van de productie van groene briketten 
en door het vergroten van de bewustwording via lokaal ingebed-
de groene commissies. In twee dorpen worden productie-units 
geplaatst om van groen afval stookkolen te maken. Er zijn twee 
groene gemeenschapscomités ingesteld met 30 leden en allen  
zijn getraind in de productietechniek van groene briketten. In  
2020 werd het bedrijfsplan afgerond en op basis van de uitkom- 
sten is het projectplan aangescherpt. 

Donatie Turing Foundation  € 36.000 (waarvan € 20.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2021

GUINEE ALTERNATIVE LIVELIHOODS TO PROTECT 
HABITAT OF CHIMPANZEES

De David Shepherd Wildlife Foundation is in 1984 opgericht om 
initiatieven te ondersteunen die dieren in het wild beschermen. 
Het team in Engeland werkt via lokale partners en ondersteunt 
op dit moment vijftien projecten in negen landen. In Guinee 
werken ze met het Chimpansee Conservation Centre (CCC). CCC 
vangt weesapen en in beslag genomen apen op, om ze vervol-
gens weer uit te zetten in het wild. Tegelijkertijd beschermt CCC 
een belangrijk leefgebied van 500 chimpansees binnen het High 
Niger National Park: het bos Kouya en Mafou. CCC werkt met 
lokale gemeenschappen aan bewustwording en aan alternatieve 
inkomstenbronnen om de druk op het ecosysteem te verlichten. 
Dit project betreft het opzetten van voedseltuinen, het verbete-
ren van de productie van tassen gemaakt van gerecycled plastic 
flessen, het verbeteren van bijenhouden en het verbeteren van de 
zeepproductie en het uitbreiden naar andere vrouwengroepen. In 
2020 vonden met name voorbereidende activiteiten plaats, zoals 
het opzetten van organisatiestructuren, planontwikkeling en de 
inventarisatie en bestelling van benodigde materialen. 

Donatie Turing Foundation  € 8.500 (waarvan € 3.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2021
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PROJECTEN NATUUR

LIBERIA SUSTAINABLE MANGROVE CONSERVATION

Conservation International (CI) werkt al meer dan dertig jaar aan 
een gezonde en welvarende wereld waarin de maatschappij natuur 
waardeert en beschermt. De organisatie werkt via 27 landenkan-
toren waaronder CI-Liberia sinds 2002. CI-Liberia zet zich onder 
andere in voor goed management van vijf beschermde natuurpar-
ken en voor de groei naar veertien beschermde natuurgebieden in 
Liberia, waaronder het Marshall kustgebied. Ze willen 34 gemeen-
schappen in staat stellen dit gebied via ‘conservation agreements’ 
te beschermen in ruil voor ondersteuning op een door hen geza-
menlijk gekozen thema. Dit project maakt dit proces mogelijk en 
stelt hen in staat twee surveys uit te voeren die nodig zijn voor de 
overheid om te overwegen het gebied een beschermde status te 
geven. Er wordt een plan ontwikkeld voor ecotoerisme om inkom-
sten te genereren die nodig zijn om het gebied goed te beheren. 
Los van veel animo en bereidwilligheid om mee te werken heeft 
de overheid de eisen voor de surveys aangescherpt. Deze surveys 
vinden in 2021 plaats.  

Donatie Turing Foundation  € 300.000 (€ 100.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2023

MALI GROENE WOESTIJN INITIATIEF IN PAYS DOGON

De stichting Partners Pays Dogon (PPD) zet zich samen met de 
lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon Initiative (ADI) 
in voor de mensen in het Dogon gebied dat zich langs de Klif 
van Bandiagara in Mali bevindt. Met dit project wil PPD door 
middel van landschapszonering de natuurlijke begroeiing op de 
Sahelgronden stimuleren, zodat landdegradatie wordt gekeerd, 
erosie vermindert en de vruchtbaarheid van de grond toeneemt. 
De onrustige en onveilige situatie is in 2020 niet verbeterd en 
ADI neemt geen positie in, maar zorgt wel dat de dialoog tussen 
bevolkingsgroepen gaande blijft en dat helpt. Het vergt flexibiliteit 
en inventiviteit om activiteiten uit te blijven voeren en daar slaagt 
ADI goed in, mede omdat het team nauw met de bevolking samen 
werkt en een groot lerend vermogen heeft. De plek bestaande uit 
26 ha duinfixatie, twee boszones, schooltuinen en drie voedsel-
tuinen is bepaald op basis van veiligheid en de mogelijkheden 
voor het onderhoud. Een deel van de activiteiten heeft inmiddels 
vertraging opgelopen, waardoor de projectperiode met een jaar is 
verlengd. 

Donatie Turing Foundation  € 94.000 (€ 30.000 in 2020) 
Looptijd donatie  2018-2021

LIBERIA BESCHERMING BOSSEN TEGEN 
OLIEPALMPLANTAGES

Both Ends wil samen met de lokale partner Sustainable Deve-
lopment Initiative (SDI) 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 informe-
ren 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 kleinschalige 
bosbouw. In 2020 vonden twee workshops in landwaardering 
plaats en drie workshops over (land)rechten. Verder hielp SDI een 
community om een oliepalmbedrijf een overeenkomst te laten 
tekenen, zodat ze alsnog aan gestelde voorwaarden gaan voldoen. 
Een deel van de geplande activiteiten, zoals een nationale uit- 
wisseling van geleerde lessen, schuift door naar 2021.

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

MALAWI BIODIVERSITY CONSERVATION 
NYIKA NATIONAL PARK

Peace Parks Foundation (PPF) zet zich in voor natuurgebieden die 
op grensgebieden van landen liggen met als einddoel duurzame 
economische ontwikkeling, biodiversiteit, vrede en stabiliteit in 
de regio. Sinds 2003 is PPF betrokken bij het Malawi-Zambia 
natuurgebied. Onderdeel van dit gebied is het Nyika National Park, 
dat op een 2.000 meter hoog plateau ligt, met een uniek klimaat, 
landschap en biodiversiteit als gevolg. De grootste bedreiging voor 
een gezond ecosysteem in het park is de stroperij. Het glooiende 
gebied met uitgestrekte hoge graslanden is voor PPF reden om 
slimmer te patrouilleren door middel van honden in combinatie 
met een helikopter. Dit vergroot de pakkans van stropers en door 
de dreigende werking zal het aantal incidenten uiteindelijk afne-
men. Helaas zijn de honden en de helikopter door reisrestricties 
nog niet in Malawi aangekomen, maar door de aanstelling van de 
nieuwe operationele manager en langere patrouilles is er al wel een 
daling van 36% in stroperij-activiteiten te zien.

Donatie Turing Foundation  € 300.000 (€ 100.000 in 2020)
Looptijd donatie  2019-2022
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NEDERLAND ‘MAAK TOEKOMST’

De Turing Foundation wil mensen op een positieve manier overtuigen om 
meer bewuste (en dus betere) keuzes te maken ten bate van de natuur en haar 
biodiversiteit. Samen met Greenpeace is een grootschalige publiekscampagne 
geïnitieerd die raakt, informeert en aanzet tot impactvolle klimaatactie. We 
geloven dat we de strijd tegen klimaatverandering kunnen winnen door samen 
in actie te komen en ons op positieve wijze te verzetten tegen diegenen die 
kiezen voor korte termijn-winst boven de mens en haar planeet. De campagne 
‘Maak Toekomst’ is in februari 2021 gelanceerd met massa-mediale inzet 
waarvoor in 2020 een professioneel plan is gemaakt in samenwerking met 
communicatiebureau Dawn. Het doel is om vijf miljoen mensen te bereiken 
en een beweging te creëren van 100.000 actieve mensen. Er is een bioscoop-
waardige korte film gemaakt die raakt door heftig te beginnen en positief te 
eindigen. Na de lancering zetten we meteen in op de oproep om politiek groen 
te maken. Want of je nou links, christelijk of rechts stemt; het klimaat moet 
bovenaan de prioriteitenlijst staan van alle politieke partijen. Na maart 2021 
worden de vervolgacties bepaald.

Donatie Turing Foundation  € 1.200.000 
Extra verdubbelaar maximaal  € 500.000 
Looptijd donatie  2020-2021

MOZAMBIQUE SUSTAINABLE SEAS, INHAMBANE 
PROVINCE

De Marine Megafauna Foundation richt zich naast bescherming 
van onder andere mantaroggen en walvishaaien ook op onderzoek 
en onderwijs. In de Inhambane Province, gelegen in het zuiden 
van Mozambique, wil de stichting het mariene ecosysteem beter 
beheren door destructieve visserij tegen te gaan en bewustwor-
ding, kennis en betrokkenheid te vergroten. Vier visgemeenschap-
pen gaan in totaal 180 km2 zeegebied lokaal beheren. 180 lokale 
leiders en vissers worden hierin getraind en er wordt een plan 
ontwikkeld om de biodiversiteit te monitoren. Door het trainen 
van 90 volwassenen als ambassadeur en het geven van natuurbe-
schermingslessen op scholen wordt een netwerk van ambassa-
deurs en beschermers gecreëerd. Daarnaast worden 100 vissers-
families geholpen bij het vinden van alternatieve, aanvullende of 
duurzamere bronnen van inkomsten. Deze interventies zullen de 
biodiversiteit in de zee rond Inhambane verbeteren. 

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (€ 27.000 in 2020)
Looptijd donatie  2018-2021

MALI RESTORING KOULIKORO

Tree Aid helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het poten-
tieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en 
de natuur te beschermen. De Turing Foundation ondersteunde 
in de periode 2016-2018 reeds een vergroeningsproject van Tree 
Aid in Mali, met goede resultaten. Met de lokale uitvoeringspart-
ner Association for the Development of Promotion and Training 
Activities (ADAF/Gallé) herstelt Tree Aid nu 2.000 ha gedegradeerd 
gebied in Koulikoro door bomen te planten en natuurlijk herstel 
te bevorderen. In nauwe samenwerking met de gemeenschap zijn 
twee kwekerijen geselecteerd en uitgerust om uiteindelijk 14.000 
jonge boompjes op te kweken. Eind 2020 waren al 26.000 zaai- 
lingen uitgezet, waarvan 8.000 soorten met economische waarde, 
ruim 10.000 gekweekt in een van de twee geselecteerde kwekerijen 
en de overigen afkomstig van andere lokale kwekerijen. Ruim 500 
boeren leerden over landhersteltechnieken zoals compostering, 
permacultuur en waterbeheer waardoor nu op ruim 1.000 ha land 
ten minste twee van de geleerde technieken worden toegepast. 

Donatie Turing Foundation  € 105.000 (€ 35.000 in 2020)
Looptijd donatie  2019-2022

Voorbeelden van Outdoor uitingen

Stills uit de campagne film
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De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in ontwikkelings-
landen (vak)onderwijs bieden dat hen structureel kan helpen, 
onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een 
bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. De Turing Foundation 
richt zich op het trainen van leerkrachten ten behoeve van 
kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs in acht 
Afrikaanse landen.

ONDERWIJS

LEERKRACHTEN TRAINEN

Wij ondersteunen initiatieven die zorgen dat meer leerkrachten gemotiveerd 

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 toe-

gang geven tot formele en non-formele beroepsopleidingen. De jongeren 

worden geholpen werk te vinden zodat ze beter in hun levensonderhoud 

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

MALI  – NIGER – SIERRA LEONE 



24 25

BURKINA FASO VAKTRAINING VOOR KWETSBARE 
JONGEREN

Terre des Hommes biedt jongeren via haar lokale partner ATTous 
in trainingscentra in Ouagadougou, Koudougou en Sabou techni-
sche beroepsopleidingen aan in autotechniek, motorreparatie, car-
rosserie en mechanica. Deze beroepen zijn traditioneel aan man-
nen voorbehouden, maar ATTous richt zich met dit project juist 
op jonge vrouwen. Om het opleidingsklimaat te verbeteren wordt 
het onderwijspersoneel getraind en de steun voor studerende en 
werkende vrouwen vanuit de sociale omgeving gestimuleerd. In 
2020 volgden 329 jongeren, waarvan 88% meiden, een van de 
technische opleidingen. Vervolgens werden ze voorbereid op de 
arbeidsmarkt en individueel begeleid richting een betaalde baan 
of eigen onderneming. In totaal werden 184 vrouwelijke alumni 
via een database gemonitord; in 2020 was 80% nog actief in haar 
eigen technische vak. Er waren 37 veelbelovende businessplannen 
die een startkapitaal ontvingen. Ruim 60% van de vrouwelijke 
alumni verdient inmiddels een maandinkomen op of boven het 
standaard minimuminkomen van Burkina Faso.

Donatie Turing Foundation  € 38.000 
Looptijd donatie   2020

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

War Child wil kinderen en jongeren in conflictgebieden onderwijs 
en psychosociale zorg bieden en hen beschermen tegen oorlogs-
geweld. Dit project is een aanvulling op het grotere ‘Adressing 
Root Causes’-programma met als doel de conflictregio Kalehe in 
het oosten van D.R. Congo structureel te stabiliseren. Begin 2019 
startten 120 jongeren met een vaktraining in timmeren, kleding 
maken, kappen, reparatie en kleinveehouderij. Daarvan hebben 
116 jongeren het traject in 2020 met succes afgerond. Ze zijn in 
groepjes van vier of vijf verdeeld, die samen een microbedrijf zijn 
gestart en starter-kits hebben ontvangen. Naast vaktraining werd 
een heel pakket aangeboden om te leren hoe ze hun bedrijfje 
kunnen laten slagen. Zo was er intervisie, kregen ze persoonlijk 
advies, indien nodig psychosociale hulp, alfabetiseringslessen 
en life-skills training. Deze gecombineerde aanpak en intensieve 
begeleiding door lokale uitvoeringspartner TPO heeft er voor 
gezorgd dat jongeren nauwelijks uitvallen en hun kansen op een 
blijvend inkomen stijgen. 
 
Donatie Turing Foundation  € 91.000 (waarvan € 22.000 in 2020)
Looptijd donatie   2018-2020

D.R. CONGO SAFER SCHOOLS, BETER ONDERWIJS  
IN ZUID-KIVU

Street Child, tot 2019 onder de naam Children in Crisis, werkt 
al sinds 2007 samen met haar lokale partner Ebenezer Ministry 
International op het geïsoleerde high plateau in Zuid-Kivu om 
het onderwijs voor meer dan 60.000 kinderen te verbeteren. Dit 
project betreft een uitbreiding naar een nog lastiger gebied op het 
plateau met 90 basisscholen. Pedagogiek docenten op 30 mid-
delbare scholen leren hoe ze beter opgeleide leerkrachten kunnen 
afleveren. De beste vrouwelijke leerlingen krijgen extra onder-
steuning. Zij worden tijdens hun opleiding tegen een vergoeding 
ingezet als leraar-assistent om de kwetsbare groep kinderen extra 
aandacht te geven en hun baankansen te vergroten. Ook worden 
scholen geholpen hun management te verbeteren en eigen inkom-
sten te genereren. De meest kwetsbare families krijgen daarnaast 
hulp om een beter inkomen te realiseren zodat ze hun kinderen 
naar school kunnen blijven laten gaan. 

Donatie Turing Foundation  € 134.000 (waarvan € 42.000 in 2020)
Looptijd donatie   2020-2022

BURKINA FASO JOB BOOSTER 

De social venture Job Booster Burkina Faso is in 2017 opgezet 
door Woord en Daad. Job Booster heeft als doel meer jongeren 
aan een baan te helpen en waar nodig op te leiden door bedrijven 
met vacatures te verbinden aan vakopleidingen met werkzoeken-
de jongeren. De marktbehoefte staat centraal. De slagingskans 
op werk wordt zo vergroot en vakopleidingen worden gestimu-
leerd zich op die vaardigheden te focussen die nodig zijn. De Job 
Booster aanpak slaat goed aan bij zowel jongeren als onderne-
mers. Zo werden sinds 2017 al duizenden jongeren opgeleid tot 
zonne- energie technici, gingen ruim honderd jongeren aan de 
slag bij de nationale busmaatschappij en startten duizenden 
jongeren een eigen onderneming. Het project kende in 2020 
uitdagingen door de Covid-19 pandemie en de onrustige situatie 
in het land. Desondanks werden 7.080 jongeren ondersteund bij 
het opzetten van een onderneming of het vinden van een baan en 
rondden 8.216 jongeren hun vaktraining af. Daarmee zijn de pro-
jectdoelstellingen voor 2021 nu al behaald. Daarom wordt in 2021 
ingezet op het bereiken van meer jonge vrouwen en gemarginali-
seerde jongeren en op kwaliteitsverbetering van de vakscholen.  

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (waarvan € 50.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2021

PROJECTEN ONDERWIJS
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PROJECTEN ONDERWIJS

D.R. CONGO RENOVATIE VAN EN LERARENTRAINING 
OP BASISSCHOLEN IN WALUNGU, ZUID-KIVU

ChildFund Deutschland werkt in het Walungu district, een door 
gewapende conflicten, armoede en aardbevingen geteisterd ge-
bied, samen met Diocesan Justice and Peace Commission Bukavu 
aan de verbetering van het onderwijs voor 8.100 kinderen. Via 
lerarentraining aan 54 leerkrachten van 27 scholen over actieve 
en kindgerichte lesmethodes worden ‘Child Friendly Schools’ 
gecreëerd. Centraal staan halfjaarlijkse trainingssessies en tus-
sentijdse on-the-job coaching. ChildFund werkt actief samen met 
de hoofdtrainers van het Edukans project in Kinshasa (zie pagina 
27) aan het opleiden van een eigen team van trainers, zodat de 
lerarentraining na dit project voortgezet en uitgerold kan worden. 
Het eerste projectjaar kende grote uitdagingen: overvolle klassen 
doordat het basisonderwijs gratis werd in D.R. Congo, onrusten 
in de regio en vervolgens de Covid-19 pandemie met scholenslui-
ting en lerarenstakingen omdat leraren tijdens de lockdown geen 
salaris ontvingen. Het project liep vertraging op, maar gelukkig 
konden trainingsactiviteiten in kleinere groepjes doorgaan.

Donatie Turing Foundation  € 133.000 (waarvan € 40.000 in 2020)
Looptijd donatie   2019-2022

D.R. CONGO REBUILDING YOUNG LIVES IN 
NORTH KIVU

Chance for Childhood (CfC) verbetert sinds 1992 de positie van 
de meest kwetsbare kinderen in Ghana, Kenia, Rwanda, Oeganda 
en D.R. Congo. CfC wil met lokale partner Children’s Voice voor 
6.000 kinderen op tien scholen in het noorden van Noord-Kivu 
beter onderwijs en een betere leeromgeving creëren zodat hun 
leerresultaten verbeteren. Daartoe krijgen in drie jaar tijd 1.000 
oudere kinderen (9-14 jaar) alsnog de mogelijkheid om versneld 
basisonderwijs te volgen. Ook worden leraren getraind en leer-
lingbegeleiders ingezet voor intensieve begeleiding van de 150 
meest kwetsbare kinderen. Van de eerste groep van 334 kinderen 
slaagde 96% voor schooljaar 2019/2020. Ook werden 100 families 
getraind in ‘Village Savings & Loan Association’ technieken, zij 
kregen vervolgens een startinvestering van $ 50. Door de Covid-19 
pandemie loopt het project enige vertraging op. CfC onderzoekt 
hoe de gewenste resultaten voor het tweede jaar in de kortere 
periode toch kunnen worden behaald.

Donatie Turing Foundation  € 85.000 (waarvan € 28.000 in 2020)
Looptijd donatie   2019-2021

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

Edukans werkt sinds 2015 samen met het Leger des Heils en 
onderwijs-ngo’s aan de introductie van de Active Teaching and 
Learning Methodology, een trainingsprogramma gericht op een 
actieve manier van lesgeven, waardoor de stof beter beklijft en 
de schoolresultaten verbeteren. Het project, lokaal bekend als 
PAAQE, is in 2018 de tweede fase ingegaan met als doel het 
bereik substantieel te vergroten. Zo worden op zestien middelba-
re scholen (sectie lerarenopleiding) leerkrachten getraind zodat 
zij straks met betere lesmethoden aan de slag kunnen op een 
basisschool. Daarnaast worden 192 leraren op 48 basisscholen 
getraind. Tijdens de driejarige projectperiode vinden zes halfjaar-
lijkse trainingssessies plaats en tussentijdse on-the-job begelei-
ding door een ervaren trainingsteam. Door de Covid-19 pandemie 
liep het project vertraging op: trainingen werden geannuleerd en 
leraren konden het geleerde minder goed in de praktijk brengen. 
In 2021 wordt daarom ingezet op opfristraining en een drietal trai-
ningssessies waardoor het project langer doorloopt dan gepland. 

Donatie Turing Foundation  € 75.000 (€ 20.000 in 2020)
Looptijd donatie   2018-2021

D.R. CONGO MOBIELE SCHOOL VOOR VAKTRAINING 
IN OOST-CONGO

De oprichters van de jonge Stichting De Toekomst Zaaiers zijn 
zelf gevlucht uit D.R. Congo, Burundi of Rwanda ten tijde van 
burgeroorlogen en hebben in Nederland hun leven opgebouwd. 
Met dit project wil de stichting het leven van jongeren in het 
oosten van D.R. Congo structureel verbeteren door middel van 
vaktraining (naaien, bouw, houtbewerking, landbouw of kleinvee 
houderij) en het stimuleren van ondernemerschap. Sinds juli 
2020 volgen 268 jongeren in Butembo en Goma een vaktraining. 
Ook zijn 110 jongeren in afgelegen gebieden bereikt met een trai-
ningsbus die als mobiele vakschool fungeert. Naast vaktraining 
wordt voorlichting gegeven over sparen en ondernemen, gender 
en preventieve gezondheid (hygiëne, alcohol). Het team van vak-
trainers en deskundigen traint naast de jongeren ook lokale trai-
ners en vrijwilligers zodat zij straks de projectactiviteiten kunnen 
overnemen. Alle alumni krijgen een starter-kit en toegang tot een 
roterend fonds zodat ze hun eigen onderneming kunnen starten. 

Donatie Turing Foundation  € 25.000 (waarvan € 15.000 in 2020)
Looptijd donatie   2020-2021
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PROJECTEN ONDERWIJS

LIBERIA READING LIBERIA 20/22

De Canadian Organisation for Development through Education 
(CODE) zet zich al zestig jaar in om ongeletterdheid te bestrijden 
en werkt in tien landen waarvan acht in Afrika. CODE vergroot 
samen met lokale partners de capaciteit van onderwijsprofes-
sionals op basisscholen zodat ze kinderen beter kunnen leren 
lezen. Daarnaast stimuleren ze de lokale sector van kinderboeken 
door boekpublicaties en de distributie van boeken. De Turing 
Foundation ondersteunde het Reading Liberia programma van 
CODE al in het jaar 2019-2020. Toen zijn 95 leerkrachten op 
zestien scholen getraind, zeven boektitels gepubliceerd en ruim 
tienduizend leesboeken gedistribueerd. In 2020-2022 wil CODE 
de leesvaardigheid van 5.000 Liberiaanse kinderen op 40 scholen 
verbeteren door leraren te trainen, leesmateriaal te verspreiden en 
leesplekken te creëren. Dit zijn vijftien nieuwe scholen en op 25 
reeds bereikte scholen wordt het ‘GALI’-programma voortgezet, 
een naschools programma om een groep van 375 oudere meiden 
(13-15 jaar) in de laagste basisschoolklassen versneld op een hoger 
niveau te krijgen om uitval te voorkomen. 

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (waarvan € 33.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2022

LIBERIA AGRARISCHE SKILLS VOOR JONGEREN OM 
CASSAVE TE VERWERKEN

ZOA is sinds 2003 actief in Liberia. Dit project, uitgevoerd met 
lokale partner SHIFSD, biedt 65 jongeren een opleiding en 
stageplek bij vijf agri-bedrijven waar ze leren om cassave tot een 
hoogwaardig product te verwerken en een eigen bedrijf kunnen 
oprichten. Daarnaast ontvangen zeven basisscholen de ingre- 
diënten voor een dagelijkse schoolmaaltijd voor in totaal 2.600 
leerlingen, wat schooluitval moet verlagen en het concentratiever-
mogen verbetert. In 2018 en 2019 werden 40 jongeren opgeleid 
in de cassaveverwerking. De laatste groep van 25 jongeren startte 
door de Covid-19 pandemie pas in september 2020 met hun op-
leiding. Voor alumni blijkt het in deze onzekere tijd lastig om werk 
in de cassave sector te vinden en te houden. Tijdens de scholen-
sluiting leverde ZOA take-away maaltijden aan de leerlingen, zodat 
de cassaveverwerking wel door kon gaan en de kinderen toch een 
voedzame maaltijd kregen. 

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

KAMEROEN SCHOOLTUINEN MET ARTEMINUS OM 
LEERRESULTATEN TE VERBETEREN - FASE II

IDAY Cameroun heeft 24 lokale lidorganisaties die scholen helpen 
met het aanleggen van schooltuinen met voedselgewassen en 
medicinale planten, o.a. tegen malaria. De docenten leren de 
schooltuinen te gebruiken voor betere en leukere wiskunde-, 
biologie-, en natuureducatie lessen, en de kinderen kunnen met 
een gevulde maag beter leren. De medicinale planten zorgen 
bovendien voor minder afwezigheid van leerlingen en leerkrach-
ten door ziekte waardoor schoolresultaten verbeteren. De Turing 
Foundation ondersteunde de eerste fase van het project met 24 
scholen en dit vervolgproject betreft 36 nieuwe scholen. Ondanks 
de restricties door Covid-19 verloopt het project goed. De scholen 
en leerkrachten bleven betrokken en schooltuinen werden onder-
houden. De training door de Belgische Leraars Zonder Grenzen 
werd aangepast naar een peer-to-peer kennisoverdracht door 
eerder getrainde leraren met hulp op afstand. Er werd tot slot 
mooie vooruitgang geboekt op landelijk niveau; het ministerie van 
basisonderwijs heeft aangegeven het project te willen overnemen 
en op te schalen.  

Donatie Turing Foundation  € 40.000 (waarvan € 20.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2021

LIBERIA VERVOLGSTEUN VAKOPLEIDINGEN

De Mineke Foundation is in 2009 opgericht 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. De Turing Foundation 
ondersteunde het trainingscentrum eerder in 2017-2018. Dit 
vervolgproject wil 60 laag- en ongeschoolde jongeren en jonge 
vrouwen een vaktraining bieden in bakken, zeep maken, kappen of 
grafische vormgeving. Deelnemers krijgen daarnaast life skills trai-
ningen over weerbaarheid, (financiële) zelfredzaamheid, rechts- 
positie en familieplanning. Alumni kunnen met een certificaat op 
zak een eigen bedrijf starten, met hulp van een startinvestering 
van Mineke Foundation. Door alle Covid-19 restricties moesten 
de activiteiten voor een groot deel worden stilgelegd. Mineke 
Foundation besloot te stoppen met de vakopleiding en zich te 
richten op het verder ontwikkelen van sociale ondernemingen 
in combinatie met leerwerkplekken, waarbij de trainees ‘on the 
job’ hun vak leren. Daarnaast is hun aandacht uitgegaan naar het 
uitbreiden van een klein microleningenfonds voor alumni. 

Donatie Turing Foundation  € 30.000
Looptijd donatie   2020
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MALI

PROJECTEN ONDERWIJS

NIGER THE LIGHT OF LEARNING, LERARENTRAINING 
EN VERBETERING VAN LESKWALITEIT

Concern Worldwide (CW) verbetert op 54 scholen in de districten 
Tahoua en Diffa het onderwijs door een veilige leeromgeving te 
creëren voor 13.100 kinderen en door de lesvaardigheden van 280 
leerkrachten te verbeteren. In elke school wordt een gedragscode 
opgesteld en gehandhaafd en besluiten kinderen mee via een 
door kinderen geleide overheid. Daarnaast helpt CW de Nigerese 
overheid goed lesmateriaal te verstrekken, leerkrachten te trainen 
in tweetalig onderwijs (zodat kinderen beter leren lezen en ouders 
meer betrokken zijn) en trainers te leren hoe ze leerresultaten 
kunnen monitoren. De situatie in 2020 was door de impact van de 
Covid-19 pandemie, de toenemende onrust, onveiligheid en chro-
nische armoede in de regio op zijn zachtst gezegd uitdagend. CW 
verwacht desalniettemin dat na afloop van het project significant 
meer kinderen vloeiend kunnen lezen, de aanwezigheid van leer-
lingen en leerkrachten beter zal worden gemonitord, en het aantal 
geweldsincidenten op de scholen zal zijn afgenomen.

Donatie Turing Foundation  € 150.000 (waarvan € 50.000 in 2020)
Looptijd donatie   2019-2021

MALI OPLEIDING EN BEGELEIDING 
TAALSPECIALISTEN L’AMI, DOGON GEBIED 

Partners Pays-Dogon (PPD) faciliteert projecten in de Dogon op 
het gebied van natuur (zie pag. 19) en onderwijs. De stichting 
verbetert samen met de lokale uitvoeringsorganisatie Associa- 
tion Dogon Initiative (ADI) de kwaliteit van onderwijs op basis-
scholen door het implementeren van de actieve en kindgerichte 
taalmethode L’AMI. L’AMI baseert zich op eigen ervaringen en 
onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen 
waardoor de lesstof beter wordt opgenomen. PPD heeft L’AMI in 
een eerder project met steun van de Turing Foundation op basis- 
scholen geïntroduceerd. Doel van dit vervolgproject is om de 
lesmethode op 42 scholen te bestendigen door 42 ‘expert-leer-
krachten’ op te leiden tot zelfstandig opererende taalspecialisten. 
De situatie in de Dogon was in 2020 erg onrustig door de Covid- 
19 uitbraak, met onderwijsstakingen en slechts twee maanden 
school. Veel van de trainingen en terugkomdagen moesten wor-
den verplaatst en PPD en ADI hebben alle zeilen moeten bijzetten 
om reeds getrainde leraren betrokken te houden.  

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (waarvan € 20.000 in 2020)
Looptijd donatie   2019-2022

GREEN JOBS IN MALI: SUPPORTING JOB CREATION THROUGH WASTE MANAGEMENT

De Noorse Strømme Foundation bestrijdt armoede in elf landen in West- en Oost-Afrika en Azië door het middenveld te versterken, 
onderwijs te stimuleren en bestaanswijzen te verbeteren. De Turing Foundation ondersteunde eerder hun succesvolle ‘speed schools’ 
programma (versneld leren voor oudere kinderen) in Niger. In Mali werkt Strømme sinds 2014 samen met de lokale organisatie APSM. 
Ze openden samen vele speed schools, alfabetiseringscentra en twee vaktrainingcentra, onder andere in San, regio Segou. Dit project 
gaat om het opzetten van een plastic afvalverwerkingscentrum in San dat een trainingsplek wordt, banen creëert en milieuvervuiling 
tegengaat. Er worden twintig jongeren opgeleid in dit verwerkingsproces en 200 vrouwen worden geholpen om toeleverancier te 
worden door te leren hoe je afval, met name plastic, verzamelt en hier een inkomen uit krijgt. Van het afval worden vervolgens school-
banken en - stoelen gemaakt waarmee nieuwe onderwijsplekken worden ingericht. Door de reisbeperkingen i.v.m. Covid-19 moest het 
opleidingstraject worden aangepast en werd de start van de productie vertraagd. Desalniettemin is het fabriekje ingericht en actief, 
zijn 66 jongeren en vrouwen aan de slag in de plastic afvalverwerking en hebben ze zich verenigd in een coöperatieve structuur. De 
plannen van Strømme voor een tweede verwerkingseenheid en pilot in Bamako lopen door politieke ontwikkelingen en Covid-19 helaas 
vertraging op. 

Donatie Turing Foundation  € 40.000 
Looptijd donatie  2020
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PROJECTEN ONDERWIJS

SIERRA LEONE GROWING SMALL BUSINESSES 
THROUGH APPRENTICESHIP TRAINING IN PUJEHUN
 
Dit project van Action on Poverty maakt deel uit van een groter 
programma dat de capaciteit van negentien Community Based 
Organisations (CBO’s) in de regio van Puhejun versterkt. De 
CBO’s krijgen een roterend fonds in beheer om na de training 
leningen te verstrekken aan alumni om nieuwe bedrijven te 
starten of om bestaande bedrijven te laten groeien. Ervaring leert 
dat deze interventie een goede en blijvende impuls geeft aan de 
bedrijvigheid en zelfredzaamheid van de mensen in de dorpen. In 
2020 startten 266 meiden en 114 jonge mannen met hun vaktrai-
ning van achttien maanden in brood maken, zeep maken, weven, 
timmeren, fietsonderhoud en metaalbewerking. Door Covid-19 lag 
de opleiding even stil, maar in kleinere groepjes en meer gespreid 
kon de opleiding worden hervat. Inmiddels hebben 200 trainees 
(130 zeepmakers en 70 broodmakers) al binnen een jaar het be-
nodigde kennisniveau bereikt. Ze blijven voorlopig bij hun artisan, 
krijgen begeleiding om eigen inkomsten te genereren en toegang 
tot het roterend fonds.

Donatie Turing Foundation  € 50.000 (waarvan € 20.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2022

SIERRA LEONE HEALTH, WEALTH AND WELLBEING 
FOR WOMEN 
 
Tools for Self Reliance (TFSR) wil duurzame bestaanswijze moge-
lijk maken voor mensen in Afrika door vaktraining en gereedschap 
in de vorm van starter-kits aan te bieden. TFSR heeft projecten 
in zes Afrikaanse landen waaronder Sierra Leone. Dit project 
betreft 200 achtergestelde vrouwen in Freetown en Waterloo en 
wordt uitgevoerd door lokale partner Baptist Women’s Union 
(BWU). De vrouwen volgen een eenjarige vakopleiding in kleding 
maken en krijgen na afronding een starter-kit en toegang tot een 
microkredietfonds. Daarnaast organiseert BWU bijeenkomsten in 
de gemeenschappen om meer bewustwording en steun te krijgen 
voor de sociaaleconomische ontwikkeling van vrouwen. Door 
Covid-19 gingen veel opleidingsactiviteiten en bijeenkomsten niet 
door. Ook kwamen niet alle trainees terug naar de opleiding na 
het einde van de lockdown. Toch werden door BWU alternatieve 
manieren gevonden om projectdoelen te realiseren en met de 
nodige vertraging is het tweede opleidingsjaar in maart 2021 met 
een extra grote groep deelnemers van start gegaan. 

Donatie Turing Foundation  € 40.000 (waarvan € 18.000 in 2020)
Looptijd donatie   2019-2021

SIERRA LEONE APPRENTICESHIPS PROGRAM FOR 
WOMEN IN KENEMA 

Action on Poverty richt zich specifiek op werkgelegenheid 
creëren voor achtergestelde groepen in Sri Lanka en vier landen 
in Afrika, waaronder Sierra Leone. Dit project betreft een groep 
van 200 kwetsbare jonge vrouwen in Kenema. Gedurende een tot 
anderhalf jaar volgen de jonge vrouwen, een groot deel analfa-
beet, zonder opleiding en vaak met een fysieke handicap, een 
vaktraining bij 40 ambachtslieden om uiteindelijk daar in dienst te 
komen of een eigen bedrijf te starten. De ambachtslieden en hun 
trainees krijgen ook business skills- en taalvaardigheidstraining. 
In augustus 2020 rondden 100 van de 202 hun opleiding af, de 
anderen zijn nog bezig. De alumni werken nog bij hun opleider en 
hebben toegang gekregen tot een revolving loan via 40 Commu-
nity Based Organisations (CBO’s) die het project monitoren en in 
de toekomst idealiter zelfstandig voortzetten. De inkomsten van 
de trainees zijn door de vaktraining aanzienlijk gestegen, maar de 
Covid-19 pandemie heeft de (financiële) situatie van de meeste 
mensen in deze regio zeer verslechterd.

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (waarvan € 20.000 in 2020)
Looptijd donatie  2018-2020

NIGER EN TOGO DIGITAAL ONDERWIJS IN WEST-
AFRIKA 

De Second Wave Education Foundation (SWEF) is een jonge 
Nederlandse organisatie die als doel heeft leerlingen in de 
hoogste basisschoolklassen in Franstalige Afrikaanse landen 
toegang te geven tot online reken- en taallessen om hiermee 
hun slagingskansen voor het examen te vergroten. Veel kinderen 
slagen namelijk niet voor de Afrikaanse variant van de ‘Cito-toets’ 
(groep 8) met het risico dat zij niet kunnen doorstromen naar het 
voortgezet onderwijs. Voor SWEF vormde dit de aanleiding om 
de applicatie P’tit Pouss te ontwikkelen; een online-hulpmiddel 
dat kinderen helpt hun niveau op te schroeven en zich beter voor 
te bereiden op het examen. SWEF start met de uitrol van P’tit 
Pouss op een aantal scholen in Niger en Togo. Op verzoek van 
onderwijzers en ouders breidt SWEF de applicatie bovendien uit 
voor kinderen van andere klassen, aangezien online onderwijs ook 
in Afrika door Covid-19 steeds belangrijker wordt. Daar komt voor 
Niger bij dat door terroristendreigingen veel kinderen in vluch-
telingenkampen leven en andere kinderen in afgelegen gebieden 
niet naar school gaan. SWEF werkt voor dit project samen met de 
VN vluchtelingenorganisatie UNHCR en met lokale ngo’s. 

Donatie Turing Foundation  € 35.000 (waarvan € 5.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2023
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SIERRA LEONE

PROJECTEN ONDERWIJS

SIERRA LEONE LERARENOPLEIDING VOOR JONGE 
VROUWEN IN KAMBIA 

FAWE-Sierra Leone wil het aandeel vrouwelijke gekwalificeerde do-
centen in het basisonderwijs in rurale gebieden vergroten. Met dit 
project krijgen 50 jonge vrouwen in het Kambia district toegang 
tot een driejarige lerarenopleiding, zodat ze hun onderwijsbe-
voegdheid halen en straks gegarandeerd aan de slag kunnen als 
leerkracht op een rurale school. Naast het volgen van het Distant 
Learning Program assisteren ze als docent in opleiding (‘student 
teacher’) de leerkracht in de klas. Ze doen zo praktijkervaring op 
èn fungeren als rolmodel en mentor voor jonge meisjes. Op-
vallend is dat er onder meisjes al zichtbaar minder uitval is en 
schoolresultaten verbeteren. De vrouwen worden gedurende het 
traject intensief begeleid en ondersteund. Het jaar 2020 kende 
grote uitdagingen door Covid-19, maar vooralsnog zijn alle vrou-
wen betrokken en gemotiveerd. Vanuit verschillende districten 
is interesse getoond om de aanpak van FAWE met vrouwelijke 
student teachers op rurale scholen uit te breiden.  

Donatie Turing Foundation  € 150.000 (waarvan € 50.000 in 2020)
Looptijd donatie  2019-2021

SIERRA LEONE MSF ACADEMY - OPLEIDING VAN 
VERPLEEGKUNDIGEN IN KENEMA
 
Sinds 1986 is Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières/
MSF) werkzaam in Sierra Leone; een land waar de gezondheids-
zorg, met name voor kinderen en moeders, in erg slechte staat is. 
In samenwerking met de overheid heeft MSF daarom een zieken- 
huis opgezet in de stad Kenema, dat is gespecialiseerd in kinder- 
geneeskunde en kraamzorg. Het ziekenhuis biedt niet alleen 
medische hulp aan de bevolking, maar verzorgt ook opleidingen 
voor verpleegkundigen. Hiermee verbetert MSF direct de kwaliteit 
van de zorg in het ziekenhuis en tegelijkertijd biedt zij carrièremo-
gelijkheden voor het lokale zorgpersoneel. MSF biedt in dit zieken-
huis banen aan minimaal 180, vaak zeer laaggeschoolde, verpleeg-
kundigen. Zij worden tijdens en naast hun werk in het ziekenhuis 
opgeleid tot zelfstandig opererende professionals. MSF heeft een 
effectief en innovatief curriculum ontwikkeld, waarbij de student 
centraal staat en er ruimte is voor zelfbeoordeling en onderling 
leren. Dit curriculum zal tevens worden gedeeld en toegepast in 
de overheidsopleidingen voor verpleegkundigen in Sierra Leone.                                                                                                                                           
                          
Donatie Turing Foundation  € 100.000 (waarvan € 25.000 in 2020)
Looptijd donatie  2020-2024

RIGHT TO LEARN, BETER ONDERWIJS IN 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 8.600 leerlingen op 40 scholen de kwaliteit van 
onderwijs verbeteren en zorgen dat jaarlijks 1.400 leerlingen eindexamen doen. In totaal volgen 39 ongekwalificeerde leerkrachten het 
‘Distant Learning’-programma om officieel opgeleid te worden en na drie jaar erkend en betaald te worden als docent. Op elke school 
krijgen drie bovenbouwdocenten extra training in de lesstof en algemene onderwijsvaardigheden. Leerlingen krijgen schoolmateria-
len en een klaslokaal wordt gerenoveerd. Daarnaast worden initiatieven gestart om een inkomen voor de scholen genereren. Street 
Child heeft na twee projectjaren 39 scholen in 39 dorpen gerenoveerd en 129 nieuwe lokalen gerealiseerd. De evaluatie halverwege de 
projectperiode laat zien dat 43% van de kinderen in klas 4-6 op niveau zit. In vergelijking met de 23% bij projectaanvang is dit een mooi 
resultaat. Er is naast een stijging van 22% in het aantal leerlingen dat de eindtoets doet, ook een stijging te zien in het percentage dat 
slaagt; namelijk 86% in 2020 ten opzichte van 72% in 2019.

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (waarvan € 25.000 in 2020)
Looptijd donatie  2018-2021
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De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten 
genieten van kunst. De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
kwalitatief hoogstaande projecten op het gebied van beeldende 
kunst, klassieke muziek en Nederlandstalige poëzie. 

KUNST

BEELDENDE KUNST: TENTOONSTELLINGEN IN MUSEA

De Turing Foundation ondersteunt Nederlandse musea bij het realiseren 

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

nadruk op het in Nederland tonen van bijzondere buitenlandse bruiklenen.  

KLASSIEKE MUZIEK: MUZIEKFESTIVALS EN EDUCATIE

De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland laten 

genieten van kwalitatief hoogstaande live uitvoeringen van klassieke muziek. 

Onze focus is in 2020 verlegd van muziekfestivals naar projecten op het 

gebied van muziekeducatie. 

POËZIE: DE GEDICHTENWEDSTRIJD EN PUBLICATIES 

De Turing Foundation wil meer mensen in aanraking brengen met en

laten genieten van Nederlandstalige poëzie. Wij ondersteunen 

De Gedichtenwedstrijd en dragen incidenteel bij aan de totstandkoming

van publicaties.

PROJECTEN IN: NEDERLAND
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

JOHN CONSTABLE
TEYLERS MUSEUM

In 2020 organiseerde Teylers Museum de eerste overzichtsten-
toonstelling over de Engelse landschapsschilder John Constable 
(1776-1837), vertegenwoordiger van de Romantische school en 
baanbrekend vanwege zijn realistische weergave van landschap-
pen en wolkenluchten. De 17e-eeuwse Vlaamse en Nederlandse 
meesters en de realistische wijze waarop bijvoorbeeld Jacob 
van Ruysdael, Rembrandt en Rubens het landschap weergaven, 
vormden daarbij een grote inspiratiebron. Aan de hand van maar 
liefst 90 werken van Constable - schilderijen, aquarellen en teke-
ningen - uit internationale collecties werd een overzicht gegeven 
van de ontwikkeling van de kunstenaar en van de invloed van de 
Hollandse meesters op zijn werk. Het publiek kon vanwege de 
Covid-19 crisis slechts een maand van de tentoonstelling genieten. 
Met dank aan de goede samenwerking met de bruikleengevers uit 
Canada, Londen en Oxford heeft het museum de looptijd van de 
tentoonstelling meermaals kunnen verlengen. Bezoekers krijgen 
in juni naar alle waarschijnlijkheid nog een paar weken de kans dit 
prachtige retrospectief te bekijken.

Donatie Turing Foundation € 40.000
Looptijd   19 september 2020 t/m 27 juni 2021

LUCAS GASSEL. MEESTER VAN HET LANDSCHAP
MUSEUM HELMOND

Museum Helmond organiseerde in 2020 de eerste overzichts-
tentoonstelling over de in Helmond geboren Lucas Gassel (ca. 
1480/1500 - 1568/69), een in zijn tijd vermaarde landschaps-
schilder. In totaal 62 werken kwamen vanuit de hele wereld naar 
Helmond, waaronder 17 schilderijen en 8 tekeningen van Lucas 
Gassel - nagenoeg alle werken van de kunstenaar die bewaard 
zijn gebleven. De werken werden getoond te midden van werken 
van tijdgenoten en navolgers. De tentoonstelling over het werk 
en leven van Gassel vormde het hoogtepunt en het sluitstuk van 
het Gasseljaar 2019 - het 450ste sterfjaar van de kunstenaar dat in 
Helmond groots is herdacht. 
Het museum moest helaas een paar dagen na de opening sluiten 
vanwege de Covid-19 uitbraak. De tentoonstelling kon gelukkig 
met drie maanden worden verlengd, waardoor het museum- 
bezoek in de zomerperiode alsnog kon genieten van deze fraaie 
overzichtstentoonstelling over Lucas Gassel. 

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd   10 maart t/m 30 augustus 2020 

OOG IN OOG MET KLIMT
VAN ABBEMUSEUM

De Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt (1862-1918) leefde en 
werkte ten tijde van de artistieke bloeiperiode in het Wenen van 
het belle époque. Het Van Abbemuseum toont met ‘Oog in Oog 
met Klimt’ tekeningen en schilderijen van de kunstenaar in een 
speciaal ontworpen ruimte. Het belangrijkste werk dat uit Wenen 
komt is het ‘Beethoven Fries’. Klimt ontwierp dit kunstwerk in 
1902 voor de Wiener Secession-tentoonstelling ter ere van de 
9e symfonie van Beethoven en schilderde het Fries direct op 
de muren van het Secession-gebouw. Het Belvedere Museum 
heeft recent een exacte kopie van het Fries laten maken en deze 
hoogwaardige facsimile op ware grootte (ruim 2 meter hoog en 34 
meter lang) is voor het eerst te zien in het Van Abbemuseum, als 
middelpunt en omlijsting van de tentoonstelling ‘Oog in Oog met 
Klimt’. De tentoonstelling zou in december 2020 van start gaan, 
maar is vanwege de Covid-19 crisis uitgesteld naar het voorjaar 
van 2021.

Donatie Turing Foundation  € 15.000
Looptijd   3 maart t/m 13 juni 2021 

JE LIEFHEBBENDE VINCENT
VAN GOGH MUSEUM

Vincent van Gogh ondertekende zijn brieven met ‘Je liefhebben-
de Vincent’. In de gelijknamige tentoonstelling in het Van Gogh 
Museum stonden 36 brieven centraal: de mooiste brieven die 
Vincent van Gogh schreef aan zijn familie, zijn broer Theo in het 
bijzonder, en vrienden. De selectie brieven werd getoond naast 
circa 24 schilderijen die in de brieven aan de orde komen in de 
vorm van schetsen, waaronder De Aardappeleters, De Slaapkamer 
en De Zaaier. De bijdrage van de Turing Foundation was geoor-
merkt voor de twee publicaties die rondom de tentoonstelling zijn 
verschenen: de hernieuwde uitgave ‘Troost voor bedroefde harten. 
Brieven van Vincent van Gogh’ en de publicatie ‘Het leven volgens 
Vincent’ met citaten uit de brieven. De tentoonstelling ontving 
lovende recensies, maar was helaas maar kort toegankelijk voor 
bezoekers vanwege de noodgedwongen sluiting van het museum 
vanwege de Covid-19 crisis. Het Van Gogh Museum heeft de ten-
toonstelling vervolgens digitaal naar de bezoekers gebracht door 
middel van producties zoals luisterbrieven en een brievenpodcast.

Donatie Turing Foundation € 25.000
Looptijd   9 oktober 2020 t/m 10 januari 2021
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

VERENIGING HET SPINOZAHUIS

Benedictus de Spinoza (1632-1677), een van ‘s werelds grootste 
denkers, behoort als mede-grondlegger van het rationalisme 
tot de ‘founding fathers’ van de moderne filosofie. De grootste 
filosoof van Nederland werd geboren in Amsterdam en woonde 
gedurende zijn werkende leven in de omgeving van Den Haag. De 
laatste zeven jaar van zijn leven was hij woonachtig aan de Pavil-
joensgracht 72-74 te Den Haag. Deze 17e-eeuwse woning heeft 
nog een grotendeels monumentale inrichting en herbergt een 
bijzondere collectie boeken van en over Spinoza. Vereniging het 
Spinozahuis heeft het voornemen om de ‘Domus Spinoza’ open 
te stellen, zodat bezoekers kunnen zien hoe Spinoza woonde en 
werkte. Het plan is om drie functies te ontwikkelen: een museum 
over Spinoza, een ontvangst- en presentatieruimte en een studie-
centrum annex bibliotheek. 

Donatie Turing Foundation € 3.000
Looptijd   2020 - 2021                                                 

COVID-19 

De uitbraak van de Covid-19 pandemie begin 2020 zette de hele wereld op z’n kop. Ook de culturele sector werd zwaar  
getroffen: musea, theaters en concertzalen moesten sluiten en werden gedwongen de programmering fors aan te passen. 
Musea hebben de financiële en praktische haalbaarheid van hun ambitieuze tentoonstellingsprojecten moeten heroverwegen. 
Door het wegvallen van publieksinkomsten en onzekerheid over de duur van beperkende maatregelen bleek het nagenoeg 
onmogelijk om tentoonstellingen te organiseren met bijzondere buitenlandse bruiklenen en werden veel projecten geannu-
leerd of uitgesteld naar 2021. Gelukkig kon een aantal tentoonstellingen wel doorgang vinden, zij het onder lastige en onzekere 
omstandigheden.
Het contact met de projectpartners is tijdens de pandemie geïntensiveerd, waardoor de Turing Foundation voeling kon houden 
met de actuele situatie en de gevolgen voor de tentoonstellingsplannen. Het uitgangspunt daarbij was om coulant om te gaan 
met de naleving van gemaakte afspraken, om mee te bewegen met de musea en hen te steunen in de besluitvorming rond-
om de programmering. Daarnaast heeft het bestuur van de Turing Foundation veelvuldig gesproken over de gevolgen van de 
pandemie voor de culturele wereld, over de noden en behoeften van de musea en welke rol het fonds in deze crisis zou kunnen 
spelen. Uiteindelijk is besloten om het vrijgekomen budget in te zetten voor een bijzondere samenwerking met de Vereniging 
Rembrandt, waarover u op de volgende pagina’s uitgebreid kunt lezen.

DE KRACHT VAN ONZE NEDERLANDSE COLLECTIES 
VERENIGING REMBRANDT

In april 2020, een maand na de start van de Covid-19 crisis, lanceerde de Vereniging Rembrandt het initiatief ‘De kracht van onze 
Nederlandse collecties’. Deze actie bood kunstmusea de mogelijkheid om een financiële tegemoetkoming van maximaal € 10.000 
aan te vragen voor de inrichting van een presentatie rond één of enkele werken uit de eigen collectie. Doel van dit initiatief was om de 
musea een hart onder de riem te steken tijdens de noodgedwongen sluiting en hen de kans te bieden het publiek in de maanden na de 
heropening te verrassen met de rijkdom van de Nederlandse museumcollecties. De Turing Foundation besloot direct om het sympa-
thieke initiatief te ondersteunen en de inleg van € 150.000 te matchen.
Maar liefst 64 musea deden een beroep op deze speciale regeling. Beide organisaties besloten toen bovenop het eerder gereserveerde 
bedrag van € 300.000 een extra bijdrage toe te kennen om zoveel mogelijk presentaties mogelijk te maken. Na een snelle procedure 
ontvingen 45 musea een positief bericht, en konden de bezoekers al snel na de heropening van de musea begin juni 2020 genieten 
van de eerste presentaties. De samenwerking tussen de Vereniging Rembrandt en de Turing Foundation verliep zeer vlot en prettig. Zo 
werd een gezamenlijke communicatiecampagne ontwikkeld die van eind juli tot half oktober liep, waarbij verschillende campagnemid-
delen werden ingezet met een groot bereik.
De 45 ondersteunde presentaties waren zeer verschillend van aard en gaven een veelkleurig beeld van de pareltjes van onze nationale 
museumcollecties. Van een Romeinse sarcofaag tot een Indiase palempore, van Loosdrechts porselein tot een installatie van de Ame-
rikaanse kunstenaar Kahlil Joseph. De deelnemende musea waren verspreid over het hele land en het betrof zowel grote musea, zoals 
Kunstmuseum Den Haag en het Tropenmuseum, als kleinere, waaronder Museum Klok & Peel in Asten en Museum Kennemerland in 
Beverwijk. 
Op de volgende pagina’s is een totaaloverzicht opgenomen van de 45 gesteunde presentaties met daarbij afbeeldingen van enkele 
hoogtepunten. 

Donatie Turing Foundation € 180.678
Looptijd   juni t/m november 2020
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Selectie stadsgezichten op Hofvijver en Binnenhof, Haags Historisch Museum

De Werkmankast, Groninger Museum

Het Pronkpoppenhuis van Sara Rothé, Frans Hals Museum

De installatie BLKNWS (Black News) van Kahlil Joseph, Bonnefantenmuseum

PROJECTEN BEELDENDE KUNST

DE KRACHT VAN ONZE NEDERLANDSE COLLECTIES

MUSEUM PRESENTATIE DONATIE
   TURING FOUNDATION

Allard Pierson Museum Inrichting Verhalenkabinet met ontwerpen voor ‘Amsterdamse katoentjes’ € 5.000 

Bonnefantenmuseum De installatie BLKNWS (Black News) van Kahlil Joseph € 5.000 

CODA Apeldoorn De collectie ADO speelgoed € 2.958 

De Mesdag Collectie De vrouwelijke kunstenaars rondom Sientje Mesdag € 4.940 

Design Museum Den Bosch Touching Worlds: presentatie rondom keramiek van Pablo Picasso en Kenneth Price € 5.000 

Frans Hals Museum Het Pronkpoppenhuis van Sara Rothé € 5.000 

Groninger Museum De Kast met oudtestamentische voorstellingen van H.N. Werkman € 4.500 

Haags Historisch Museum Selectie stadsgezichten op de Hofvijver en het Binnenhof € 3.700 

Het Nieuwe Instituut Audiotour ‘Het gezonde Huis’ over hygiëne en gezondheid in Huis Sonneveld € 5.000 

Joods Historisch Museum Topstukken uit het kunstdepot (Isaac Israels, Isidor Kaufmann, Eduard Frankfort) € 1.135 

Kasteel Amerongen Presentatie van 18e-eeuwse palempore uit India € 4.250 

Kasteel Duivenvoorde Presentatie in Porseleinkamer van 19e + 20e-eeuwse porseleinen serviezen € 3.900 

Kasteel-Museum Sypesteyn Presentatie rondom 131-delig rozenservies, Loosdrechts porselein € 5.000 

Katwijks Museum Presentatie rond gezichten op Katwijk € 2.500 

Kunstmuseum Den Haag Presentatie rondom zelfportret Paula Modersohn-Becker € 3.750 

Mauritshuis Alleen met Vermeer, tentoonstelling rondom het werk ‘Gezicht op Delft’ € 5.000 

Museum Belvédère Presentatie en publieksuitgave over de collectie druksels van Hendrik Werkman € 2.500 

Museum Catharijneconvent Verborgen Parel, presentatie rond 15e-eeuwse kruisiging € 4.500 

Museum De Waag Presentatie rond schilderij over de belegering van Deventer € 5.000 

Museum Gouda Informatiemeubels over 16e + 17e-eeuwse Goudse altaarstukken € 5.000 

Museum Helmond Presentatie rond ‘Orpheus’ van Barbara Hepworth € 3.750 

Museum Henriette Polak Presentatie van tien werken van Wim Oepts € 2.713 

Museum Het Gouverneurshuis Vernieuwde presentatie over 18e-eeuwse hensglazen € 4.500 

Museum Het Kennemerland De Nieuwe Kunst, herinrichting van kerncollectie keramiek en wandtapijten € 4.250 18-eeuwse Indiase palempore, Kasteel Amerongen

Alleen met Vermeer, Mauritshuis

Presentatie rond ‘Orpheus’ van Barbara Hepworth, Museum Helmond
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

Corona ontwerpen van Yamuna Forzani, TextielMuseum

Inrichting van een 17e-eeuws Schilderijenkabinet, Westfries Museum

De diorama’s van Gerrit Schouten, Tropenmuseum

DE KRACHT VAN ONZE NEDERLANDSE COLLECTIES

MUSEUM PRESENTATIE DONATIE
   TURING FOUNDATION

Museum Het Rembrandthuis Focuspresentatie Rembrandt, Van Dijck en ‘kwetsbare ouderen’ € 3.750 

Museum Het Schip Herinrichting voormalig Postkantoor en collectie Michel de Klerk € 4.875 

Museum Het Valkhof Binnenste Buitenland, 19e-eeuwse schilderijen van landschappen rond Nijmegen € 4.850 

Museum In ‘t Houten Huis Huiselijke objecten beschilderd door vader en zoon Spaarman € 1.000 

Museum Klok & Peel Presentatie over het muzikale aspect van luidklokken € 3.588 

Museum Krona Presentatie ‘Maria, troosteres in nood’ € 3.925 

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder Nieuwe presentatie van het Maria-altaar € 2.850 

Museum Prinsenhof Delft Presentatie ‘Delftse Meesters. In kunst en wetenschap’ € 4.000 

Museum Rijswijk Tentoonstelling over drie eeuwen Burchvliet € 2.725 

Museum Van Loon Spraakmakers, de relevantie van zes meesterwerken uit eigen collectie € 5.000 

Museum Zaanse Tijd Handel in de Tijd, presentatie met zeven staande klokken € 5.000 

Nationaal Glasmuseum Stolpvitrines voor vaste presentatie van glazen koekdozen van Jacques Boon € 3.407 

Rijksmuseum Portrettweeluik van de renaissancekunstenaar Piero di Cosimo € 2.100 

Rijksmuseum van Oudheden De Sarcofaag van Simpelveld € 5.000 

Singer Laren Presentatie rond ‘Gehendes Mädchen’ van Max Liebermann € 4.207 

Stadsarchief Amsterdam Stilte in de stad: foto’s van Benjamin Brecknell Turner, 1857 € 3.350 

Stadsmuseum Woerden Herinrichting van de Leo Gestel kamer € 2.462 

TextielMuseum Corona ontwerpen van Yamuna Forzani € 1.638 

Tropenmuseum Topstukken uit de Surinaamse collectie: de diorama’s van Gerrit Schouten € 2.550 

Voerman Museum Hattem Presentatie van schetsen van Jan Voerman sr. € 1.183 

Westfries Museum Inrichting van een 17e-eeuws Schilderijenkabinet € 4.375

De Sarcofaag van Simpelveld, Rijksmuseum van Oudheden

Stolpvitrines voor glazen koekdozen van Jacques Boon, Nationaal Glasmuseum
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PROJECTEN MUZIEK PROJECTEN POËZIE

DE GEDICHTENWEDSTRIJD

In de periode 2009 - 2018 organiseerde de Turing Foundation in 
samenwerking met de Poëzieclub de Turing Gedichtenwedstrijd, 
met in totaal bijna 100.000 ingezonden gedichten door ruim 
17.000 dichters een groot succes. Eind 2018 heeft de Turing Foun-
dation zich na 10 jaar teruggetrokken als hoofdbegunstiger van 
de wedstrijd. De Poëzieclub heeft de coördinatie van de wedstrijd 
overgenomen en vanaf 2019 wordt de prijs voor het beste gedicht 
samen met De Grote Poëzieprijs, de prijs voor de beste bundel 
van het jaar, georganiseerd onder de noemer ‘Prijs de Poëzie’. De 
insteek van De Gedichtenwedstrijd is onveranderd: de inschrijving 
is anoniem, iedereen kan meedoen en de hoofdprijs is maar liefst 
€ 10.000. De bijdrage van de Turing Foundation is geoormerkt 
voor het prijzengeld. Tijdens de feestelijke prijsuitreiking op 20 
maart 2021 in de OBA in Amsterdam werd het gedicht ‘Mummie’ 
van de Vlaming Sascha Beernaert uitgeroepen tot de winnaar van 
De Gedichtenwedstrijd 2020. 

Donatie Turing Foundation  € 14.500
Looptijd    2020 - 2021

VERTAALWEDSTRIJD ‘TELESCOPE’ VAN 
NOBELPRIJSWINNAAR LOUISE GLÜCK

Op 10 december 2020 ontving de Amerikaanse dichter Louise 
Glück (New York, 1943) de Nobelprijs voor Literatuur. Glück is een 
van de meest vooraanstaande dichters van de VS, maar slechts 
enkele gedichten van haar hand zijn in het Nederlands vertaald. 
Reden voor de lerarenverenigingen Levende Talen Nederlands en 
Engels om van het momentum gebruik te maken en een vertaal-
wedstrijd onder middelbare scholieren uit te schrijven: wie maakt 
de beste vertaling van het gedicht ‘Telescope’? De wedstrijd 
daagde de leerlingen uit om aan de slag te gaan met poëzie en 
met het maken van een literaire vertaling en was met ruim 1500 
deelnemers een groot succes. De eerste prijs is gewonnen door 
een groep leerlingen (11 t/m 17 jaar) van de Europese school in 
Frankfurt. De beste vertalingen zijn gepubliceerd, onder andere 
op www.scholieren.com. 

Donatie Turing Foundation € 500
Looptijd   2020

DE 48 UUR VAN BEETHOVEN & SJOSTAKOVITSJ 

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem organiseren jaarlijks ‘De 48 uur van ...’, een 
driedaags festival waarbij twee componisten centraal staan. Bij de 2020 editie vormde 
Beethoven (1770-1827) het uitgangspunt vanwege zijn 250ste geboortejaar. Het werk van 
Beethoven werd gecombineerd met dat van Sjostakovitsj (1906-1975). Beide componis-
ten schreven sterke, gepassioneerde en geladen muziek vanuit zowel een klassiek als 
een modern idioom. Gerenommeerde internationale musici voerden zowel toegankelijke 
hoogtepunten uit de oeuvres van de twee componisten als minder bekende stukken uit 
en namen zo de bezoekers mee op reis van de klassieke naar de modernere muziek.  
Het gemiddeld rapportcijfer van 8.9 laat zien dat het publiek deze insteek kon waarderen.

Donatie Turing Foundation € 5.000
Looptijd   28 februari t/m 1 maart 2020

DELFT CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Het Delft Chamber Music Festival combineert een kwalitatief hoogstaand programma 
met (inter)nationale topmusici met een multidisciplinair en laagdrempelig karakter en 
weet daarmee een breed en gevarieerd publiek te bereiken. Grote werken uit het kamer-
muziekrepertoire worden geprogrammeerd naast onbekendere stukken. De concerten in 
het hoofdprogramma vinden plaats in Museum Het Prinsenhof, daarnaast vinden con-
certen plaats op diverse locaties in Delft. Het geplande festival moest noodgedwongen 
worden afgelast vanwege de Covid-19 crisis. De organisatie heeft vervolgens besloten om 
de liefhebbers een alternatief te bieden: gedurende een tweedaags minifestival kon het 
publiek genieten van vier live concerten, livestreams en een podcastserie met oprichter 
en violiste Liza Ferschtman.

Donatie Turing Foundation € 6.500
Looptijd   1 en 2 augustus 2020

CIRCUS CHARMS 

Frank en René Groothof keren terug in het theater met ‘Circus Charms’: een muziek-
theaterproductie gebaseerd op de verhalen, toneelstukken en gedichten van Ruslands 
grootste absurdistische schrijver Daniil Charms (1905-1942). De voorstelling bestaat 
uit een mix van circus, storytelling, broedertwist en film. De rode draad wordt gevormd 
door klassieke muziek: het ensemble SeaSession speelt kamermuziek van onbekende 
avant-gardistische Russen uit de jaren ‘20 - Alexei Zhivotov, Alexander Mosolov, Arno 
Babadjanian, Vladimir Deshyevov en Leonid Polovinkin -, tijdgenoten van Charms. Het 
oorspronkelijke plan om in totaal 11 familievoorstellingen en 6 schoolvoorstellingen uit te 
voeren kon vanwege de Covid-19 crisis slechts gedeeltelijk worden gerealiseerd. Voor de 
geannuleerde voorstellingen worden zo mogelijk alternatieve data ingepland. 

Donatie Turing Foundation € 15.000
Looptijd   2020 - 2021
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Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is 
cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de ziekte 
worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging worden 
voorkomen. De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de verspreiding 
van lepra. Deze onderzoeksprojecten worden gerealiseerd via 
onze vaste samenwerkingspartners: de Leprastichting en het 
Leprosy Research Initiative. 

LEPRA

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

INDONESIË – NEDERLAND – NEPAL – VERENIGDE STATEN

LEPRASTICHTING

De Leprastichting werkt sinds 1967 aan een wereld zonder lepra en uitslui-

ting als gevolg van handicaps. De Leprastichting is wereldwijd één van de 

grootste spelers op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar bestrij-

ding, 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 capacity building voor onderzoekers wereldwijd.



50 51

PROJECTEN LEPRA

NA AR EEN WERELD ZONDER LEPRA

‘67
1985 1995 2005 2016 2019

550.224 529.376 296.499 217.968 202.158

2030
Aantal nieuwe  
leprapatiënten  
verminderd  
met 90%

2030

Aantal nieuwe 
leprapatiënten 
wereldwijd 

OPRICHTING 
LEPRASTICHTING

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 (€ 30.000 in 2020)  Looptijd donatie 2016-2022

ONDERZOEK ‘IMPLEMENTATION OF DAPSONE HYPERSENSITIVITY SYNDROME (DHS)’   

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

Donatie Turing Foundation € 77.275 (€ 19.501 in 2020)  Looptijd donatie 2019 - 2021

ONDERZOEK ´NOVEL IMMUNODIAGNOSTIC INTERVENTIONS AND DIAGNOSTIC TESTS FOR LEPROSY (IMC)́  

Deze studie van het Leiden University Medical Centre en de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op het bepalen van het lange 
termijn (3-6 jaar) effect van het gebruik van de BCG vaccinatie (al dan niet gecombineerd met het antibioticum rifampicine) ter voor-
koming van lepra bij contacten van leprapatiënten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een door het LUMC ontwikkelde gebruiks-
vriendelijke vingerpriktest om het korte termijn effect van rifampicine op de M. leprae infectie te bepalen. Deze test zal onderdeel 
gaan uitmaken van het nationale lepraprogramma in Bangladesh. Het project is een vervolg op het eerder door de Turing Foundation 
ondersteunde IDEAL/INDIGO onderzoek. 

Donatie Turing Foundation € 112.500 (€ 37.500 in 2020)  Looptijd donatie 2019 - 2021

ONDERZOEK ‘LEPVAX: VEILIGHEID EN VACCIN-GEÏNDUCEERDE IMMUUNRESPONS´ 

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

Donatie Turing Foundation € 175.000 (€ 50.000 in 2020)  Looptijd donatie 2019 - 2021
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PROJECTEN LEPRA

ONDERZOEK ‘EXTRA CLOFAZIMINE FOR MB CASES AT HIGH OF ENL REACTIONS´ 

Erythema Nodosum Leprosum (ENL) kan behandeld worden met het medicijn clofazimine. Dit onderzoeksproject heeft tot doel te 
evalueren of het behandelen van leprapatiënten met extra clofazimine de ernst en de frequentie van ENL vermindert en of het over een 
periode van 24 maanden zenuwschade voorkomt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Bombay Leprosy Project en vindt plaats in 
Bangladesh en India.

Donatie Turing Foundation € 98.608 (€ 24.632 in 2020)  Looptijd 2020 - 2023

ONDERZOEK ‘METLEP TRIAL: METFORMIN AS ADJUNCT THERAPY FOR MB LEPROSY’  

De ziekte tuberculose wordt veroorzaakt door een vergelijkbare bacterie als lepra. Onderzoek heeft uitgewezen dat het medicijn met-
formine (dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes) een gunstig effect heeft op het immuunsysteem van tuberculose- 
patiënten. Het IOCRL (Universities of Indonesia and Oxford Clinical Research Laboratory) in Jakarta, het UGM (Gadjah Mada Universi-
ty) in Yogyakarta en het UNDIP (University of Diponegoro) in Semarang onderzoeken gezamenlijk in hoeverre de behandeling van de 
ziekte lepra met het medicijn merformine de mate en ernst van leprareacties kan verminderen en de gevolgen ervan kan voorkomen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in Indonesië. 

Donatie Turing Foundation € 99.973 (waarvan € 29.810 in 2020)  Looptijd donatie 2020 - 2023

ONDERZOEK ‘IMMUNOMODULATION BY MYCOBACTERIUM INDICUS PRANII (MIP) IN MB LEPROSY’

Onderzoek heeft aangetoond dat het vaccin MIP (Mycobacterium indicus pranii) het immuunsysteem kan aanleren een ‘immune 
response’ aan te maken wanneer het in contact komt met M. leprae. Dit proces wordt ‘immune modulatie’ genoemd. Het National 
Institute of Research in Tribal Health (ICMR) in India doet onderzoek naar de cellen die betrokken zijn bij een immune response en 
de verschillen tussen de met MIP gevaccineerde en ongevaccineerde patiënten. Het doel van het onderzoek is om het achterliggende 
mechanisme van immune response en immune modulatie beter te begrijpen en de opgedane kennis in te zetten bij een effectievere 
bestrijding van de ziekte lepra. 

Donatie Turing Foundation € 94.320 (€ 30.345 in 2020)  Looptijd 2020 - 2023

BIJDRAGE AAN DE WETENSCHAPSTAK VAN DE LEPRASTICHTING 

In 2020 droeg de Turing Foundation in totaal € 209.472 bij aan zeven 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. 

Donatie Turing Foundation € 10.474  Looptijd donatie 2020
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 BEELDENDE KUNST
DORDRECHTS MUSEUM, ‘IN HET LICHT VAN CUYP. AELBERT CUYP & GAINSBOROUGH-CONSTABLE-TURNER’, 2021-2022  € 40.000

DRENTS MUSEUM, ‘FRIDA KAHLO. VIVA LA FRIDA!’, 2021-2022 € 75.000

COBRA MUSEUM, ‘FRIDA KAHLO & DIEGO RIVERA: A LOVE REVOLUTION’, 2021 € 40.000

MUSEUM VOLKENKUNDE LEIDEN, ‘AZTEKEN – DE MENS ACHTER DE MYTHE’, 2021-2022  € 30.000

STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM, ‘BRUCE NAUMAN’, 2021  € 40.000

MUSEUM CATHARIJNECONVENT, ‘MARIA MAGDALENA’, 2021  € 50.000

KUNSTHAL ROTTERDAM, ‘CALDER NOW’, 2021-2022 € 50.000

SCHEEPVAARTMUSEUM, ‘WILLEM VAN DE VELDE: VADER & ZOON’, 2021-2022 € 40.000

MUSEUM GOUDA, ‘KAARSLICHT’, 2021-2022 € 20.000

DESIGN MUSEUM DEN BOSCH, ‘LUCIO FONTANA – DE VEROVERING VAN DE RUIMTE’, 2021-2022  € 20.000

VAN ABBEMUSEUM, ‘PARALLEL LIVES, PARALLEL AESTHETICS: LÉON FERRARI AND GÜLSÜN KARAMUSTAFA’, 2021-2022  € 15.000

CENTRAAL MUSEUM, ‘DE BOTANISCHE REVOLUTIE – OVER DE NOODZAAK VAN TUINIEREN’, 2021-2022  € 20.000

MUSEUM HET REMBRANDTHUIS, ‘HANSKEN. REMBRANDTS OLIFANT’, 2021  € 17.500

VAN GOGH MUSEUM, ‘GUSTAV KLIMT. INSPIRED BY MONET, VAN GOGH, MATISSE’, 2022-2023   € 100.000

 MUZIEK
STICHTING KLASSIEKFABRIEK, KLASSIFEST, 2021 € 5.000

WONDERFEEL, 2021 € 10.000

STICHTING GRACHTENFESTIVAL, GRACHTENFESTIVAL, 2021 € 15.000

NATIONALE OPERA & BALLET, ‘BUSVERVOER NAAR SCHOOLMATINEES’, 2021-2024 € 115.800

DE DOELEN, MUZIEKEDUCATIEPROJECT, 2021-2022 € 10.000

NOORD NEDERLANDS ORKEST, PIETER ROELF JEUGDCONCERTEN, 2022 € 10.000

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ, PÄRT FESTIVAL, 2022 € 10.000

 NATUUR
TREES FOR THE FUTURE, ‘PLANTING TREES IN MALI’, 2021-2023 € 60.000

UNIVERSITEITSFONDS WAGENINGEN, ‘REEFOLUTION - DUURZAAM KORAALRIF GEBRUIK’, KENIA, 2021-2022 € 40.000

JANE GOODALL INSTITUUT, ‘BOSLANDBOUW ALS MIDDEL OM NATUUR TE BESCHERMEN’, D.R. CONGO, 2021-2022 € 80.000

FRIENDS OF TACUGAMA, ‘HABITAT RESTORATION TO PROTECT WESTERN CHIMPANZEE’, SIERRA LEONE, 2021-2022 € 52.000

WERELD NATUUR FONDS, ‘COMMUNITY BASED FISHERIES MANAGEMENT’, PAPOEA-NIEUW-GUINEA EN  
DE SALOMONSEILANDEN, 2021-2023 € 150.000

 ONDERWIJS
VIA DON BOSCO, ‘BEGELEIDING NAAR WERK VOOR JONGEREN IN RURAAL KAMEROEN’, 2021-2022 € 63.000

MASTERPEACE, ‘EN-POWER, VAKTRAINING IN BAFOUSSAM’, KAMEROEN, 2021-2023 € 90.000

TEACH FOR ALL, ‘TEACH FOR LIBERIA: CULTIVATION OF LOCAL LEADERS TO STRENGTHEN THE EDUCATION 
SECTOR’, LIBERIA, 2021-2022 € 44.000

RAIN, ‘EXPANDING THE PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL MENTORING PROGRAM’, NIGER, 2021-2023 € 60.000

 LEPRA
NHDP, ONDERZOEK ‘MOLECULAR METHODS IN SUBCLINICAL MODELS OF LEPROSY TO TEST’, VS, 2021-2022  € 36.500

LUMC, ONDERZOEK ‘POINT-OF-CARE TESTS FOR LEPROSY’, ZUID AMERIKA, 2021-2024  € 152.743

TOEKENNINGEN
PROJECTEN 
2021 EN VERDER
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HET VERMOGEN VAN DE TURING FOUNDATION

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

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

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

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

de planning en de looptijd van projecten. 

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN IN 2020

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal € 43,5 miljoen toegekend aan donaties of gereserveerd voor 

meerjarige projecten. Daarvan betreft een bedrag van € 3 miljoen toekenningen voor projecten in 2020, en een bedrag van 

€ 3,7 miljoen voor in beginsel voorgenomen donaties door het bestuur voor de komende jaren (bestemmingsreserves).

Als gevolg van de Covid-19 crisis zijn veel door de Turing Foundation ondersteunde kunstprojecten uitgesteld of geannuleerd. 

Dit verklaart het relatief hoge bedrag dit jaar aan ‘Vrijval eerder toegezegde donaties’ (€ 240.010). De projectpartners kunnen 

opnieuw een beroep op ons doen wanneer het project alsnog plaatsvindt. De Turing Foundation heeft in 2020 een bijzondere 

bijdrage toegezegd aan de klimaatcampagne van Greenpeace, die onder ‘Natuur diversen’ is verantwoord. 

VERMOGENSBEHEER 

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

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

worden gehouden. Wij hanteren een beleggingshorizon van 10 jaar. 

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

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

wereldwijde indexfondsen en individuele aandelen (Triodos portefeuille). Maximaal 5% van het vermogen wordt belegd in 

meer langlopende risicovolle beleggingen zoals vastgoedfondsen of hedge funds. In 2020 heeft het vermogen van de Turing 

Foundation een rendement van € 1.369.304 opgeleverd. Dit is (op jaarbasis) een positief rendement van 4,5% ten opzichte van 

de beleggingsportefeuille in het verslagjaar.

 

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

 

FINANCIËLE 
VERSLAGLEGGING

Donaties 2006 t/m 2019 2020 Voorgenomen donaties Totaal

Onderwijs € 11.066.349 € 709.000 € 852.000 € 12.627.349

Kunst € 11.428.375 € 372.000 € 723.300 € 12.523.675

Natuur € 9.404.831 € 703.800 € 1.099.500 € 11.208.131

Natuur diversen € 0 € 1.200.000 € 500.000 € 1.700.000

Lepra € 4.876.716 € 232.262 € 549.518 € 5.658.496

Diversen € 404.020 € 5.440 € 0 € 409.460

Subtotaal € 37.180.291 € 3.222.502 € 3.724.318 € 44.127.111

Vrijval eerder toegezegde 
donaties € -319.182 € -240.010 - € -559.192

Totaal € 36.861.109 € 2.982.492 € 3.724.318 € 43.567.919
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JAARREKENING

Verkorte Balans

Activa Ultimo 2020 Ultimo 2019

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 17.725 € 1.928

2. Financiële vaste activa € 80.000 € 100.000

Totaal vaste activa € 97.725 € 101.928

Vlottende Activa

3. Effecten € 29.135.595 € 30.937.195

4. Vorderingen € 69.899 € 111.958

5. Liquide Middelen € 1.268.559 € 887.996

Totaal vlottende activa € 30.474.053 € 31.937.149

Totaal activa € 30.571.778 € 32.039.077

Passiva Ultimo 2020 Ultimo 2019

Eigen vermogen

6. Bestemmingsreserves € 3.724.318 € 3.132.449

7. Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 25.521.793 € 28.197.065

Totaal eigen vermogen € 29.246.111 € 31.329.514

Schulden op korte termijn

8. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties € 1.263.446 € 657.363

9. Overige schulden op korte termijn € 62.221 € 52.200

Totaal schulden op korte termijn € 1.325.667 € 709.563

Totaal passiva € 30.571.778 € 32.039.077

Verkorte Staat van Baten en Lasten

Baten Budget 2020 Realisatie 2020 Realisatie 2019

10. Financiële baten - € 1.369.304 € 3.154.968

Totale baten - € 1.369.304 € 3.154.968

Lasten Budget 2020 Realisatie 2020 Realisatie 2019

11. Personeelskosten € -226.600 € -231.335 € -232.109 

12. Afschrijvingen op vaste activa € -2.900 € -2.601 € -920

13. Verstrekte donaties € -2.903.080 € -3.222.502 € -1.977.585

14. Vrijval eerder verstrekte donaties - € 240.010 € 123.289

15. Kosten vermogensbeheer € -92.000 € -88.393 € -90.883 

16. Overige lasten € -160.800 € -147.886 € -130.309

Totale lasten € -3.385.380 € -3.452.707 € -2.308.517

Saldo baten minus lasten € -3.385.380 € -2.083.403 € 846.451

TOELICHTING: 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In het bijzonder is Richtlijn RJKC1 

voor Kleine 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.

Dubois & Co. Registeraccountants gaf in juni 2021 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 2020:

Pieter Geelen (voorzitter)

Rian Fokker (secretaris)

Jeroen Davidson (penningmeester)

Samenstelling van de organisatie (2,25 fte) van de Turing Foundation op 31 december 2020:

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

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

Florentine van Waesberghe-Six, projectmanager (0,75 fte) 

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

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

in 2020 vier maal in vergadering bijeen. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en zij declareren geen 

onkosten.

Organisaties die direct of indirect zijn of worden ondersteund door de Turing Foundation in 2020:

BESTUUR EN 
ORGANISATIE

INDEX

Action on Poverty 33

Allard Pierson Museum 42

America Leprosy Mission (ALM)  51

Amigos de los Arrecifes de Tela 17

APSM 31

Artsen zonder Grenzen (Médecins Sans Frontières/MSF)  34

Association des Jeunes et Amis pour le Futur (AJAF) 16

Association Dogon Initiative (ADI) 30

Association for the Development of Promotion and 

Training Activities (ADAF/Gallé) 20

ATTous 24

Baptist Women’s Union (BWU) 32

Bombay Leprosy Project 52

Bonnefantenmuseum 42, 43

Both Ends 18

Canadian Organisation for Development through 

Education (CODE) 28

Centraal Museum 54

Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation Congolaise 15

Chance for Childhood (CfC) 26

ChildFund Deutschland 26

Children’s Voice 26

Chimpansee Conservation Centre (CCC) 16

Cobra Museum 54

CODA Apeldoorn 42

Concern Worldwide (CW) 30

Congodorpen 15

Conservation International (CI) 18

Coral Reef Alliance (CORAL) 17

David Shepherd Wildlife Foundation 16

Dawn 4, 21

De Doelen 55

De Mesdag Collectie 42

Delft Chamber Music Festival 46

Design Museum Den Bosch 42, 54

Diocesan Justice and Peace Commission Bukavu  26

Dordrechts Museum 54

Drents Museum 54

Ebenezer Ministry International 25

Edukans  26, 27

Erasmus University Rotterdam 50

Fauna & Flora International (FFI) 14

FAWE-Sierra Leone 34

FioCruz 51

Frans Hals Museum 42, 43

Friends of Tacugama 55

Greenpeace 4, 6, 7, 14, 21, 56

Groninger Museum 42, 43

Haags Historisch Museum 42, 43

Het Nieuwe Instituut 42

IDAY Cameroun  28

Infectious Disease Research Institute (IDRI) 51

Institute for Human Activities  15

Institute of Health Research and Development (IHRDP)  51

Jane Goodall Instituut 55

Job Booster Burkina Faso 24

Joods Historisch Museum 42

Kasteel Amerongen 42, 43

Kasteel Duivenvoorde 42

Kasteel-Museum Sypesteyn 42

Katwijks Museum 42

Kunsthal Rotterdam 54

Kunstmuseum Den Haag 41, 42

Leger des Heils 26

Leiden University Medical Centre (LUMC)  50, 55

Leprastichting 48, 49, 50, 53

Leprosy Research Initiative (LRI) 48, 49, 53

Leraars zonder Grenzen België  28

Lerarenvereniging Levende Talen Nederlands en Engels 47

London School of Hygiene and Tropical Medicine  50

Marine Megafauna Foundation 20

MasterPeace 55

Mauritshuis 44, 45

Mineke Foundation  29

Museum Belvédère 42

Museum Catharijneconvent 42, 54

Museum De Waag 42

Museum Gouda 42, 54

Museum Helmond 38, 44, 45

Museum Henriette Polak 42

Museum Het Gouverneurshuis  42

Museum Het Rembrandthuis 44, 54

Museum Het Schip 44

Museum Het Valkhof 44

Museum In ‘t Houten Huis 44

Museum Kennemerland 42

Museum Klok & Peel 41, 44

Museum Krona 44

Museum Ons’ Lieve Heer op Solder 44

Museum Prinsenhof Delft 44

Museum Rijswijk 44

Museum Van Loon 44

Museum Volkenkunde Leiden 54

Museum Zaanse Tijd 44

Muziekgebouw aan ‘t IJ 55

Nationaal Glasmuseum 42, 43

National Institute of Research in Tribal Health (ICMR)  52

Nationale Opera & Ballet 54

NHDP 55

Noord Nederlands Orkest 55

Partners Pays Dogon (PPF) 19, 30

Peace Parks Foundation (PPF) 19

Poëzieclub 47

RAIN 55

Rijksmuseum 44

Rijksmuseum van Oudheden 44, 45

Scheepvaartmuseum 54

Second Wave Education Foundation (SWEF) 32

SHIFSD 29

Singer Laren 44

Stadsarchief Amsterdam 44

Stadsmuseum Woerden 44

Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem 46

Stedelijk Museum Amsterdam 54

Stichting De Toekomst Zaaiers 27

Stichting Grachtenfestival 54

Stichting KlassiekFabriek 54

Stichting Milly Mamoudou 16

Stichting Sarinka 16

Stichting SeaSession  46

Street Child 25, 35

Strømme Foundation 31

Sustainable Development Initiative (SDI) 18

Teach for All 55

Terre des Hommes 24

TextielMuseum 44, 45

Teylers Museum 39

Tools for Self Reliance (TFSR)  32

TPO 25

Tree Aid 20

Trees for the Future 55

Tropenmuseum 41, 44, 45

UGM (Gadjah Mada University) 53 

UNDIP (University of Diponegoro)   53

Universiteitsfonds Wageningen 55

Indonesia and Oxford Clinical Research  

Laboratory (IOCRL)  53

Van Abbemuseum 39, 54

Van Gogh Museum 38, 54

Vereniging het Spinozahuis 40

Vereniging Rembrandt 41

Via Don Bosco 55

Voerman Museum Hattem 44

War Child 25

Wereld Natuur Fonds 55

Westfries Museum 44, 45

Wetlands International 17

Wonderfeel 54

Woord en Daad 24

ZOA 29
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Uitgave Turing Foundation

Herengracht 514, 1017 CC Amsterdam
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www.turingfoundation.org

Ontwerp Jean Haasbroek
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De Turing Foundation heeft de ANBI-status

RSIN (Fiscaal nummer): 81 61 09 229

Dossiernummer Kamer van Koophandel: 34252769

Fotocredits 
Omslag: John Constable (1776-1837), Sluis met een passeren-
de boot, 1826. Olieverf op doek. Collectie The Royal Academy 
of Arts, Londen 
Omslag: Wetlands International: Ibrahim Shabil
Institute for Human Activities (pag 15): beeld uit White Cube, 
Renzo Martens
Leden van de Cercle d’Art des Travailleurs de Plantation 
Congolaise (vanaf links): Olele Mulela Mabamba, Huguette 
Kilembi, Mbuku Kimpala, Jeremie Mabiala, Jean Kawata, Irene 
Kanga, Ced’art Tamasala en Matthieu Kasiama
Wetlands International (pag 17): Ibrahim Shabil
Conservation International (pag 18): Trond Larsen
CODE (pag 28): Jefferson Krua

Second Wave Education Foundation (pag 32): Bassira Chaibou 
Van Gogh Museum (pag 38): Luuk Kramer
Museum Helmond (pag 38): Peter Cox, Bonnefantenmuseum
Teylers Museum (pag 39): Bibi Veth
Haags Historisch Museum (pag 43): Kim Verkade
Groninger Museum (pag 43): Heinz Aebi
TextielMuseum (pag 45): Josefina Eikenaar
Delft Chamber Music Festival (pag 46): Melle Meivogel
Circus Charms /St. SeaSession (pag 46): Hans Hijmering
Poëzieclub (pag 47): Simon Bequoye
Leprastichting (pag 53, foto midden): Tom Bradley
Leprastichting (pag 53, foto rechts): Sasja van Vechgel

De overige afbeeldingen in dit jaarverslag zijn beschikbaar gesteld door projectpartners.


