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Manisch depressief
Sinds onze oprichting reizen wij elk jaar naar een van onze West-Afrikaanse 
focuslanden, en bezoeken daar dan zoveel mogelijk van onze projecten, 
twee à drie per dag, een week lang. Het is natuurlijk onmogelijk om projec-
ten in zo’n korte tijd te evalueren, en daar komen we dan ook niet voor. We 
evalueren onze eigen preconcepties: komen de ideeën die wij ons hadden 
gevormd - op basis van een projectaanvraag en enkele foto’s - overeen met 
de werkelijkheid?

Natuurlijk laat de werkelijkheid zich niet 100% op papier vangen. Ook niet 
in dit voorwoord, maar enkele aansprekende voorbeelden van eyeopeners 
wil ik u niet onthouden.

In maart 2012 bezochten we School on Wheels in Kameroen. Dit project 
heeft een paar auto’s van ons gekregen om aan het eind van elke school-
dag leraren naar afgelegen, schoolloze dorpen te rijden. Daar kunnen ze 
dan lesgeven aan kinderen die het anders zonder opleiding moeten stellen. 

We waren enthousiast over de aanvraag, die een praktische oplossing 
beschreef voor een gebied met een schrijnend tekort aan leraren. Ergens 
in het projectvoorstel stond een zinnetje dat de wagens ook ‘s ochtends 
zouden worden gebruikt om kinderen uit nabijgelegen dorpen naar school 
te brengen. We hadden dat schouderophalend voor kennisgeving aange-
nomen. Ja, als je die voertuigen toch hebt… In ons westers voorstellings-
vermogen gespte de projectleider ’s ochtends een paar kinderen achterin 
voordat hij naar zijn werk reed.

Ter plekke bleek dat de helft van het project draaide om dit kindervervoer. 
Elk busje haalt iedere ochtend namelijk dertig kinderen op uit een dorp 
20 kilometer verderop en vervolgens nog eens snel dertig kinderen uit een 
dorp op 10 kilometer afstand. Het zag eruit als een wereldrecordpoging: 
hoeveel lachende kindertjes passen er in één volkswagenbusje? Zonder 
deze busjes had geen van die kinderen een opleiding kunnen volgen. De 
projectleider dacht duidelijk geweest te zijn in zijn aanvraag. Het was ons 
voorstellingsvermogen dat tekort was geschoten.

Ook is de praktijk soms te complex om met simpele stelregels tegemoet te 
treden. Wij geloven bijvoorbeeld in onderwijs: geef mensen geen vis, leer ze 
vissen. De stichting doet daarom in de regel niet aan voedselhulp. 

Eén van mijn favoriete projecten is echter in de sloppenwijk van Thika, 
Kenia. Kinderen hier zijn zeer gemotiveerd om iets te leren waarmee ze 
op een dag de sloppenwijk achter zich kunnen laten. Nu staat er een grote 
school in de wijk die gratis onderwijs biedt, maar veel kinderen kunnen 
zich niet veroorloven om daar elke dag naar toe te gaan. Als ze niet werken, 
zullen ze namelijk ook niet eten. Elke schooldag betekent een dag vasten. 
Dat weten ze soms twee, soms drie keer in de week op te brengen, tot hun 
achterstand zover is opgelopen dat het zinloos is geworden om nog op te 
komen dagen. 

Stichting Macheo ontwierp een plan om alle 550 kinderen op deze school 
elke ochtend een eenvoudige doch voedzame maaltijd aan te bieden (lees: 
voor 7 cent aan bonen en maïs). Dat beetje voedsel was in dit geval het 
enige missende onderdeel om een hele generatie kinderen onderwijs te 
kunnen bieden. 

Stichting Macheo kon ove-
rigens ook schoolunifor-
men laten fabriceren, voor 
minder dan twee euro per 
stuk. Toen we op project-
bezoek waren, voelden we 
het lokale management 
aan de tand: waarom was 
er geld aangevraagd om elk kind elk jaar een nieuw uniform te geven? Was 
dit fraude? Mismanagement? Het bleek echter dat dit schooluniform de 
enige kleding is die de kinderen hebben. Ze leven erin, slapen er in, en na 
een jaar is er niet veel van over (en wat wil je voor twee euro). 

We bezochten die dag ook de groentekassen die we hadden helpen bou-
wen. Hiermee zou het voedselproject in de toekomst hopelijk financieel 
onafhankelijk worden. We deelden een maaltijd met de projectleider en 
een honderdtal kinderen, met tomaten uit de nieuwe kas. De projectleider 
vertelde enthousiast over zijn droom om tomaten te exporteren naar Eu-
ropa, waar ze drie keer zoveel opbrengen. Met het verkregen geld kon het 
voedselproject naar andere scholen worden uitgebreid. “Maar ja,” zei hij, 
net op het moment dat ik een vork met verse broeikasopbrengsten naar 
mijn mond bracht, “dan moeten we wel andere pesticiden gaan gebruiken, 
want wat we er nu op spuiten is natuurlijk absoluut verboden in Europa.”

Kortom: je blijft je verbazen. En soms wordt het je droef te moede. Ik zeg 
wel eens dat werk in de ontwikkelingshulp en natuurbescherming soms 
manisch depressief voelt: je gaat continu op en neer tussen “Zie je wel dat 
het zin heeft” en “Het komt nooit meer goed met deze wereld.” 

voorwoord
Een busje van School on Wheels
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   Twee zware momenten: we bezochten een prachtig 
bosherstel-project in Mali waar we een dorp hadden geholpen om 10.000 
bomen aan te planten. De dorpelingen waren trots en toegewijd, je kon 
niet anders dan meegaan in hun enthousiasme. Om bij het projectgebied 
te komen hadden we echter twee uur lang door een barre woestenij moe-
ten rijden, kaal tot aan de horizon. De zon had de ooit vruchtbare grond zo 

hard dichtgebakken dat 
de boeren pikhouwelen 
moesten gebruiken om 
gaten voor de plantjes 
te slaan. Die vierkante 
kilometer met 20-centi-
meter hoge sprietjes die 
over tien jaar hopelijk 
tot echte bomen zouden 
uitgroeien, was relatief 
gezien een postzegeltje.

Nog zo’n moment 
waarop het hart me in 
de schoenen zonk was 
bij de opening van een 
lagere school die we 
hadden laten bouwen 
in Mali. Vergezeld 
door 250 wuivende en 

lachende kinderen liepen we naar de formele ontvangst. Daar troffen we 
minder dan 30 volwassenen. Hadden de andere ouders geen tijd om ons 

te begroeten? Nee, dit waren alle ouders. Het gemiddelde aantal kinderen 
per vrouw in dit dorp lag op elf. Het gemiddelde, sommigen hadden vijftien 
kinderen. En sommige mannen hadden meerdere vrouwen. Hoe dan ook 
hadden deze honderden kinderen zonder ons geen basisonderwijs kunnen 
volgen. Maar het was moeilijk het gevoel te behouden dat we de strijd 
tegen het analfabetisme aan het winnen waren.

En dan nog mogen we ons gelukkig prijzen dat we geen onnodige investe-
ringen hebben gedaan – iets waar we wel regelmatig voorbeelden van zien:

• Een school in een gebied waar geen kinderen wonen.

• Een glanzende, ongebruikte tractor op een projectterrein, al jaren 
onaangeraakt, de eerste tekenen van roest op de motorkap, geschon-
ken door een enthousiaste Franse stichting aan mensen die hem niet 
kunnen besturen en liever schoffels hadden gehad. 

• Een schuur vol PC’s en beeldschermen die al acht jaar onder plastic 
staan te wachten tot de dag dat het dorp elektriciteit zou krijgen. 
Ze moeten tienduizenden euro’s hebben gekost, ooit. Eens per jaar 
halen de dorpelingen een noodgenerator uit een nabijgelegen stad 
om te kijken of alles nog werkt. 

In de school naast de opgeslagen PC’s hangen ventilatoren aan de 
plafonds. Er is toch geen elektriciteit? De projectleider haalt de schouders 
op en zegt dat niemand hier überhaupt ooit last heeft van de warmte, 
die ventilatoren waren het idee van de ‘White Men’ Maar wat zonde van 
het geld! Nee hoor, het zijn namaakventilatoren. Plastic wieken van een 

paar cent per stuk, zonder bewegende delen of 
binnenwerk of stroomdraad. Op de foto’s die naar 
de geldschieters in Europa gaan zie je het verschil 
toch niet. 

Gelukkig sprak ik die middag een vrouw die 
dankzij ons een cursus duurzame landbouw-
technieken had gekregen. Basisinformatie over 
wieden en natuurlijke bemesting, meer niet, 
maar de opbrengst van haar groenteveldje was 
verviervoudigd. Wat vond ze daarvan? 

“I feel powerful. I can feed my children. I know 
that I can feed them next year. Before this, I was like a beast in the field: I 
had to wait and see what the world would bring me. It never occurred to 
me that I could have any influence on that.” (*)

Een krachtige uitdrukking van de betekenis van onderwijs: op het meest 
fundamentele vlak staat onderwijs voor vrijheid, de mogelijkheid invloed 
op je leven en je omgeving uit te oefenen. Op zo’n moment denk ik dan 
weer: “Zie je wel, het heeft zin”.

U vindt in dit jaarverslag veel voorbeelden van projecten die zin hebben. 
We schuwen waar nodig de kritische noten niet, want hoe meer we leren, 
hoe beter het gemiddelde resultaat wordt. Wij zijn daarom ook weer bij-
zonder dankbaar voor de inzet en persoonlijke inbreng van onze medebe-
stuursleden Jeroen Davidson en Alexander Ribbink, en natuurlijk van onze 
staf, Ellen Wilbrink (directeur Kunst en Leprabestrijding),  

Rahana Madhar (Office Manager) en Chantal 
Vruggink (Project-evaluatie). Een speciaal woord 
van dank aan Milou Halbesma, die sinds de op-
richting betrokken is geweest, eerst als bestuur-
lid, later als directeur, en met name de kunsttak 
van de Turing Foundation een eigen gezicht heeft 
gegeven. Zij is sinds 1 maart sectormanager 
Publiekszaken bij het Van Gogh Museum Amster-
dam. En een woord van welkom voor Minke van 
Rees, voorheen teammanager bij Stichting Doen 
en bestuurlid bij Progreso, die in juli bij ons begint 
als Directeur Onderwijs en Natuurbescherming.

 
Pieter en Françoise Geelen, April 2013

(*)”Ik voel me machtig. Ik kan mijn kinderen te eten geven. En ik weet nu dat ik ze vol-

gend jaar te eten kan geven. Hiervoor was ik als een beest in het veld: ik moest afwachten 

wat de wereld me zou brengen. Het kwam nooit bij me op dat ik daar zelf enige invloed 

op kon hebben.” 

10.000 aangeplante bomen 
in Mali

Een nieuwe school in N’Goto.  250 kinderen, 27 gezinnen.
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De Turing Foundation in cijfers
Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing Foundation in totaal € 22,6 miljoen 
toegekend aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

Natuur (totaal: € 6.151.445)
Het beschermen van de kraamkamers van de zee in 
ontwikkelingslanden en het invoeren van duurzame landbouw in West-
Afrika;

Onderwijs (totaal: € 7.229.093)
Het verbeteren van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs en 
beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden;

Kunst (totaal: € 6.087.072)
Meer mensen laten genieten van kunst in Nederland: van beeldende 
kunst, live uitvoeringen van klassieke muziek en van poëzie;

Lepra (totaal € 2.847.187) 
Het ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek naar vroege 
diagnose en behandeling van lepra.

In 2012 
– doneerden wij in totaal € 3.039.616 aan goede doelen; 
–  ontvingen wij 373 aanvragen; 
– honoreerden wij 78 aanvragen; 
– wezen wij 295 aanvragen af. 

In Nederland droegen wij bij aan*

– 678 muziekvoorstellingen met 70.239 bezoekers;
– 538 muziekuitvoeringen op scholen;
– 9 tentoonstellingen met 646.982 bezoekers;
– het vervoer van 14.305 schoolkinderen met de 
 Turing Museum Bussen;
– 14 poëzieactiviteiten;
– 170 gedichten in poëziepublicaties.

In ontwikkelingslanden maakten wij mogelijk dat*:
– 59.799 kinderen profiteerden van onderwijsprojecten;
– 2.299 leraren werden getraind;
– 15 scholen werden gebouwd, gerenoveerd en/of uitgebreid; 
– 10.354 kinderen dagelijks een schoolmaaltijd ontvingen;
– 27.594 mensen werden getraind in natuurbewustzijn, bosaanleg,  
 bosherstel en/of biologische landbouw;
– er wordt gewerkt aan de bescherming van 6 miljoen km2 zee 
 in Azië; 
– er wordt gewerkt aan de bescherming van 3.000 verschillende 
 soorten vis;
– 230.000 bijvangstvoorkomende cirkelhaken zijn gedistribueerd.

* Schattingen op basis van eigen projectgegevens

cijfers
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Hoofdstuk 1
Doelstellingen en bestedingen
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1.1 Hoe het begon  

In 2006 werd de Turing Foundation opgericht door Pieter en Françoise 
Geelen. De naam Turing Foundation is een eerbetoon aan Alan Turing 
(1912-1954), de Britse wetenschapper die door velen wordt gezien als 
de grondlegger van de computerwetenschap. Alan Turing is altijd een 
van de helden geweest van Pieter Geelen. Toen hij na zijn informatica-
studie in 1991 met een studievriend een bedrijf opzette, noemden zij 
het de Turing Machine Company. Dit bedrijf werd uiteindelijk in 2005 
onder de naam TomTom naar de beurs gebracht. Uit die opbrengst 
richtten Pieter en Françoise Geelen de Turing Foundation op. 

Bij de oprichting kozen zij vier bestedingsdoelen: kunst, onderwijs, 
leprabestrijding en natuurbescherming. Onderwijs en natuurbescher-
ming richten zich op projecten in ontwikkelingslanden (hoofdzakelijk 
West-Afrika), kunst richt zich uitsluitend op Nederland. Het donatie-
budget van de Turing Foundation wordt jaarlijks vastgesteld en be-
droeg in 2012 € 3,5 miljoen. Sinds de oprichting doneerde de stichting 
aan (meerjarige) projecten in totaal € 22.642.297.

1.2 Visie en missie 

De Turing Foundation wil een bijdrage leveren aan een betere wereld 
en een betere samenleving, nu en in de toekomst. Onze hoofdactivi-
teit is het besteden van gelden aan projecten die hier aan bijdragen. In 
ons bestedingsbeleid focussen wij uitsluitend op projecten die binnen 
de gedefinieerde bestedingsgebieden onderwijs, natuurbescherming 
en leprabestrijding in ontwikkelingslanden (focus op West-Afrika) 
en kunst in Nederland vallen. Deze projecten voeren wij niet zelf uit, 
maar realiseren wij via (Nederlandse) partnerorganisaties. 

Bij alles wat wij doen, willen wij een significant verschil kunnen maken 
en streven we naar duurzame resultaten van al onze projecten, klein 
en groot. Hoewel onze vier bestedingsgebieden ver uiteen liggen, 
geloven we dat veel organisaties en mensen grensoverschrijdend van 
elkaar kunnen leren en elkaar kunnen helpen. 

De vier bestedingsgebieden hebben elk een eigen doelstelling, beste-
dingsbeleid en een eigen budget. Voor doelstellingen en het beleid per 
deelgebied verwijzen wij naar de volgende hoofdstukken:
 2. Natuur
 3. Onderwijs 
 4. Kunst 
 5. Lepra 

1.3 Bestedingsprocedure 

De Turing Foundation realiseert haar doelen via de projecten van 
partnerorganisaties. Wanneer een project past binnen ons bestedings-
beleid, dan kan hiervoor een aanvraag worden ingediend. Meestal 
zoeken organisaties contact met ons, maar wij benaderen ook regel-
matig zelf organisaties. Bij eigen projecten zoals de Turing Nationale 
Gedichtenwedstrijd en de Turing Toekenning zijn we zelf (mede)
conceptontwikkelaar en (mede)organisator.
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aanvraag-
procedure

Aanvragen

Op uitnodiging

Afwijzen

Brief / e-mail Negatief advies 
directie

Positief advies 
directie

Bestuursvergadering

(Gedeeltelijk) toewijzen 1 jaar / meerjarig Afwijzen

1 dag na bestuursvergadering
telefoon directie

1 dag na bestuursvergadering
telefoon directie

Publicatie op website
(Inclusief donatiebedrag)

Eindrapport & evaluatie
(boven € 25.000: accountantsverklaring)

Toekenningsbrief & Voorwaarden Overboeking maximaal 90% donatie

Monitoring Voorwaarden: inhoudelijke & 
financiële rapportage

Bij goedkeuring directie: 
toekenning volgend projectjaar

Goedkeuring directie

Tussenrapportage

Overboeking restant donatie

Projectbezoek

(Eventueel) 
toelichting per 

telefoon

Gesprek

Toets, beleid, prioriteit & budget

Per post / e-mail
Toets:

- Organisatie

- Beleid, criteria

- Track record

- Solvabiliteit

- Professionaliteit

- Haalbaarheid

- Referenties
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Hoofdstuk 2
Natuur
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substantieel verschil kunnen maken voor de natuurbescherming in 
Afrika. In 2012 betrof onze geografische focus voor landbouwprojecten 
de volgende West-Afrikaanse landen: Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, 
Kameroen, Mali, Niger en Togo. Het bestuur heeft eind 2012 besloten 
om de geografische focus uit te breiden en vanaf 2013 ook landbouw-
projecten te ondersteunen in Guinée, Liberia en Sierra Leone.

2.2 Kraamkamers van de zee 
De zeeën en oceanen staan wereldwijd onder grote druk door klimaat-
verandering, overbevissing en vervuiling. In de kraamkamers van de 
zee, de koraalriffen en bepaalde kust- en mangrovegebieden, bevinden 
zich de hoogste concentraties leven en biodiversiteit. Door ons te 
concentreren op deze gebieden hopen we uiteindelijk een zo groot 
mogelijke bijdrage te leveren aan de bescherming van al het leven in 
de zee. Voor de bescherming van de zeeën en oceanen hanteren wij 
geen geografische focus.

Werkwijze
Natuurbescherming is een kwestie van een lange adem. Wij hebben 
daarom geen open aanvraagsysteem en de afgelopen jaren samen-
gewerkt met betrouwbare partners met een groot netwerk en goede 
resultaten, zoals het Wereld Natuur Fonds (WNF), de IUCN en ICCO. 
Daarnaast werkten wij in 2012 samen met Woord & Daad en CDI-
Bwamanda, organisaties met wie wij ook op het gebied van onderwijs 
samenwerken. Wij ondersteunen ook organisaties die de verduur-
zaming van de gehele productieketen (van boer tot consument) 

nastreven: Solidaridad (duurzame katoenverbouw in Mali, sinds 2011) 
en Progreso (duurzame cacaoproductie in Togo, sinds 2012).

Projectreis Kameroen
In februari 2012 maakte een delegatie van bestuur en directie van 
de Turing Foundation een projectreis naar Kameroen, waarbij zowel 
onderwijs- als natuurprojecten werden bezocht. Doel was op locatie 
meer inzicht te verkrijgen in verschillende door de Turing Foundation 
gesteunde projecten. 

In Kameroen bezochte natuurprojecten:
- Cendep programma in Mbiame (IUCN)
- Mangai Vet programma in Mbot (IUCN)

Natuurbeleid 
 

Binnen de natuurbescherming ligt onze focus bij de 
volgende onderwerpen: 
- duurzame landbouw en veeteelt in West-Afrika; 
- het beschermen van de kraamkamers van de zee
 in ontwikkelingslanden. 

2.1 Duurzame landbouw en veeteelt
Wij zetten ons in voor duurzame landbouw en veeteelt in Afrika, 
omdat wij dit zien als een langetermijninvestering in bescherming 
van de natuur in die gebieden. De lokale boeren zijn van groot belang 
voor het natuurbehoud en -herstel in Afrika. De projecten die de 
producenten helpen om over te schakelen naar duurzame landbouw 
en veeteelt zijn vaak kleinschalige initiatieven waarbij de betrokken-
heid en training van de lokale gemeenschappen cruciaal zijn voor het 
resultaat. Bijkomend voordeel van deze projecten is dat zij bijdragen 
aan de voedselzekerheid van de lokale gemeenschappen. Vooral voor 
vrouwen en kinderen dragen de projecten direct bij aan verbetering 
van hun dagelijkse kwaliteit van leven. Dit is een extra motivatie voor 
de lokale bevolking om in deze projecten actief te participeren, aange-
zien natuurbescherming vaak niet hun allereerste prioriteit is. 
Met al deze kleine projecten samen willen wij op lange termijn een 

2
Natuur
Wij streven naar een 
duurzame en respectvolle 
omgang met de natuur. 
Respectvol in het belang van 
de natuur zelf en duurzaam 
zodat voorzien kan worden 
in de behoeften van de 
huidige generaties, zonder 
dat de mogelijkheden van de 
komende generaties om in 
hun behoeften te voorzien in 
gevaar komen.
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2.1 Projecten duurzame landbouw

Benin Duurzame visproductie, Ouémé rivier

AquaDeD (Aquaculture et Développement 
Durable) is een jonge ngo uit Benin die zich 
vooral inzet voor het verduurzamen van de 
visserij in de overstromingsvlaktes van de 
Ouémé rivier. Door het gebruik van whedos - 
kanalen die zich bij regentijd vullen en waarin 
vis achterblijft - en biologische verbouw van 
visvoedergewassen wordt bijgedragen aan het 
herstel van de natuur. In de periode 2010-
2012 zijn 112 vissers getraind in het opzetten 
en onderhouden van een duurzame viskwe-
kerij. Het project draagt daarnaast bij aan 
verbetering van de leefomstandigheden van 
vrouwen in het gebied: 128 vrouwen zijn ge-
traind in het roken van vis op houtbesparende 
oventjes. Zij kunnen met de verkoop van de 
vis een eigen inkomen genereren. 
De Turing Foundation doneerde via IUCN NL 
€ 33.000 aan dit project.

Burkina Faso Duurzame landbouw, Provincie 
Sissili

Woord en Daad en de lokale organisatie 
CREDO trainen boerengezinnen in de arme 
provincie Sissili in het verduurzamen van hun 
bedrijfsvoering en de landbouwtechnieken. Er 
worden 600.000 struiken en contourwallen 
aangelegd om waterverlies en bodemerosie 
tegen te gaan en er wordt voortaan gewerkt 
met organische bemesting. Op provinciaal  
niveau worden afspraken vastgelegd voor be-
ter natuurbeheer en een eerlijke verdeling van 
de schaarse hulpbronnen. In 2012 is een stu-
die gestart die moet resulteren in een goede 
handleiding voor de dorpen voor verantwoord 
beheer van hun natuurlijke hulpbronnen.  
De Turing Foundation draagt in de periode 
2011 – 2013 in totaal € 80.000 bij aan dit 
project, waarvan € 25.000 in 2012.

Benin Duurzame ontwikkeling van Mangrove 
gebieden, Aguégués Commune 

CARE streeft naar een duurzame ontwikkeling 
van mangrovegebieden in Benin. Samen met 
CARE Benin wordt in de Vallée du Couffo en 
Vallée de l’Ouémé, een gebied dat erkend is 
door de Ramsar-conventie, gewerkt aan de 
bescherming en herplanting van mangroven. 
Belangrijk onderdeel van het project is het 
creëren van voedselzekerheid en alternatieve 
inkomsten voor de bevolking, die economisch 
volledig afhankelijk is van de mangrovebos-
sen in dit kustgebied.  
Tot en met 2013 doneert de Turing Founda-
tion € 160.000 aan dit project, waarvan  
€ 60.000 in 2012.

 

Benin Biologische sojateelt rond het Sirémeer, 
Ouémé

De organisatie Nature Tropicale richt zich 
op de introductie en begeleiding van het 
biologisch telen van soja rond het Sirémeer in 
Ouémé. Minimaal 50 vrouwen en 50 jongeren 
worden opgeleid in de sojateelt, een alterna-
tieve inkomstenbron voor de voor het milieu 
zeer schadelijke katoenteelt. Door verminde-
ring van de druk op de lokale natuur kan het 
Sirémeer, waar onder andere zeekoeien leven, 
worden beschermd.  
De Turing Foundation doneerde via IUCN NL 
in totaal € 33.000 aan dit project, dat liep van 
2010 tot en met 2012.

 

Benin Biologische teelt van rode peper, 
Igbodja regio

De Beninse organisatie Action Plus zet zich 
sinds 1993 in voor landbouw, milieu en 
gezondheidszorg. Deze ngo traint vrouwen in 
de regio Igbodja in biologische landbouw, in 
het bijzonder in de teelt van rode peper. Door 
met de juiste gewassen en productiemetho-
den te werken, wordt een bijdrage geleverd 
aan bosherstel. Deze methode is bekend 
als ‘agro-forestry’. De pepers zijn voor deze 
vrouwen een goede potentiële inkomstenbron 
waar lokaal veel vraag naar is.  
De Turing financierde van 2010 – 2012 dit 
project via IUCN NL met € 33.000. 
 

IUCN - AquaDeD, ‘ whedo’IUCN - Nature Tropical IUCN - Action PlusCARE, mangrove nursery Woord en Daad



24 25

2.1 Projecten duurzame landbouw

Burkina Faso Duurzame biologische groente-
tuinen en fruitboomgaarden, Séguénéga

In het zeer arme en droge noorden van 
Burkina Faso heeft de Burkinese organisatie 
ADECUSS tussen 2010 en 2012 ruim 430 vrou-
wen getraind in moderne biologische tuin- en 
landbouw (zoals composteren en het enten 
van fruitbomen) en in verkooptechnieken. Zo 
kunnen de vrouwen inkomen genereren en 
wordt duurzaam geïnvesteerd in verbe tering 
van de grond en in de biodiversiteit in de 
regio. Dankzij dit project zijn verbeteringen 
opgetreden in de gehele jaarlijkse land- en 
tuinbouwproductiecyclus, met een betere 
oogst als resultaat.
De Turing Foundation droeg via IUCN NL 
€ 33.000 bij aan dit project. 

D.R. Congo Herbebossing en duurzaam be-
heer van ecosystemen in het Kwilu-district

De Belgische ngo CDI Bwamanda zet zich 
in voor onderwijs en duurzame landbouw in 
D.R. Congo. Om de ecologische druk op het 
Kwiludistrict te verminderen, de bossen te 
herstellen en de bodemkwaliteit structureel 
te verbeteren, introduceert CDI agro-forestry 
methoden. Zo wordt 500 hectare sterk gede-
gradeerde savanne op de heuvelruggen her-
bebost en worden de valleien verrijkt met 500 
hectare oliepalmen. Om dit te bereiken is in 
2012 samengewerkt met 209 boerenorganisa-
ties met in totaal 20.000 leden. Dit zijn ruim 
80 boerenorganisaties meer dan verwacht. 
De Turing Foundation draagt in de periode 
2011 – 2013 in totaal € 75.000 bij aan dit pro-
ject, waarvan € 25.000 in 2012. 

Guinée Bissau Biologische productie van 
maniok, Ingoré

Na rijst zijn maniok, bonen en sorghum de 
belangrijkste voedselgewassen in Guinée 
Bissau. De biologische productie van deze 
gewassen wordt door de lokale organisatie 
Acção para o Desenvolvimento ingezet om 
bij te dragen aan bodemherstel. Pesticiden 
worden vervangen door milieuvriendelijke 
bestrijdingsmethoden, waardoor de natuur 
- met name de belangrijke mangroven - zich 
kan herstellen. In totaal worden 160 boeren 
uit acht dorpen getraind in de biologische 
productie. Het ligt in de verwachting dat 
1.000 boeren uit 25 andere dorpen zich bij dit 
voorbeeldproject zullen aansluiten.  
De Turing Foundation doneerde via IUCN NL 
in totaal € 44.000 aan dit project, dat liep van 
2010 - 2012.

Burkina Faso Bosherstel in Burkina Faso

In Burkina Faso rukt de woestijn in hoog tempo op. Bovendien gaat 
jaarlijks door houtkap voor huishoudelijk gebruik nog eens 32.000 
hectare bos verloren. Dit project van ChildFund en de lokale ngo 
IDEES/ACG heeft in vijf dorpsgemeenschappen 166 vrouwen en 70 
mannen getraind om hun inkomen uit de houtkap te vervangen door 
alternatieve inkomensbronnen en in het maken van houtbesparende 
ovens van leem. Daarnaast worden in de dorpsgemeenschappen 
‘community forests’ aangelegd, vindt training plaats in agro-forestry 
technieken en in het duurzaam gebruik van de grond. In plaats van de 
beoogde vier hectare is maar liefst 23 hectare grond door de dorpen 
beschikbaar gesteld voor community forests. Dit geeft aan hoezeer 
herstel en behoud van het bos leeft onder de lokale bevolking. 
De Turing Foundation doneerde in 2011-2012 in totaal € 55.000 voor 
dit bosherstelproject, waarvan € 25.000 in 2012.

 

ChildFund, houtbesparende oven

CDI Bwamanda IUCN - Maniok-oogstIUCN - ADECUSS
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2.1 Projecten duurzame landbouw

Guinée Bissau Verbeterde biologische rijst-
bouw, Baai van Sangaréya

In Guinée Bissau werken de lokale orga-
nisaties ADEPAG en ODIL samen om de 
biologische rijstbouw te (her)introduceren. 
Nu er een einde is gekomen aan de jarenlange 
goedkope rijstimport uit Azië is biologische 
rijstbouw voor de lokale boeren weer een 
goede investering. Dit project voorziet onder 
andere in 30 hectare aan verbeterde rijstvel-
den en praktijktrainingen op het gebied van 
rijstverbouw en irrigatietechnieken. Uiteinde-
lijk moet de rijstopbrengst per boerderij ver-
drievoudigen en het inkomen per huishouden 
stijgen met 50%. 
De Turing Foundation droeg via IUCN NL in 
totaal € 66.000 bij aan dit project, dat liep 
van 2010 tot en met 2012.

Mali Omschakeling naar duurzame  
katoenteelt

Mali is de grootste katoenproducent van 
West-Afrika. Katoen is een goede inkomsten-
bron, maar de productie is zeer belastend 
voor het milieu. Solidaridad is er in de pilot-
fase van dit project in geslaagd om 4.000 
boeren te laten omschakelen naar duurzame 
katoenteelt, die voldoet aan de internationale 
‘Better Cotton Criteria’. Dit levert op de lange 
termijn een enorme natuurwinst op, evenals 
een kostenbesparing van 30% door vermin-
derd pesticidengebruik. In de tweede fase wil 
Solidaridad samen met de lokale organisaties 
AProCa nog eens 21.000 boeren duurzaam 
laten produceren. In 2012 is gestart met het 
trainen van de trainers.  
De Turing Foundation steunde de tweede fase 
(2011-2012) van dit project met € 100.000, 
waarvan € 50.000 in 2012. 

Niger Regreening Initiative, Fase 2

Niger is een van de armste landen ter wereld. 
Het land bestaat voor driekwart uit woestijn 
en 85% van de bevolking is volledig afhanke-
lijk van de landbouw. Both Ends werkt samen 
met CIS-VU (Centre for International Coöpe-
ration) en de lokale organisatie CRESA aan de 
natuurlijke regeneratie van 80.000 hectare 
grond. Het creëren van een ‘groene gordel’ 
heeft als doel de natuur te herstellen en de 
leefomstandigheden van de lokale bevolking 
te verbeteren. In totaal worden 1.200 boeren 
en 60 technici getraind in bosaanleg en –
herstel en ontvangen 40 dorpscommissies de 
benodigde materialen. 
De Turing Foundation doneerde € 70.000 in 
2012 aan de tweede fase van dit project. Aan 
de eerste fase (2010-2011) werd € 118.000 
gedoneerd.

Togo Development of organic and fair trade 
cocoa production, Fase 1

Progreso, het Agro Eco-Louis Bolk Instituut 
en de Franse ngo AVSF werken gezamen-
lijk aan het stimuleren van de organische 
cacaoproductie en het verbeteren van de 
levensomstandigheden van 1.300 boeren in 
het westen van Togo. Tijdens de pilotfase zijn 
450 boeren geselecteerd en getraind in de 
productie van organische, duurzame cacao 
en in agro-forestry. In fase 1 zijn de trainingen 
voortgezet en uitgebreid naar 693 boeren. 
Daarnaast wordt gewerkt aan de versterking 
van de markt voor Fair Trade en organische 
cacao. Dankzij dit programma is een actieve 
samenwerking opgezet tussen de overkoe-
pelende boerenfederatie FUPROCAT en het 
Ministerie van Landbouw. Naar verwachting 
zal het project in fase 2 worden uitgebreid 
naar 1.300 boeren.
De Turing Foundation ondersteunde in 2012 
de activiteiten in de eerste fase van dit project 
door middel van een bijdrage van € 55.000.

Togo Duurzaam natuurbeheer en voedsel-
zekerheid voor 20 dorpen, Région Maritime

Stichting R.C. Het Maagdenhuis werkt samen 
met de lokale ngo CREMA (Centre de Recher-
che et d’Essai de Modeles d’Autopromotion) 
aan het herstel van de natuur en de struc-
turele verbetering van de levensstandaard 
in 20 dorpsgemeenschappen in het arme 
zuidoosten van Togo. Dit project bestaat uit 
het trainen van 4.000 boeren in organische 
landbouwmethoden, met als doel het vergro-
ten van de maïsopbrengst en –opslag. Ook 
worden in een gebied van 50 hectare in totaal 
125.000 bomen en struiken (macuna en caja-
nus cajan) geplant die de bodem verrijken. 
De Turing Foundation draagt in de periode 
2011 - 2014 € 55.000 bij aan dit project, waar-
van € 15.000 in 2012. In 2010 doneerden wij 
€ 33.000 aan de pilotfase van dit project.

Togo Duurzame landbouw/bosbouw in het 
Missahoe bosreservaat

De lokale organisatie Les Compagnons Ru-
raux werkt aan het herstel van het Missahoe 
bosreservaat in Togo. In 2009 financierde 
de Turing Foundation een bosherstelproject 
waarbij ‘analoge beplanting’ plaatsvond: 
aanplant die praktisch dezelfde functie vervult 
als regenwoud maar deels uit economisch 
interessante boomsoorten bestaat, zoals kof-
fie, ‘pepper tree’ en bepaalde soorten fruit. 
In 2010 is de derde fase van dit project van 
start gegaan, die onder andere bestaat uit het 
planten van nog eens 50.000 bomen, het ver-
zorgen van tien voorlichtingscampagnes en 
de certificering van de inmiddels opgestarte 
productie van cacao. In 2012 is door middel 
van ‘analoge beplanting’ 100 hectare bos (30 
hectare meer dan verwacht) hersteld.  
De Turing Foundation ondersteunde dit ver-
volgproject via IUCN NL met € 44.000. 

Solidaridad Both Ends Progreso R.C. Maagdenhuis IUCN - LCRIUCN - ADEPAG/ODIL
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Reductie Carbon Footprint en bescherming 
kritieke koraalriffen, Koraaldriehoek

De doelstelling van dit project is het bescher-
men van kritieke koraalriffen en het terugdrin-
gen van CO2 in de Coral Triangle, ondermeer 
door de totstandkoming van de Marine 
Protected Areas. Het tempo van dit proces 
is echter te laag om te kunnen voorzien in de 
acute behoefte aan broedplaatsen voor vissen 
en de protectie van al het andere leven op en 
rond de koraalriffen. Daarom wordt daarnaast 
gewerkt aan het instellen van No Take Zones: 
gebieden met een totaal visverbod. Daarmee 
wordt goed en snel resultaat geboekt, waar-
van niet alleen de natuur, maar - dankzij het 
herstel van de visstand in de aangrenzende 
gebieden – ook de vissers profiteren.  
De Turing Foundation investeerde in 2011 
en 2012 in totaal € 300.000 in het versneld 
opzetten van No Take Zones. 

Opzetten Lubombo Transfrontier Marine Pro-
tected Area, Mozambique/Zuid-Afrika
 
De Peace Parks Foundation zet zich in voor 
duurzame economische ontwikkeling, biodi-
versiteit en stabiliteit in de natuurgebieden op 
en rond de landsgrenzen van Mozambique. 
In 2009 werd het Lubombo Transfrontier Park 
op het grensgebied aan de kust van Mozam-
bique en Zuid-Afrika door de regeringen 
van Mozambique en Zuid-Afrika als eerste 
grensoverschrijdende Marine Protected Area 
aangewezen. Het beschermde kust- en zee-
gebied bestrijkt 678 km2 en telt slechts 800 
bewoners. Om de toeristische ontwik keling 
van het aantrekkelijke gebied duurzaam te 
laten plaatsvinden en om het gebied te be-
schermen tegen stropers en grote vistrailers, 
worden de bewoners getraind in duurzame 
vismethodes, kustbewaking en toerisme.  
De Turing Foundation droeg in de periode 
2011- 2012 € 625.000 bij aan dit project. 

Bescherming van bedreigde schildpadsoorten, Koraaldriehoek

In de Koraaldriehoek leven zes van de in totaal zeven soorten zee-
schildpadden die de aarde rijk is, waaronder de green turle en de 
leatherback turtle. De dieren worden vooral bedreigd door onbedoelde 
bijvangst door vissers en door het verdwijnen van hun legstranden. 
Op basis van de door het WNF in kaart gebrachte broedplaatsen, 
migratieroutes en de illegale handel heeft de Indonesische regering 
het initiatief genomen om de schildpad actief te beschermen. In 2013 
zal in Indonesië 200.000 hectare turtle nesting habitat formeel tot 
Marine Protected Area worden verklaard. Hiermee heeft het WNF de 
doelstelling om 50% van de belangrijkste nesting habitats te bescher-
men behaald. Het WNF streeft daarnaast naar de halvering van de 
bijvangst van zeeschildpadden door de visserij, onder andere door de 
distributie van bijvangst voorkomende cirkelhaken. Ook het consu-
mentengedrag en de handel in zeeschildpadden blijft een belangrijk 
aandachtspunt. 
De Turing Foundation heeft in de periode 2007 - 2012 € 250.000 
bijgedragen aan dit project.

Seafood Savers Platform voor duurzame vis-
serij (tonijn & koraalrifvissen), Koraaldriehoek

Van 2007 tot en met 2012 ondersteunde de 
Turing Foundation het Coral Triangle Initia-
tive van het Wereld Natuur Fonds. In deze 
periode zijn belangrijke stappen gezet op weg 
naar duurzame visproductie. Een intensieve 
lobby heeft geresulteerd in een platform 
voor duurzame tonijnvangst. In dit ‘Seafood 
Savers Platform’ komen alle belangrijke spe-
lers op het gebied van de hele waardeketen 
samen: vissers, inkopers en retailers. Dankzij 
dit platform is het gelukt om in de gehele 
waardeketen 20% van de tonijnproductie te 
verduurzamen. 
De Turing Foundation ondersteunde dit initia-
tief in 2011 en 2012 met € 300.000.

2.2 Projecten kraamkamers van de zee

WNF, Koraaldriehoek WNF, Koraaldriehoek Peace Parks Foundation 

WNF, Koraaldriehoek
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2.2 Projecten kraamkamers van de zee

Transformatie van handel in levende koraalrifvissen

Dit initiatief van het Wereld Natuur Fonds streeft een herstel na van 
de populatie van vissoorten in de Koraaldriehoek en een reductie van 
destructieve vistechnieken, zoals vissen met dynamiet. Om dit te reali-
seren is een Trade Association opgezet om verantwoordelijke handel 
in Live Reef Fish (levende koraalrifvissen) te bevorderen. Daarnaast 
worden consumenten aangespoord om alleen vis met het keurmerk 
MSC te kopen. De activiteiten hebben in 2012 geleid tot het doorvoe-
ren en hanteren van de regels voor duurzame visserij voor verschillen-
de vissoorten op de Filippijnen en in Maleisië. Bovendien is het WNF 
in 2012 een samenwerking aangegaan met de grootste Life Reef Fish 
exporteur in het gebied, verantwoordelijk voor 40% van alle vishandel 
in Indonesië. Er is echter nog veel werk te doen, het blijkt in de praktijk 
lastig om de afspraken over de No Take Zones te realiseren. 
De Turing Foundation heeft in de periode 2007 – 2012 € 300.000 
bijgedragen aan dit initiatief. 

Beheer van tonijnkraamkamers en bijvangst, 
Koraaldriehoek

Het Wereld Natuur Fonds werkt met de 
regeringen in de Koraaldriehoek aan het 
verduurzamen van de tonijnvangst en het 
beschermen van de met uitsterven bedreigde 
tonijnsoorten. Inmiddels zijn er ongeveer 
230.000 bijvangstbeperkende cirkelhaken in 
gebruik genomen en zijn partnerships geslo-
ten met grote tonijnfabrikanten. Bovendien 
zijn op de Filippijnen wetten aangenomen 
waardoor cirkelhaken verplicht worden voor 
de nationale visserijvloten. In een speciale 
expert-meeting is gesproken over oplossingen 
voor beperking van bijvangst bij kleine, lokale 
visserijen. 
De Turing Foundation droeg € 650.000 bij 
aan dit project, dat liep van 2007 tot en met 
2012.

Bescherming van koraalriffen tegen Klimaat-
verandering, Koraaldriehoek

Het Wereld Natuur Fonds zet zich in voor de 
bescherming van de koraalriffen in de Koraal-
driehoek tegen de negatieve invloeden van 
klimaatverandering en tegen vervuiling door 
industrie, toerisme en visserij. Zo heeft het 
WNF diverse lobbyactiviteiten ontplooid op 
internationale klimaatconferenties en wordt 
een wereldwijd mediaoffensief gevoerd om 
de Koraaldriehoek als onmisbare kraamkamer 
van de zee op de agenda te zetten. In het 
kader van samenwerking met het bedrijfsle-
ven is bijvoorbeeld het South Pacific Tourism 
Energy Efficiency Investments Programme 
gelanceerd. De Indonesische regering heeft 
zich inmiddels gecommitteerd om de CO2-
uitstoot voor 2020 te verminderen met 41%.
De Turing Foundation heeft in de periode 
2007 – 2012 € 600.000 bijgedragen aan dit 
initiatief.

Duurzame financiering voor netwerken van 
beschermde zeegebieden, Koraaldriehoek

Het Wereld Natuur Fonds heeft een fonds 
opgezet om beschermde zeegebieden, de Ma-
rine Protected Areas (MPA), in de Koraaldrie-
hoek te beheren. Het gaat om 50.000 km2 ko-
raalrif, 50.000 km2 mangroven, 500.000 km2 
broedgebieden op open water en trekroutes 
van belangrijke vissoorten. Het fonds helpt bij 
het overbruggen van financieringstekorten, 
totdat de regeringen ter plaatse hun financie-
ring op orde hebben. Het fonds kan daarnaast 
snel te hulp schieten bij urgente behoeften 
van beschermde gebieden. 
In de periode 2007 – 2012 is in totaal 3,5 mil-
joen hectare zee tot MPA verklaard; daarmee 
is het doel om 50% meer beschermde zeege-
bieden te realiseren ruim behaald. 
De Turing Foundation droeg tot en met 2012 
€ 600.000 bij aan dit fonds.

WNF, Koraaldriehoek WNF, Koraaldriehoek WNF, Koraaldriehoek

WNF, Koraaldriehoek
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Hoofdstuk 3
Onderwijs
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Onderwijsbeleid
De Turing Foundation streeft naar het verbeteren van de 
toegang tot kwalitatief goed onderwijs in ontwikkelingslan-
den. Daarbij richten wij ons op lager onderwijs (vanaf 6 jaar), 
voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Wij ondersteu-
nen onderwijsprojecten die zich richten op kansarme kin-
deren en jongeren, op het aanleren van basisvaardigheden 
en vaktechnische vaardigheden en op het verbeteren van de 
kwaliteit van het onderwijs.

In 2012 gaven wij prioriteit aan projecten in de volgende landen in 
Afrika: Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Ghana, Kameroen, Kenia, 
Mali, Niger, Tanzania en Togo. 

In maart 2012 besloot het bestuur om Ghana als focusland te laten val-
len. Eind 2012 besloot het bestuur de geografische focus te beperken 
tot West-Afrika en vanaf 2013 geen projecten meer te ondersteunen in 
Kenia en Tanzania. In plaats daarvan zijn de landen Guinée, Liberia en 
Sierra Leone toegevoegd aan onze geografische focus. 

Wij hebben op basis van onderzoek naar de impact van onze projecten 
geconcludeerd dat de volgende interventies impact hebben op toe-
gang tot en kwaliteit van onderwijs, vooral in combinatie met elkaar: 
- Het verbeteren van de kwaliteit van het schoolmanagement; 
- Het vergroten van het aantal leraren, scholen, klaslokalen en boeken; 
- Het trainen en tijdens de loopbaan continu bijscholen van leraren.

Bij onze projectkeuze ligt daarom de nadruk op de aanwezigheid van 
een of meerdere van deze interventies. Het verbeteren van het school-
management vormt daarbij het belangrijkste aandachtspunt voor de 
Turing Foundation, omdat zonder goed schoolmanagement de impact 
van de andere interventies (deels) verloren gaat. 

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

Voor het selecteren van betrouwbare partners hebben wij een goede 
methodiek ontwikkeld. Wij stellen als voorwaarde dat de lokale part-
ner een sterk lokaal management heeft en een track record, en beoor-
delen projecten nadrukkelijk op local ownership in de overtuiging dat 
deze zaken van doorslaggevend belang zijn voor de duurzaamheid van 
het project. Daarom moet een aanvraag met een bouw- of renovatie-
onderdeel ook voorzien zijn van een gedegen inhoudelijk en financieel 
plan met betrekking tot groot onderhoud voor 5 jaar.

Projectreis Kameroen
In februari 2012 maakte een delegatie van bestuur en directie van 
de Turing Foundation een projectreis naar Kameroen, waarbij zowel 
onderwijs- als natuurprojecten werden bezocht. 

In Kameroen bezochte scholen/projecten:
- School on Wheels in Buea en Mamfe (OneMen/UAC)
- Dream Center in Mamfe (LiveBuild/UAC)
- Knowledge4Children in Kumbo
- Stop Kindermisbruik/ASSEJA in Yaoundé
- UN High Commission for Refugees in Yaoundé (UNHCR)
- VSO Netherlands in Yaoundé

3
Onderwijs
Wij willen kinderen in 
ontwikkelingslanden onderwijs 
bieden dat hen structureel 
helpt, onafhankelijker en 
zelfstandiger maakt, en hen 
in staat stelt een bijdrage te 
leveren aan hun eigen, lokale 
gemeenschap.
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Onderwijsbestedingen
In 2012 ontving de Turing Foundation 171 aanvragen op het gebied 
van onderwijs, waarvan 23 aanvragen werden gehonoreerd. In totaal 
werden donaties toegekend aan 13 projecten op het gebied van het 
verbeteren van (de kwaliteit van) onderwijs en aan 10 projecten op het 
gebied van beroepsonderwijs.
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Woord en Daad

Le Pont AFOSGered Gereedschap

3.1 Projecten onderwijs

Benin Gereedschap voor drie technische 
opleidingen in Benin

Gered Gereedschap verzamelt en repareert 
gebruikt gereedschap en verstuurt het op 
aanvraag naar ontwikkelingsprojecten in 
Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Jaarlijks levert 
de stichting meer dan 100.000 stuks gereed-
schap aan ontwikkelingslanden. Duizenden 
mensen krijgen zo de mogelijkheid om een 
vak te leren en een inkomen te verwerven.  
De Turing Foundation financierde in 2012 met 
€ 37.500 de volledige projectkosten voor de 
inzameling, recycling, verpakking en verzen-
ding van gereedschappen en naaimachines 
naar drie trainingscentra in Benin.  
 
 

Benin Bouw middelbare school, Sazué

Stichting Le Pont is actief in Benin op het ge-
bied van onderwijs, gezondheidszorg, water 
en sanitatie. De Turing Foundation steunde al 
drie keer eerder de bouw van een school door 
Stichting Le Pont. In 2012 is Le Pont gestart 
met de bouw van een middelbare school in 
het dorp Sazué. Het nieuwe gebouw bestaat 
uit drie klaslokalen en zal bij de start van het 
nieuwe schooljaar in 2013 in gebruik worden 
genomen. Het project bestaat daarnaast uit 
het trainen van leraren, het aanleggen van 
schooltuinen en het verzorgen van school-
lunches.  
De Turing Foundation droeg in 2012 met  
€ 15.000 bij aan dit project.  
 

Burkina Faso Lerarenwoningen met zonnepa-
nelen, Rakissé-Toêghin

Stichting AFOS zet zich in voor de verbetering 
van de leefomstandigheden in ontwikkelings-
landen, met name in Burkina Faso. Het is 
vanwege de primitieve levensomstandighe-
den op het platteland lastig om onderwijzers 
voor langere tijd aan een school te binden. 
In samenwerking met de Burkinese ontwik-
kelingsorganisatie Association Femmes de 
ZENA wil AFOS daarom de voorzieningen van 
de basisschool in het dorp Rakissé-Toêghin 
uitbreiden met een schoolkeuken en twee 
lerarenwoningen. Bovendien worden zes 
lerarenwoningen voorzien van zonnepanelen 
voor verlichting in de avonduren. 
De Turing Foundation droeg in 2012 met 
€ 17.500 bij aan dit project.

Benin Vakonderwijs
In Benin werkt Woord en Daad samen met de lokale organisatie 
DEDRAS aan de ontwikkeling van arbeidsgericht vakonderwijs voor 
jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar. Het doel is om jaarlijks mi-
nimaal 385 jongeren op te leiden in de vakken autotechniek, metaal-
bewerking, kleding maken, bouwtechnieken en landbouwtechnieken. 
Het onderwijs vindt plaats op drie verschillende locaties in Parakou, 
Nikki en Perere in Centraal Benin. Bij de opleidingen hoort een stage- 
en coachingtraject, waarvoor wordt bemiddeld door het speciaal 
daarvoor opgerichte Job & Business Service Centre. DEDRAS heeft de 
doelstellingen voor 2012 gehaald: dit jaar volgden 143 studenten (103 
jongens en 40 meisjes) de reguliere vaktraining en namen 200 boeren 
deel aan een korte zesdaagse landbouwtraining in duurzame produc-
tie en de verbouw van sojagewassen. Daarnaast volgden de stafleden 
een training in managementconsultancy en resultaatgericht werken en 
werden leerkrachten getraind in agrarisch ondernemerschap volgens 
het principe van de Farmer Business Schools.  

De Turing Foundation doneert in de periode van 2012 – 2015 in totaal 
€ 125.000 aan dit project, waarvan € 25.000 in 2012, en maakt daar-
mee drie jaar lang vakonderwijs voor jongeren mogelijk.
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3.1 Projecten onderwijs

Burkina Faso Gratis schoolmaaltijden op vier 
scholen, Ouahigouya

Stichting WOL heeft met lokale partner DSF 
in Ouahigouya, hoofdstad van de provincie 
Yatenga, het Zoodo onderwijscomplex opge-
zet. Burkina Faso balanceerde in 2012 op de 
rand van hongersnood. Ook in de provincie 
Yatenga viel te weinig regen, waardoor de 
bevolking slechts een derde van de totaal 
benodigde hoeveelheid voedsel kon oogsten. 
Het gevolg is dat kinderen met een lege 
maag in de schoolbanken zitten en het aantal 
ondervoede kinderen snel toeneemt. Om 
te voorkomen dat deze kinderen niet naar 
school kunnen komen en de leerachterstand 
te groot wordt, financiert de Turing Foundati-
on gedurende 1 jaar de schoolmaaltijden op 4 
scholen. Bovenop de al toegekende € 32.500 
voor schoollunches voor de leerlingen van het 
Zoodo complex, doneerde de Turing Founda-
tion in 2012 eenmalig een extra bijdrage van 
€ 18.600 voor schoollunches op vier andere 
scholen in Yatenga. 

Burkina Faso Uitbreiding van de middelbare 
school, Gaongho

De gemeente Zeewolde heeft een vriend-
schapsband met het dorp Gaongho in 
Burkina Faso. Stichting Zeewolde Werelddorp 
zet zich daarom in voor de verbetering van 
de levensomstandigheden in Gaongho. In 
samenwerking met de Burkinese ontwikke-
lingsorganisatie ADDG wordt gewerkt aan de 
uitbreiding van de enige middelbare school in 
de gemeente met klaslokalen, een magazijn 
en een administratiegebouw. Hierdoor kan 
het aantal leerlingen van de school worden 
verdubbeld naar 400 leerlingen. De school 
zal bovendien worden voorzien van zonnepa-
nelen, waardoor ook in de avonduren (bij)les 
gegeven kan worden. 
De Turing Foundation heeft in 2012 € 30.000 
bijgedragen aan dit project.

Burkina Faso Teacher Training en uitbreiding 
school, Toungana

Association for Small African Projects (ASAP) 
richt zich op het verbeteren van het welzijn 
van de inwoners van verschillende dorpen op 
het platteland van Burkina Faso. In negen dor-
pen in West-Burkina Faso worden onderwij-
zers vakinhoudelijk bijgeschoold en getraind 
in nieuwe lesmethoden. Daarnaast wordt de 
lagere school in het dorp Toungana (60km 
ten oosten van Bobo Dioulasso) in drie jaar 
tijd uitgebreid met drie klaslokalen, leraren-
woningen, toiletten en schoolmeubilair. De 
onderwijsautoriteiten hebben zich gecom-
mitteerd om jaarlijks een extra onderwijzer te 
leveren.  
De Turing Foundation draagt van 2011 tot 
2013 € 45.000 bij (waarvan € 10.000 in 2012) 
ter dekking van 100% van de teacher training 
en 50% van de bouwkosten.

Burkina Faso Technisch beroepsonderwijs voor meisjes, 
Ouagadougou

De Stichting Kinderpostzegels Nederland (SKN) steunt de lokale ngo 
ATTous bij het aanbieden van technisch beroepsonderwijs aan kans-
arme meisjes in Ouagadougou en Koudougou op het Centre Féminin 
d’Initiation et Apprentissage à la Mécanique (CFIAM). De centra zijn 
uniek in die zin dat het de enige scholen zijn in Burkina Faso waar 
meisjes de mogelijkheid hebben een technische opleiding te volgen. 
De 130 meisjes die jaarlijks in Ouagadougou worden opgeleid zijn 
tussen de 13 en 21 jaar oud en kunnen kiezen uit de opleidingen auto-
elektronica, carrosserie (auto’s uitdeuken/spuiten), kleding ontwer-
pen/naaien en elektrotechniek.  
De Turing Foundation draagt in 2012 en 2013 in totaal € 23.000 bij 
(waarvan € 11.000 in 2012) aan werktuigen en leermaterialen voor de 
auto-elektronica- en carrosserie-opleidingen en loopbaanbegeleiding 
voor de afgestudeerde meisjes.

Zeewolde Werelddorp ASAPWOL

Kinderpostzegels
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Burkina Faso Speedschools en teacher 
training

Woord en Daad en partnerorganisatie 
CREDO hebben in Burkina Faso tientallen 
zogenaamde ‘speedschools’ opgezet. Deze 
scholen bieden kinderen van 9 tot 12 jaar, die 
geen onderwijs hebben genoten, een kans om 
alsnog in te stappen in het basisonderwijs. 
Op de speedschools wordt de eerste 3 jaar 
onderwijs van de basisschool aangeboden 
in 9 maanden. Daarna kunnen de kinderen 
instromen in het reguliere basisonderwijs. 
De Turing Foundation droeg al eerder bij 
aan 10 speedschools. Dit project betreft de 
uitbreiding van 20 speedschools per jaar in 
de provincie Kadiogo, en een training voor de 
leraren van scholen waar de kinderen na hun 
speedschool terecht komen.  
De Turing Foundation draagt in de periode 
2011 - 2014 € 100.000 bij aan dit project, 
waarvan € 35.000 in 2012. 

Burkina Faso ICT beroepsonderwijs, Ouaga-
dougou

De stichting Zod Neere is gestart met het 
opzetten van een beroepsonderwijscentrum 
voor kansarme jongeren in Ouagadougou, 
Burkina Faso. Het Centre Professionnel 
d’Apprentissage et d’Echanges Culturels 
(CPAEC) gaat vakopleidingen aanbieden in 
brons-, batik- en leerbewerking en leerlingen 
opleiden tot timmerman, metselaar, cou-
peuse en ICT-deskundige (administratie en 
technisch onderhoud). De ICT vakopleiding 
duurt 2 of 3 jaar (inclusief een stage) en heeft 
een capaciteit van 250 leerlingen per jaar.  
De Turing Foundation draagt € 19.000 bij 
voor de inrichting van de computerzalen voor 
de ICT vakopleiding. Het project heeft flinke 
vertraging opgelopen vanwege de gestegen 
grondstofprijzen als gevolg van de crisis. De 
inrichting van de computerlokalen zal plaats-
vinden na afronding van de bouwwerkzaam-
heden in 2013. 

D.R. Congo Inrichting informatiecentrum, 
Inkisi-Kisantu

De Stichting Bambale richt zich op onderwijs, 
landbouw en gezondheid in D.R. Congo. In 
Inkisi-Kisantu wil Bambale een informatie & 
opleidingscentrum opstarten en inrichten. 
Doel is om computers te integreren in het 
basis- en beroepsonderwijs, leraren te trainen 
en cursussen voor volwassenen en onderne-
mers te organiseren. De lokale bevolking kan 
eveneens gebruik maken van alle faciliteiten 
in het centrum. 
De Turing Foundation draagt € 10.000 bij aan 
dit project in 2012-2013. Met deze bijdrage 
worden computers aangeschaft, beheerders 
getraind, computercursussen opgezet en 
leraren en leerlingen opgeleid.

D.R. Congo Verbetering onderwijskwaliteit op 
8 scholen, Oost-Kivu

War Child zet zich in voor een vreedzame 
toekomst voor kinderen die getroffen zijn 
door oorlog. War Child wil in de door conflic-
ten geteisterde provincie Zuid-Kivu zo snel 
mogelijk 3.000 kinderen tussen 11 en 14 jaar 
alsnog laten slagen voor landelijk erkende 
examens. Om de kwaliteit van het onderwijs 
te verbeteren worden leraren, directeuren en 
schoolinspecteurs getraind en schoolboeken 
en -materiaal aangeschaft. Daarnaast worden 
inkomstengenererende activiteiten opgezet, 
waarmee het schoolgeld voor deze kinderen 
betaald kan worden.  
De Turing Foundation doneert tussen 2012-
2015 in totaal € 105.000 aan dit project, 
waarvan € 25.000 in 2012.

D.R. Congo Beroepsopleidingen voor vrouwen 
in Kinshasha

Humana is een van de grootste kledinginza-
melaars van Nederland. Met de opbrengst 
uit de verkoop van kleding financiert de 
organisatie projecten in Afrika. Humana werkt 
in Kinshasa samen met de lokale organisatie 
HPPC aan verbetering van de zelfredzaam-
heid van vrouwen in de arme wijk Kinabwa. 
In totaal 675 vrouwen nemen deel aan een 
driejarig trainingsprogramma, bestaande uit 
een alfabetiseringscursus en een vakopleiding 
voor kleermaker, schoonheidsspecialist/kap-
per, (banket)bakker of stedelijke tuinder. De 
opleiding wordt afgesloten met een stage en 
jobcoaching. Het programma verkeert in de 
opstartfase. Bij succes krijgt het trainingspro-
gramma een meerjarige opzet.  
De Turing Foundation doneert gedurende 
drie jaar (2012-2015) € 75.000 aan dit project, 
waarvan € 25.000 in 2012.

D.R. Congo Tiener-bijscholingsprogramma, 
Kivu

Met dit project laat ZOA-Vluchtelingenzorg 
tieners uit ‘returnee’-gezinnen - die één of 
meerdere jaren basisonderwijs hebben gemist 
- in drie jaar tijd het complete basisschool 
curriculum afronden. Het gaat om weeskin-
deren, ex-kindsoldaten en kinderen die het 
slachtoffer zijn geworden van verkrachting, 
seksueel geweld, uitbuiting of armoede. Be-
staande scholingscentra worden gesteund bij 
de uitvoering van een bijscholingsprogramma 
voor in totaal 6.550 jongeren. De campagne 
uit 2011 die gericht was op een toename van 
meisjes in het onderwijs heeft zijn vruchten 
afgeworpen: in 2012 volgden 977 jongens en 
1.311 meisjes onderwijs op de scholingcentra.  
De Turing Foundation droeg tussen 2010-
2012 in totaal € 105.000 bij aan dit program-
ma, waarvan € 30.000 in 2012. 

HumanaZod Neere ZOABambale War ChildWoord en Daad

3.1 Projecten onderwijs
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3.1 Projecten onderwijs

D.R. Congo Beroepsopleidingen in Kinshasa, Uvira en Bandundu-Ville

Jonge mensen in Nederland kunnen bij Tools To Work werkervaring op 
doen met het opknappen van goederen voor ontwikkelingslanden. Dit 
project van Tools to Work bestaat uit de revisie, transport, inklaring, 
ontvangst en ingebruikname van machines en materialen voor drie 
beroepsopleidingen in D.R. Congo.
 
1) Via de lokale ngo SRDA in Uvira dragen wij bij aan de levering van 
32 trapnaaimachines voor een opleidingscoöperatie (voornamelijk 
vrouwen), een 3-schaar ploeg en een bijdrage voor een werkplaats met 
slaapgedeelte voor jonge mannen. Het doel is het opleiden van 100 
jonge mensen per jaar. 

2) Via de lokale ngo HHCA in Kinshasa wordt een klaslokaal gebouwd 
en een vakopleiding opgezet voor weeskinderen en kinderen van om-
wonende families. Het project start met het opleiden van 50 jongeren 
uit het weeshuis tot meubelmaker, kleermaker, loodgieter en elektri-
cien. Daartoe zijn 25 naaimachines en 20 timmerkisten nodig, die via 
dit transport geleverd worden. 

3) Via de lokale ngo VTC in Bandundu-Ville wordt een bestaande vak-
opleiding / werkervaringsplaats ondersteund, waar 102 jongeren tech-
nisch onderwijs volgen op het gebied van timmeren, meubel maken, 

D.R. Congo Verbetering kwaliteit basis- en 
beroepsonderwijs, Noordelijke Evenaarspro-
vincie

CDI Bwamanda stelt zich ten doel een 
bijdrage te leveren aan herstel en opbouw 
van het onderwijs in de Noordelijke Eve-
naarsprovincie. Tijdens een eerdere fase van 
dit project werd drie jaar lang op 22 scholen 
aan de kwaliteit van het onderwijs gewerkt 
(6 basisscholen, 11 middelbare scholen en 
5 beroepsonderwijsinstituten). Het project 
wordt in de periode 2011 t/m 2014 uitgebreid 
naar 27 scholen en vijf alfabetiseringscentra, 
waardoor in totaal 15.000 leerlingen worden 
bereikt. Er worden trainingen gegeven om 
het bestuur en beheer van de scholen en de 
vakbekwaamheid van het lerarenkorps te 
verbeteren. Daarnaast wordt lesmateriaal 
verspreid en worden schoolgebouwen waar 
nodig gerenoveerd.  
De Turing Foundation draagt in de periode 
2011-2014 in totaal € 105.000 bij aan dit pro-
ject, waarvan € 30.000 in 2012. 

D.R. Congo Schoolmeubilair voor 16 scholen 
in Lubero

Save the Children voert in de regio Lubero 
in Noord-Kivu een vijfjarig programma uit 
gericht op het verbeteren van de toegang 
tot veilig en kwalitatief goed onderwijs. Het 
programma bestaat uit het opzetten van 
teacher training centra, het aanbieden van 
een versneld onderwijstraject voor kinderen 
die geen onderwijs hebben genoten, het reno-
veren van schoolgebouwen en het trainen van 
het schoolmanagement. In 2012 zijn zeven 
scholen voorzien van meubilair.  
De Turing Foundation draagt in de periode 
2011-2013 in totaal € 85.000 bij aan dit pro-
ject, waarvan € 30.000 in 2012. 

D.R. Congo Teacher training in Zuid Kivu

De Engelse ngo Children in Crisis initieert 
en coördineert onderwijsprojecten in post-
conflictgebieden zoals Afghanistan, Sierra 
Leone en Liberia. In Zuid-Kivu, D.R. Congo, 
worden in drie jaar tijd 1.034 onderwijzers 
en 172 schoolhoofden getraind, lescurricula 
ontwikkeld en lesmaterialen verspreid. Dit 
alles met het doel om het onderwijsniveau en 
de leerresultaten structureel te verbeteren.  
De Turing Foundation droeg in de periode 
2010-2012 in totaal € 120.000 bij aan dit 
project, waarvan € 40.000 in 2012. 

Tools to Work

Save the Children Children in CrisisCDI Bwamanda

metaalbewerking, metselen en landbouw. Er wordt nu extra materiaal 
gevraagd voor zwaardere machines, uitbreiding van de computerop-
leiding, fietsen voor leerkrachten en fietstaxi’s. In totaal worden 45 
computers, 65 handgereedschapsets, 16 machines voor de inrichting 
van de school, 70 fietsen en 20 naai- en breimachines geleverd om 
100 extra jonge mensen per jaar te kunnen opleiden.  
De Turing Foundation doneerde in 2012 met € 30.000 circa 50% van 
de projectkosten om deze drie vakopleidingen via een containerzen-
ding van al deze opleidingsmaterialen te voorzien.
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Kameroen Teacher training in Far North Region

VSO (Voluntary Service Overseas) zendt vakdeskundigen uit naar 
ontwikkelingslanden in Afrika en Azië, zodat zij hun kennis en ervaring 
met lokale organisaties kunnen delen. In Noord-Kameroen wordt 
gedurende drie jaar een project uitgevoerd waarbij vier vakdeskun-
digen trainingmodules gaan ontwikkelen voor lerarenopleidingen en 
voor trainingen gericht op schoolhoofden, ouderraden en onderwijs-
ambtenaren. Ook worden activiteiten georganiseerd om toegang tot 
onderwijs voor meisjes te stimuleren. 
In 2012 kon het project uitgebreid worden van 48 naar 58 scholen. 
Voor verbetering van het schoolmanagement en het vergroten van de 
betrokkenheid van ouders, en daarmee een grotere opkomst van de 
kinderen, bleek het instellen van ouderraden en aparte moederraden 
effectief.  
In de periode 2010-2012 doneerde de Turing Foundation in totaal  
€ 90.000 aan dit project, waarvan € 30.000 in 2012.  

Ghana Leermiddelen en zonnepanelen, 
Dazungu

De Stichting Amsterdam-Bolgatanga werkt 
samen met de lokale organisatie CESRUD aan 
de verbetering van het onderwijs in de arme 
Upper East Region van Ghana, waar gemid-
deld slechts 13% van de bevolking kan lezen 
en schrijven. Het dorp Dazungu had een 
primary school met 6 klaslokalen beschikbaar 
voor onderwijs op kleuter, lager en middel-
baar niveau. Door de bouw van een Junior 
Secundary School is de capaciteit uitgebreid 
naar in totaal 12 lokalen. De scholen zijn bo-
vendien voorzien van elektriciteit door middel 
van zonnepanelen. Het nieuwe schoolgebouw 
is op 26 oktober 2012 feestelijk geopend. 
De Turing Foundation doneerde € 7.500 in 
2012 voor zonnepanelen en lesmaterialen 
voor de Primary School.  

Ghana Opzetten Biblionef Ghana

Biblionef beschouwt boeken als bron van 
ontwikkeling en wil lezen stimuleren. Daartoe 
verspreidt de organisatie nieuwe Engels- en 
Franstalige kinderboeken in Afrika en Azië, 
maakt het de publicatie van kinderboeken in 
lokale talen mogelijk en zet het bibliotheken 
op. De in totaal vijf Biblionef organisaties 
in Nederland, Frankrijk, België, Zuid-Afrika 
en Suriname verspreiden jaarlijks 500.000 
boeken. 
De Turing Foundation heeft de intentie uitge-
sproken om in totaal € 150.000 bij te dragen 
aan het opzetten van een Biblionef organisa-
tie in Ghana. Helaas is Biblionef Nederland 
er niet in geslaagd de volledige financiering 
voor dit project rond te krijgen. De bijdrage 
van de Turing Foundation komt daarmee te 
vervallen. 

Kameroen Beroepsonderwijs 100 jongeren

Stop Kindermisbruik en lokale partner ASSEJA 
bieden jaarlijks 100 kansarme jongeren in de 
steden Yaoundé, Maroua, Bertoua en Ambam 
de mogelijkheid om beroepsonderwijs te 
volgen in de vakken silk-screen printing, 
painting, tailoring, hairdressing/aesthetics, 
restaurant/pastry making en computer gra-
phics. De opleidingen bestaan uit 3 maanden 
theorie en een apprenticeship-based training 
bij bestaande bedrijfjes. Uit eerdere ervarin-
gen is gebleken dat 80% van de jongeren die 
de training afmaakt een eigen bedrijfje start 
en zo in eigen inkomsten kan voorzien. De 
andere 20% heeft meestal goede kansen om 
in dienst te blijven bij het bedrijfje waar ze op-
geleid werden. De jongeren blijken bijzonder 
gemotiveerd en er is nauwelijks uitval. 
De Turing Foundation ondersteunde deze 
activiteiten al in 2011 en draagt van 2012 t/m 
2014 totaal € 112.500 bij aan dit project (50% 
van de trainingskosten), waarvan € 37.500 in 
2012. Eerder werd al € 38.000 bijgedragen.

VSO

Biblionef Stop KindermisbruikAmsterdam-Bolgatanga

3.1 Projecten onderwijs
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Kameroen Schoolboeken voor basisscholen, 
Noordwest-Kameroen

Knowledge for Children ondersteunt platte-
landsscholen in Noordwest-Kameroen bij het 
opbouwen van een goed boekenbestand en 
het trainen van leraren in het effectief gebruik 
van boeken als leermiddel in het onderwijs. 
Op elke school wordt een boekenfonds op-
gezet waarmee de school het boekenbestand 
zelfstandig kan beheren en aanvullen. Know-
ledge for Children beoogt met haar activitei-
ten het onderwijsniveau van basisschoolkin-
deren in de leeftijd 6 - 14 jaar te verbeteren. In 
2012 namen maar liefst 110 scholen deel aan 
het schoolboekenprogramma van Knowledge 
for Children. Het aantal verstrekte boeken 
(12.167) was echter lager dan verwacht. Door 
schommelingen van het aantal leerlingen per 
school bleek het streefgetal van drie boeken 
per kind in vijf jaar niet realistisch.
De Turing Foundation droeg in 2010-2012 in 
totaal € 88.500 bij aan dit project, waarvan 
€ 25.000 in 2012. 

Kameroen Verbetering kwaliteit onderwijs 
basisscholen, East- and Adamawa Region

In de grensstreek van Oost-Kameroen verblij-
ven sinds 2007 meer dan 100.000 vluchte-
lingen uit de Centraal Afrikaanse Republiek. 
De UN High Commission for Refugees wil 
in samenwerking met Cameroon Red Cross 
en UNICEF de kwaliteit van het onderwijs 
verbeteren op acht basisscholen die toegan-
kelijk zijn voor zowel lokale als vluchteling-
populaties. Zo worden nieuwe onderwijzers 
getraind, schoolgebouwen gerenoveerd en 
schoolmeubilair en lesmaterialen geleverd. 
Toegang tot onderwijs voor meisjes is een 
belangrijk aandachtspunt binnen dit project.  
In de periode 2011-2013 doneert de Turing 
Foundation in totaal € 120.000 aan dit pro-
ject, waarvan € 40.000 in 2012.

Kenia Bouw van vier klaslokalen, Kwale 
district

De Vitsangalaweni basisschool in het arme 
Kwale-district in Zuidoost Kenia bestaat uit 
vier tijdelijke klaslokalen van leem en hout. 
Twee daarvan zijn zo onveilig dat de lessen 
in de openlucht gegeven moeten worden. 
Kids in Kenia ondersteunt de Vitsangalaweni 
basisschool bij de bouw van vier klaslokalen, 
een drinkwatervoorziening, sanitair, school-
meubelen en de training van leerkrachten. De 
bouwwerkzaamheden worden naar verwach-
ting begin 2013 afgerond.  
De Turing Foundation doneerde in 2012 
€ 15.000 aan dit project.

Kenia Education Quality Improvement Pro-
gramme

Build Africa richt zich volledig op onderwijs- 
en inkomensgenererende programma’s in 
Kenia en Oeganda. In Midden-Kenia wordt op 
ruim 20 plattelandscholen gewerkt aan het 
verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, 
door middel van training voor schoolmanage-
ment en leerkrachten, verbetering van de 
infrastructuur en aanbod van lesmaterialen. 
In 2012 is het project succesvol uitgebreid 
naar maar liefst 28 scholen in de districten 
Gilgil/Machakos en Mwala. 
De Turing Foundation draagt tussen 2011 
en 2013 in totaal € 130.000 bij aan deze trai-
ningsactiviteiten, waarvan € 40.000 in 2012.

Kenia Beroepsonderwijs voor kansarme 
jongeren

De Ujima Foundation biedt beroepsonderwijs 
aan voor kansarme jongeren in Nakuru en Ki-
sumu die wees zijn en/of de zorg hebben voor 
jongere broers en zussen. De jongeren wor-
den getraind voor een baan in de hospitality 
sector. Het trainingsprogramma loopt goed 
en telde in 2012 in totaal 239 leerlingen. Om 
het beroepsonderwijsprogramma in Kisumu 
op de lange termijn te kunnen financieren, is 
aan de oevers van het Victoriameer in Kisindi 
een lodge voor toeristen gebouwd. Volgens 
het business plan kan het programma binnen 
enkele jaren door de inkomsten van de lodge 
gedekt worden.  
De Turing Foundation droeg in 2011 en 2012 
in totaal € 30.000 bij, waarvan € 15.000 in 
2012.

Kenia Upgrading van vijf centra voor beroeps-
onderwijs

VSO (Voluntary Service Overseas) werkt in 
Kenia op 5 beroepsonderwijscentra aan de 
kwaliteit en relevantie van het beroepsonder-
wijs. Gedurende drie jaar worden docenten en 
het schoolmanagement getraind, wordt het 
nieuwe overheidscurriculum ingevoerd, en 
wordt gewerkt aan uitbreiding van stagemo-
gelijkheden. Eind 2012 zijn nagenoeg alle 
centra voorzien van nieuw lesmateriaal, zijn 
de leraren getraind en volgden de leerlingen 
van alle cursussen computerles, wat ze een 
voorsprong zal geven op de arbeidsmarkt. 
De ontwikkeling van een aantal nieuwe 
programma’s heeft vertraging opgelopen, 
waardoor het aantal leerlingen achterblijft bij 
de doelstelling. VSO is ervan overtuigd dat 
deze achterstand zal worden ingelopen. 
De Turing Foundation droeg in de periode 
2010-2012 in totaal € 120.000 bij, waarvan 
€ 40.000 in 2012.

UNHCR Kids in Kenia Build Africa Ujima VSOKnowledge for Children
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Mali Bouw Technische School, Kambila

Stichting Mali en lokale partner Solisa zetten 
een technische school op in Kambila, gelegen 
in een gebied in Mali waar wel basisonderwijs 
is maar geen vervolgopleidingen worden aan-
geboden. Doel is het opleiden van kansarme 
jongeren voor beroepen waar in de omge-
ving behoefte aan is. De opleidingen zullen 
bestaan uit modules van drie, zes en twaalf 
maanden. 
De bouw van de school heeft vertraging 
opgelopen vanwege problemen over de aan-
gekochte grond, maar is in mei 2011 van start 
gegaan en voorspoedig verlopen. Vanwege de 
onlusten in Mali is het onduidelijk wanneer de 
school geopend zal worden en de opleidingen 
van start kunnen gaan.
De Turing Foundation doneerde in 2010  
€ 40.000 voor de bouw van de technische 
school in Kambila. Stichting Mali ontving eer-
der al donaties voor de bouw van basisscho-
len in Kenenkou, N’goro en Balandougou.

Niger Vaktraining van begeleiders buiten-
schoolse activiteiten, Tillaberi

Oxfam Novib is een internationale organisa-
tie, die Niger tot een van haar concentratie-
landen heeft verkozen omdat dit land relatief 
weinig ontwikkelingshulp ontvangt. Samen 
met lokale partner MCE wil Oxfam Novib 
de onderwijskwaliteit in de regio Tillaberi 
verbeteren. Dit project is gericht op jongeren 
die om verschillende redenen hun school niet 
kunnen afmaken. Ze kunnen een opleiding 
volgen tot begeleider voor buitenschoolse op-
vang en leren daarnaast praktische vaardighe-
den voor landbouw en veeteelt. Zo krijgen zij 
toekomstperspectief en zijn ze beter voorbe-
reid op een zelfstandig leven na school. MCE 
wil dit succesvolle concept in meer delen van 
Niger gaan uitvoeren.  
De Turing Foundation doneert in 2012 en 
2013 in totaal € 50.000 (waarvan € 25.000 in 
2012), voor de training van 160 begeleiders en 
het financieel zelfstandig maken van buiten-
schoolse activiteiten.

Niger Educational Governance, Doutchi en 
Filingué

De Franse ngo Aide et Action werkt in 
Dogondoutchi en Filingué departementen in 
Niger aan verbetering van onderwijskwaliteit 
in 17 rurale gemeenschappen. De focus ligt 
op infrastructuurverbeteringen, leermiddelen 
en teacher training. Met dit project wil Aide et 
Action tweedekansonderwijs mogelijk maken 
voor kinderen van 8 -14 jaar, een toename van 
meisjes op basisscholen bewerkstelligen en 
de betrokkenheid bij het schoolmanagement 
vergroten. In 2012 hebben 246 kinderen on-
derwijs gevolgd in vijf second chance classes. 
Daarnaast kregen 96 leerlingen toegang tot 
een beroepsopleiding en is er een succesvol 
mentorsysteem opgezet voor alle meisjes van 
15 scholen. De slagingspercentages van de 
betrokken scholen zijn inmiddels ruim 10% 
hoger dan het nationale gemiddelde. 
De Turing Foundation doneerde tussen 
2010-2012 in totaal € 150.000 aan dit project, 
waarvan € 50.000 in 2012.

Kenia Onderwijs / voedselprogramma voor 
10.000 schoolkinderen, Thika

Het Macheo Children’s Centre exploiteert een 
kindertehuis in Thika en steunt verschillende 
lagere scholen in de nabijgelegen sloppenwij-
ken door middel van een voedselprogramma. 
De dagelijkse, voedzame maaltijd heeft op 
de betrokken scholen geleid tot een forse 
toename van het aantal leerlingen en een aan-
zienlijke verbetering van de schoolresultaten. 
Vanwege de stijging van de voedselprijzen 
is Macheo in 2012 een boerderij gestart die 
groente aan het voedselprogramma levert 
tegen kostprijs.
Het afgelopen jaar ontvingen in totaal 8.163 
kinderen een maaltijd op school. Daarmee is 
Macheo er niet in geslaagd om de doelstelling 
van 10.000 kinderen te halen. De bijdrage 
voor 2012 werd op basis daarvan vastgesteld 
op € 34.775.

Kenia Bouw en inrichting van de Makaror 
Mixed Day Secondary School, Makaror

Stichting Welzijn Wajir steunt de armste 
bevolking van Wajir (Noordoost-Kenia), met 
name op het gebied van onderwijs, gezond-
heidszorg en voedselvoorziening. In Makaror 
is een nieuwe middelbare school opgericht 
die toegang biedt tot betaalbaar onderwijs 
van goede kwaliteit. Ondanks de aanhou-
dende droogte, waar het project flink last van 
had, is de bouw van de school in augustus 
2011 van start gegaan. In februari 2012 heeft 
de school haar deuren geopend. Bij de start 
van het nieuwe schooljaar volgden 126 leer-
lingen onderwijs (28 meisjes en 98 jongens). 
Het aantal leerlingen neemt nog steeds toe. 
De Turing Foundation droeg in 2011 € 34.000 
bij aan de bouwkosten van de school.

Kenia Teacher Training en school leaders 
course, Zuid-Oost Kenia

Teachers4Teachers organiseert twee maal 
per jaar trainingen in Kenia door Neder-
landse onderwijsprofessionals aan Keniaanse 
schooldirecteuren, leerkrachten en onder-
wijsambtenaren. Doel is het leveren van een 
bijdrage aan de ontwikkeling van de vakbe-
kwaamheid van leerkrachten om daarmee het 
onderwijs te verbeteren en leerprestaties van 
kinderen te bevorderen. Daarnaast ontwikkelt 
de stichting een tweejarige opleiding voor 
schooldirecteuren aan het District Centres for 
Early Childhood Education.  
De Turing Foundation steunde deze activitei-
ten al in 2011 en verhoogde in 2012 haar totale 
donatie naar € 88.750. Hiermee werd in beide 
jaren 50% van de trainingskosten gedekt voor 
zowel de leraren als de schoolmanagers.

Oxfam NovibWelzijn Wajir Aide et ActionTeachers for Teachers Stichting MaliMacheo

3.1 Projecten onderwijs
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Niger 20 Speed Schools voor 500 kinderen, 
Dosso

De Strømme Foundation en partnerorganisa-
tie RAEDD zetten in de Dosso regio in Niger 
zogenaamde ‘speedschools’ op. Deze scholen 
bieden aan kinderen van 9 t/m 12 jaar, die 
geen onderwijs hebben genoten, een nieuwe 
kans om in te stappen in het basisonderwijs. 
Op de speedschools wordt de eerste drie jaar 
lagere schoolonderwijs aangeboden in perio-
des van negen maanden intensief onderwijs 
in klassen met maximaal 25 kinderen. Daarna 
kunnen de kinderen instromen in het regu-
liere basisonderwijs. De kinderen zijn zeer 
gemotiveerd en het eerste schooljaar is dan 
ook met succes afgerond. Bijna 90% van de 
159 meisjes en 141 jongens is geslaagd voor 
het examen en mag instromen in de vierde 
klas van het basisonderwijs. In oktober 2012 
is de tweede lichting van start gegaan. 
De Turing Foundation droeg in 2011 en 2012 
in totaal € 69.000 bij (waarvan € 27.000 in 
2012) aan het opzetten van 20 speedschools.

Tanzania Zonne-energie gestuurde computer-
labs, Mbekenyera en Liwale

Stichting Ukengee realiseert zonne-energie 
gestuurde computerlabs op middelbare 
scholen in Tanzania en levert daarmee een 
bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit 
van het middelbaar onderwijs. Na een suc-
cesvolle pilot in 2009 heeft de stichting als 
doelstelling om in 10 jaar tijd 35 computerlabs 
in te richten op middelbare scholen in het dis-
trict Lindi. Ukengee draagt tevens zorg voor 
onderhoud en training van de docenten. De 
computerlabs zijn toegankelijk voor de lokale 
bevolking en worden daarnaast ingezet voor 
cursussen aan dorpelingen. De Turing Foun-
dation draagt bij aan het opzetten van twee 
computerlabs in Mbekenyera (875 leerlingen) 
en in Liwale (623 leerlingen). Ukengee bereikt 
met dit project (inclusief de twee nieuwe 
labs) in totaal circa 8.000 mensen.  
De Turing Foundation doneerde in 2012  
€ 30.000 en maakt daarmee de 2 computer-
labs in Mbekenyera en Liwale mogelijk.

Tanzania Marera Primary School project

Stichting Rhotia Valley werkt aan de verbete-
ring van de kwaliteit van het onderwijs op de 
Marera Primary School, waar 430 kinderen 
onderwijs volgen. In 2011 werden de school-
gebouwen gerenoveerd, schoolboeken aange-
schaft en onderwijzers getraind in het gebruik 
van laptops in het onderwijs (in het kader van 
het One Laptop per Child programma). Dit 
project betreft het verstrekken van extra leer-
middelen, de aanleg van een moestuin en de 
opbouw van een veestapel. Zo kan de school 
in de toekomst schoolontbijten aanbieden uit 
de opbrengsten daarvan.
De Turing Foundation steunde het school-
ontbijt en de investeringen in de moestuin 
en veestapel met een bijdrage van € 15.000 
in 2012.

Togo Technische opleidingen, Lomé

Stichting Het R.C. Maagdenhuis steunt in 
ontwikkelingslanden kleinschalige projecten 
die zijn voortgekomen uit lokaal initiatief. Een 
netwerk van adviseurs ter plaatse adviseert 
over de haalbaarheid van de projecten en 
controleert de ontwikkeling ervan. Via de 
lokale organisatie CAGED maakt het Maag-
denhuis in Lomé baanbemiddeling mogelijk 
voor vrouwen in technische beroepen. De 
vrouwen worden bijgeschoold en getraind in 
de vaardigheden die nodig zijn om een baan 
te vinden of om een eigen bedrijf te starten. 
De Turing Foundation doneert in de periode 
2012-2014 in totaal € 30.000 aan dit project, 
waarvan € 10.000 in 2012.

Togo Technische opleidingen, Lomé

Stichting Het R.C. Maagdenhuis stelt talent-
volle, kansarme jongeren vanaf 14 jaar in de 
gelegenheid om bij het onderwijsinstituut 
CEFOP in Lomé een technische beroepsop-
leiding te volgen. Naast schoolgeld wordt 
een bijdrage voor levensonderhoud verstrekt. 
De jongeren kunnen na afronding van deze 
opleiding direct aan het werk.  
De Turing Foundation doneert in de periode 
2012-2014 in totaal €10.000 aan dit oplei-
dingsprogramma voor kansarme jongeren, 
waarvan € 3.000 in 2012.

Individuele studiebeurzen 2006-2012

In de afgelopen jaren heeft het bestuur van de 
Turing Foundation individuele studiebeurzen 
toegekend aan een aantal mensen in Nigeria, 
Togo, Gambia, Haïti en Benin. Tot en met 
2012 bedroegen de totale kosten daarvoor 
€ 46.049. Hoewel deze beurzen nog tot 2012 
doorliepen, kent de Turing Foundation al 
sinds 2009 geen projecten meer toe die als 
doel hebben een bepaald individu te steunen.

Ukengee R.C. MaagdenhuisRhotia Individuele StudiebeurzenStromme R.C. Maagdenhuis
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Hoofdstuk 4
Kunst
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Kunstbeleid
De Turing Foundation wil mensen laten genieten van kunst in 
de zin van ervaren. Wij zijn er van overtuigd dat hoge kwa-
liteit bijdraagt aan het genieten. De kwaliteit van de kunst 
zelf en de manier van presenteren moeten van het hoogste 
niveau zijn. Wij financieren graag die initiatieven die meer 
mensen laten genieten, en die publiek weten te bereiken dat 
anders minder makkelijk met kunst in aanraking komt. 

Binnen de kunst kiezen wij voor: 
- het tentoonstellen van beeldende kunst in musea; 
- de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd en  
 bijzondere publicaties van Nederlandse poëzie; 
- live uitvoeringen van (hedendaagse) 
 klassieke muziek.

4.1 Beeldende kunst
De Turing Foundation wil Nederlandse musea hun ambitieniveau hel-
pen verhogen, en het financieel mogelijk maken tentoonstellingen te 
organiseren met kunstwerken die anders alleen in buitenlandse musea 
te zien zijn. Ons streven is om in een vroeg stadium de beslissende 
bijdrage te kunnen geven aan een uitzonderlijke expositie op het 
gebied van beeldende kunst, die zonder deze bijdrage niet tot stand 
zou komen. Musea kunnen aanvragen indienen voor tentoonstellingen 
die aan deze doelstelling voldoen. Het tentoonstellingsconcept dat het 
beste aan deze doelstelling voldoet ontvangt de Turing Toekenning, 
een prijs van € 450.000 die wij eens in de twee jaar uitreiken. 

Naast tentoonstellingen financiert de Turing Foundation speciale 
‘Turing Museumbussen’, die schoolkinderen van en naar musea bren-
gen. Hiermee voorzien wij in gratis, comfortabel en veilig vervoer en 
slechten wij de belangrijkste drempelverlagende factor voor scholen 
om met hun leerlingen een museum te bezoeken. Sinds 2008 vervoert 
de eerste Turing Museumbus Rotterdamse schoolkinderen van en 
naar Museum Boijmans Van Beuningen en het Chabot Museum. In 
februari 2012 was de tweede bus een feit: de Turing Museumpleinbus 
vervoerde in 2012 ruim 6.400 kinderen uit de omliggende (rand)
gemeenten van en naar de het Rijksmuseum, het Van Gogh Museum 
en het Stedelijk Museum.

4.2 Poëzie 
Ons doel is om de belangstelling voor poëzie in het algemeen te 
vergroten. Daarom lanceerden wij in april 2009 samen met de Poëzie-
club en onder voorzitterschap van Gerrit Komrij de Turing Nationale 
Gedichtenwedstrijd. Een jaarlijkse dichtcompetitie waaraan iedereen 
kan meedoen. Wat de wedstrijd bijzonder maakt is dat deelname en 
jurering plaatsvinden op basis van volstrekte anonimiteit. 
Inmiddels is de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd uitgegroeid 
tot een begrip onder dichters van alle rangen en standen. Sinds 2011 
dingen ook Vlamingen mee naar de hoofdprijs van € 10.000. Daarvoor 
zijn we gaan samenwerken met Poëziecentrum Gent, waarmee het 
evenement een Nederlands-Vlaamse signatuur heeft gekregen. 
Het juryvoorzitterschap werd de afgelopen jaren met verve vervuld 
door Ramsey Nasr die inmiddels met lof is afgezwaaid. 
Sinds de laatste editie maakt onze prijsuitreiking deel uit van de ‘Poë-
zieweek’. Een initiatief van de CPNB om gedurende één week per jaar 
- samen met de grootste Nederlandse en Vlaamse poëzieorganisaties 
- maximale aandacht te genereren voor poëzie. De week sluit af met 
het Gedichtenbal, aansluitend op de finale van de Turing Nationale 
Gedichtenwedstrijd. 

Naast publieksevenementen als de gedichtenwedstrijd blijven we bij-
zondere uitgaven steunen, zoals de bloemlezingenserie van Uitgeverij 
Van Oorschot en de poëzie in De Gids.
 

4
Kunst
Wij willen meer mensen in 
nederland laten genieten van 
beeldende kunst, poëzie en 
klassieke muziek.
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4.3 Klassieke muziek
De Turing Foundation wil zoveel mogelijk mensen in Nederland 
laten genieten van live uitvoeringen van klassieke muziek. Binnen het 
muziekbeleid kiest de Turing Foundation voor die initiatieven die hoge 
kwaliteit brengen en die publiek weten te bereiken dat gewoonlijk niet 
of moeilijk in aanraking komt met klassieke muziek. 
In 2012 hebben wij onze criteria verder aangescherpt en besloten om 
nadrukkelijk de voorkeur te geven aan festivals met een landelijke uit-
straling, een hoogwaardig muziekprogramma en met een aanzienlijk 
aantal muziekuitvoeringen. 

Kunstbestedingen
In 2012 ontving de Turing Foundation 97 kunstaanvragen, waarvan 37 
voor beeldende kunst, 14 voor poëzie, 46 voor muziek. Wij honoreer-
den in totaal 14 aanvragen waarvan 4 voor beeldende kunst, 4 voor 
poëzie en 6 voor muziek.
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Diane Arbus - A Retrospective, FOAM

Diane Arbus (1923-1971) is een van de meest 
fascinerende en belangrijke fotografen uit de 
tweede helft van de 20e eeuw. Reden voor 
FOAM om de eerste overzichtstentoonstel-
ling van haar werk in Nederland te organi-
seren. De uitzonderlijke kwaliteit van het 
getoonde werk (voornamelijk vintage prints, 
afgedrukt door de kunstenares zelf) zorgde 
voor lovende kritieken en veel media-aan-
dacht. De tentoonstelling (25 oktober 2012 tot 
en met 13 januari 2013) trok 71.299 bezoekers, 
aanzienlijk meer dan de beoogde 50.000.
De Turing Foundation doneerde als hoofdbe-
gunstiger € 100.000 aan dit project. 

4.1 Projecten beeldende kunst

Pop art in West-Europa, Museum het Valkhof

Pop Art vormt de kern van de collectie van 
Museum Het Valkhof. Reden voor het mu-
seum om een overzicht te tonen van Pop Art 
in West-Europa, met werk van onder andere 
Niki de Saint Phalle, Christo, Panamarenko, 
Woody van Amen, Gehrard Richter, Wim 
T. Schippers en Sigmar Polke. Voor deze 
tentoonstelling kwamen topstukken uit grote 
buitenlandse musea naar Nijmegen. De ten-
toonstelling liep van 8 september 2012 tot en 
met 20 januari 2013 en ontving goede kritie-
ken. Desondanks werden minder bezoekers 
getrokken dan verwacht: 35.354 bezoekers in 
plaats van de beoogde 50.000. 
De Turing Foundation was met € 47.500 
hoofdbegunstiger van de tentoonstelling. 

Klee en Cobra. Het begint als kind, CoBrA 
Museum 

Het Cobra Museum organiseerde van 28 
ja nuari tot en met 22 april 2012 een tentoon-
stelling over de kunstenaar Paul Klee (1879-
1940) in relatie tot de kunst van de CoBrA 
beweging. Het museum werkte hiervoor nauw 
samen met het Zentrum Paul Klee in Bern en 
het Louisiana Museum of Modern Art in De-
nemarken. In totaal werden ruim 130 topstuk-
ken van Paul Klee en 120 hoogtepunten van 
Cobra met werk van onder meer Karel Appel, 
Constant, Corneille, Eugène Brands, Asger 
Jorn en Pierre Alechinsky bijeengebracht uit 
internationale collecties. 
De Turing Foundation was met € 75.000 
hoofdbegunstiger van deze expositie, waar-
mee maar liefst 58.000 bezoekers werden ge-
trokken - een record voor het Cobra Museum.

Rodin Erotique, Singer Museum

Auguste Rodin was met zijn erotische tekenin-
gen een directe voorloper van - en inspiratie-
bron voor - kunstenaars als Klimt, Schiele, 
Matisse en Picasso. Het Singer Museum in 
Laren organiseerde in 2012 de eerste expositie 
over het erotische werk van Auguste Rodin 
in Nederland. De tekeningen, van dromerige 
naakten tot expliciete voorstellingen, getuigen 
van Rodins vakmanschap en van passie voor 
zijn belangrijkste inspiratiebron: de vrouw. 
Alle getoonde tekeningen en aquarellen waren 
afkomstig uit de collectie van het Musée 
Rodin in Parijs en worden slechts zelden ten-
toongesteld. De tentoonstelling was te zien  
van 12 september 2012 tot en met 13 januari 
2013 en telde ruim 48.000 bezoekers. De 
Turing Foundation doneerde € 87.255. 

Rafael, Teylers Museum

Het Teylers Museum is het enige Neder-
landse museum dat een substantiële collectie 
tekeningen van de belangrijke kunstenaar 
Rafael (Urbino 1483 - 1520 Rome) in haar 
bezit heeft. Deze collectie werd samen met 
de tekeningencollectie van het Albertina 
Museum in Wenen getoond aan het publiek. 
De bijzondere hereniging van de tekeningen 
uit het beroemde atelier van Rafael ontving 
goede kritieken. De expositie liep van 28 sep-
tember 2012 t/m 6 januari 2013 en was met in 
totaal 87.000 bezoekers een groot succes. 
De Turing Foundation verstrekte in een vroeg 
stadium een donatie van € 65.000 aan deze 
tentoonstelling. 

De Weg naar Van Eyck, Museum Boijmans 
Van Beuningen

Johannes Van Eyck (1390-1441) heeft de 
Noord-Europese schilderkunst doorslagge-
vend vernieuwd. Hij wordt wel de ‘vader van 
het olieverfschilderen’ genoemd. Museum 
Boijmans Van Beuningen organiseerde in 
samenwerking met de Gemäldegalerie van 
het Staatliche Museum in Berlijn de expositie 
De Weg naar Van Eyck. Aan de hand van ruim 
90 schilderijen uit de Nederlandse, Franse 
en Duitse kunst rond 1400 werd belicht hoe 
en door wie Van Eyck werd geïnspireerd. 
Het hoogtepunt van de tentoonstelling werd 
gevormd door enkele zeldzame werken van 
Van Eyck. 
De Turing Foundation was met een bijdrage 
van € 100.000 een van de eerste donateurs 
aan deze tentoonstelling, die van oktober 
2012 t/m januari 2013 te zien was en maar 
liefst 141.591 bezoekers wist te trekken. 
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Paula Modersohn-Becker. Ein Wunderland, Ein Götterland, Museum 
Belvedere

Paula Modersohn-Becker (1876 - 1907) is een Duitse schilderes die 
wordt beschouwd als een van de belangrijkste vertegenwoordigers van 
het vroege expressionisme. Modersohn-Becker was woonachtig in het 
boven Bremen gelegen kunstenaarsdorp Worpswede en deze agrari-
sche gemeenschap speelt een belangrijke rol in haar werk. Museum 
Belvedere ziet een duidelijke overeenkomst tussen de landschappelijke 
omstandigheden in de omgeving van Worpswede en die van Heeren-
veen en organiseert in het voorjaar van 2013 een bijzondere tentoon-
stelling over deze kunstenares. Daarbij is een centrale rol weggelegd 
voor de landschappen en figuurstukken.  
De Turing Foundation is met een donatie van € 35.000 hoofdbegunsti-
ger van deze tentoonstelling.

Goddelijk en Griezelig: Het Geheim van de 
Slang, Afrika Museum

Het Afrika Museum stond in 2012 in het teken 
van de slang. Het museum organiseerde 
een interculturele tentoonstelling rondom 
dit universele dierensymbool, met ruim 200 
bijzondere internationale kunstwerken van 
de oudste kunst van de mensheid in Afrika 
tot hedendaagse kunst in Afrika, Amerika en 
Europa. Dit project dong mee naar de Turing 
Toekenning 2011 en ontving daar veel lof voor 
het concept.  
De Turing Foundation droeg € 30.000 bij aan 
deze tentoonstelling, die van 8 april tot en 
met 4 november 2012 te zien was en in totaal  
54.561 bezoekers trok.

Van Oostsanen. De Ware Jacob, Stedelijk 
Museum Alkmaar

In 2014 is het 500 jaar geleden dat schilder en 
prentontwerper Jacob Cornelisz van Oostsa-
nen op het hoogtepunt van zijn carrière was. 
Reden voor het Stedelijk Museum Alkmaar, 
het Amsterdam Museum en de Grote Sint 
Laurenskerk te Alkmaar om een gezamen-
lijke tentoonstelling te organiseren, opgezet 
als drieluik en gelijktijdig te zien in de drie 
locaties. De drie deeltentoonstellingen geven 
samen een nooit eerder getoond en compleet 
overzicht van het oeuvre van Van Oostsanen. 
De Turing Foundation doneert € 75.000 aan 
dit project, dat van 15 maart – 29 juni 2014 te 
zien zal zijn. Dit project werd genomineerd 
voor de Turing Toekenning 2011. 

Lissitzky -Kabakov. Dromen en leven, Stedelijk 
Van Abbemuseum

El Lissitzky (1890-1941) was een van de 
toonaangevende kunstenaars in de Russische 
avant-garde van het begin van de 20e eeuw 
en een representant van het Suprematisme. 
In opdracht van het Van Abbemuseum in 
Eindhoven trad het kunstenaarsechtpaar 
Ilja (1933) en Emilia (1945) Kabakov op als 
gastcurator voor een tentoonstelling waarbij 
hun hedendaagse werk werd geconfronteerd 
met dat van Lissitzky. De tentoonstelling ‘Lis-
sitzky - Kabakov. Dromen en leven’ zal van 1 
december 2012 t/m 28 april 2013 te zien zijn 
in het Van Abbemuseum.  
De Turingfoundation draagt € 50.000 bij aan 
deze tentoonstelling, die vanaf 1 december 
2012 te zien is in het Van Abbemuseum.

4.1 Projecten beeldende kunst
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Turing Museumbus - Museum Boijmans Van Beuningen en 
het Chabot Museum, Rotterdam

Gratis, comfortabel en veilig vervoer blijkt voor scholen de belang-
rijkste drempelverlagende factor te zijn om met hun kinderen een 
museum te bezoeken. De Turing Foundation financiert daarom vanaf 1 
oktober 2008 een speciale Turing Museumbus die kinderen uit  
Rotterdam en omgeving gratis van en naar het Museum Boijmans Van 
Beuningen en het Chabot Museum vervoert. De ambitie is om met 
deze bus ieder jaar 10.000 kinderen naar de musea te vervoeren. 
In het schooljaar 2011/2012 bezochten circa 8.000 schoolkinderen de 
Rotterdamse musea met de Turing Museumbus. Een mooi resultaat, 
maar lager dan de beoogde 10.000. De musea hebben er alles aan 
gedaan om zoveel mogelijk kinderen te bereiken en zullen zich ook 
komend schooljaar maximaal daarvoor inzetten. 
De Turing Foundation schenkt € 40.000 per jaar om de bus tot en met 
2014 te laten rijden. Wij investeerden in een eerdere fase al € 130.000 
in dit project. 

Turing Museumpleinbus - Van Gogh Museum, Rijksmuseum, 
Stedelijk Museum, Amsterdam

Vanaf februari 2012 reizen schoolkinderen in de randgemeenten 
rond Amsterdam met de Turing Museumpleinbus naar de drie grote 

musea aan het Amsterdamse Museumplein: het Van Gogh Museum, 
het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum. Deze musea bieden de 
schoolkinderen een gezamenlijk programma aan met de hoogte-
punten uit hun collecties. Met de Turing Museumpleinbus willen de 
drie musea in drie jaar tijd 25.000 kinderen uit de groepen 6 t/m 8 
ontvangen (zo’n 20% van alle schoolkinderen binnen een straal van 
60 kilometer rond Amsterdam). Voor veel kinderen zal dit een eerste 
kennismaking met een museum zijn.
 
De Turing Foundation doneert in totaal € 275.000 (waarvan € 80.000 
in 2012) voor de opstart- en vervoerskosten, een bijdrage aan de PR-
kosten en een afbouwende bijdrage aan de projectcoördinatie. 
In 2012 werden conform planning 6.400 leerlingen vervoerd naar de 
drie musea. De inschrijving voor 2013 – het jaar waarin de musea aan 
het Museumplein allemaal weer open zijn - loopt bijzonder goed.  
De target van 11.200 leerlingen zal zeker gerealiseerd worden.

Turing Toekenning 2009: Mike Kelley, Stedelijk Museum Amsterdam

Op 25 mei 2009 werd de eerste Turing Toekenning uitgereikt aan het 
Stedelijk Museum Amsterdam voor de overzichtstentoonstelling over 
Mike Kelley. Door het onverwachte overlijden van Mike Kelley werd 
besloten om met de tentoonstelling ‘het grootste Mike Kelley retro-
spectief aller tijden’ te realiseren, met werk vanaf de jaren ’70 tot het 
moment van zijn overlijden begin 2012. De tentoonstelling beleefde 
op 14 december 2012 zijn première in het prachtig verbouwde Stedelijk 
Museum en reist in 2013 door naar Centre Pompidou in Parijs, MoMA 
PS 1 in New York en het Museum of Contemporary Art in Los Angeles.

Turing Toekenning 2011: Alexander Calder, Gemeentemuseum 
Den Haag

Op 24 mei 2011 werd de tweede Turing Toekenning uitgereikt aan 
het Gemeentemuseum Den Haag voor de tentoonstelling Alexander 
Calder: De Grote Ontdekking. Alexander Calder (1998-1976) was een 
van de belangrijkste Amerikaanse kunstenaars uit de 20ste eeuw. 
Zijn bezoek aan het atelier van Piet Mondriaan in 1930 vormde het 
uitgangspunt voor de tentoonstelling. Het zien van dit atelier in 1930 
had een grote impact op Calder en de invloed daarvan op zijn werk is 
onmiskenbaar. Het nagebouwde Parijse appartement van Mondriaan 
vormde dan ook het hart van de tentoonstelling, omringd door een 
fraaie collectie van werken van Alexander Calder en de belangrijke wer-
ken van Mondriaan uit de eigen collectie van het Gemeentemuseum. 
De tentoonstelling (11 februari - 28 mei 2012) was in alle opzichten een 
groot succes en trok maar liefst 109.073 bezoekers.

4.1 Projecten beeldende kunst
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4.2 Projecten poëzie

Doe-het-zelf

Na zichzelf, met een witte lijn, 

te hebben omkrijt, herrijst hij 

van de plaats delict, hijst zich 

stap voor stap in nieuwe voeten, 

past zijn kuiten, dijen (als gegoten), 

omgordt zich met een schaambeen 

en een buik van genereuze omvang. 

 

Stof daalt neer: zijn navel schudt hij uit; 

zijn middenrif, zijn twaalfde rib 

schragen hart en longen die hij inslikt 

uit het niets, zo zonder mond nog, 

zonder tong, alsof hij licht schiep 

dat kortelings voorafging aan de zon. 

 

Ontboezemt dan zijn borstkas, slaat 

losjes zijn armen om zich heen, lijnt 

zijn nek uit, stelt atlas en draaier aard- 

en nagelvast. Staat als een huis. 

 

Als kroon op het werk welt meesterlijk  

het ravissante hoofd. Hoofd vol hersens, 

 

hoofd aan barrels, waaruit hij ontstond.

De Vierde Turing Nationale Gedichten Wedstrijd 

In 2012 vond de 4e editie van de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 
plaats: de competitie voor het beste gedicht van het jaar. De wedstrijd 
is anoniem en staat open voor iedereen, van amateur tot professional. 
Er deden 2.227 dichters (waarvan 372 uit België) mee die samen 9.834 
gedichten inzonden. De 100 beste gedichten zijn door Uitgeverij van 
Gennep gebundeld in de publicatie ‘Naaktlopen met je hersenen’. 
De 1e prijs van € 10.000 is gewonnen door Onno Kosters voor zijn 
gedicht ‘Doe-het-zelf’. De Top 3 is gepubliceerd in literair tijdschrift 
De Gids. Tijdens de uitreiking werd stilgestaan bij het overlijden van 
Gerrit Komrij in 2012, als mens en dichter van grote betekenis voor de 
poëzie. De Turing Nationale Gedichtenwedstrijd wordt georganiseerd 
in samenwerking met de Poëzieclub en Poëziecentrum Gent. 
De Turing Foundation reserveerde voor de periode 2009 – 2013 in 
totaal € 250.000 voor dit project, waarvan € 45.000 werd gedoneerd 
voor de 2012-editie.

Poëzie bloemlezingen Uitgeverij Van Oorschot

Uitgeverij Van Oorschot geeft over een 
periode van vier jaar twaalf mooi uitgege-
ven, gebonden bloemlezingen uit. In deze 
bloemlezingen vindt men de beste gedichten 
van uitstekende dichters - die echter uit de 
publieke belangstelling dreigen te verdwijnen 
- aangeprezen door bevlogen bloemlezers. In 
het voorjaar van 2012 verscheen de bundel 
‘Overkomst dringend gewenst’ van Jan  
Emmens, gekozen en ingeleid door Wim 
Brands. Eerder verscheen al werk van Vest-
dijk, Van Geel, Morriën, Vasalis, Hanlo, Van 
Schagen, Der Mouw en Leopold. De Turing 
Foundation doneert in totaal € 60.000 aan 
de prachtige reeks bloemlezingen van Van 
Oorschot.

Poëzie in De Gids 

In de periode 2008-2010 ondersteunde de 
Turing Foundation de poëziebijlagen in literair 
tijdschrift De Gids. Deze ondersteuning werd 
in 2011 met twee jaar verlengd. Aanleiding 
daarvoor was het 175-jarig jubileum van het 
tijdschrift in 2012. In dit jubileumjaar stelde 
De Gids haar toekomst veilig door een suc-
cesvol samenwerkingsverband aan te gaan 
met tijdschrift De Groene Amsterdammer. 
De Turing Foundation doneerde in totaal 
€ 10.000 aan De Gids, waarvan € 5.000 in 
2012. Eerder werd al € 30.000 bijgedragen 
aan poëzie in De Gids.

Het Gedichtenbal - Slotmanifestatie van de 
Poëzieweek

Het CPNB heeft in 2012 de Poëzieweek in het 
leven geroepen: van 30 januari - 6 februari 
2013 bundelden bekende poëzie-evenemen-
ten als de Gedichtendag, de VSB Poëzieprijs 
en de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd 
hun krachten. Doel van deze week is het 
genereren van maximale aandacht voor de 
Nederlandstalige poëzie. Op 6 februari 2013 
vond in de Stadsschouwburg Amsterdam het 
eerste Gedichtenbal plaats. Dit evenement 
vormde de afsluiting en apotheose van de 
uitreiking van de Turing Nationale Gedichten-
wedstrijd en van de Poëzieweek.
De Turing Foundation droeg € 8.000 bij aan 
dit project, dat een groot succes was en circa 
1.000 bezoekers wist te trekken.
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4.2 Projecten poëzie

Poeziëbundel ‘Dichter Draagt Voor’, Ramsey Nasr

De begin 2013 afgezwaaide Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr nam 
in 2012 het initiatief voor het project  ‘Dichter Draagt Voor’. Doel van 
het project is het voor een breed publiek toegankelijk maken van het 
werk van klassieke Nederlandstalige dichters door middel van een 
poëziebundel, 20 poëzieclips en een luister-cd. Nasr koos werk uit van 
dichters als Leopold, Boutens, Bredero, Focquenbroch, Gorter, Du 
Perron, Kouwenaar, Kloos, Vasalis en Boon; dichters die door sommi-
gen als ouderwets worden beschouwd en vergeten dreigen te worden, 
terwijl ze aan de basis staan van onze hedendaagse poëzie. 
De Turing Foundation draagt € 10.000 bij aan de productie van de 
poëziebundel.

Hoofddonateur Ricciotti Ensemble

Het Ricciotti Ensemble bestaat uit 40 idealis-
tische conservatoriumstudenten die minimaal 
100 optredens per jaar verzorgen. Zij treden 
op voor mensen die om allerlei redenen geen 
live klassieke muziekuitvoeringen kunnen 
bijwonen. Het Ricciotti speelt gevraagd en 
ongevraagd in zorginstellingen, gevangenis-
sen, op scholen, op straat en in asielzoekers-
centra. De Turing Foundation is al sinds 2007 
hoofdbegunstiger van Ricciotti.  
De Turing Foundation doneerde in 2012 
€ 30.000 aan het Ricciotti Ensemble. 

‘Concerten in de Wijk’, Nederlands  
Philharmonisch Orkest

Om klassieke muziek bereikbaar te maken 
voor iedereen, speelt NedPhO GO! onder 
de noemer ‘Concerten in de Wijk’ minimaal 
30 keer per jaar op onverwachte plekken 
voor publiek dat niet snel, om welke reden 
dan ook, een klassiek concert zal bezoeken. 
NedPhO GO! is te vinden in het Westerpark, 
verzorgingstehuizen, buurtactiviteiten, 
ziekenhuizen en festivals verspreid over heel 
Amsterdam.  
De Turing Foundation is van 2012 tot en met 
2014 hoofdbegunstiger van de Concerten in 
de Wijk, met een donatie van in totaal  
€ 35.000 (waarvan € 10.000 in 2012). In een 
eerdere fase (2008-2010) werd al 
€ 60.000 bijgedragen. 

Holland Festival, Simon Bolivar Symfonie 
Orkest

De Turing Foundation ondersteunt sinds 
2007 het Holland Festival, dat elk jaar in juni 
muziek van internationale allure naar Neder-
land brengt. Een van de hoogtepunten van de 
afgelopen editie was de slotvoorstelling door 
het Simon Bolivar Symfonie Orkest onder 
leiding van Gustavo Dudamel. De 30-jarige 
Gustavo Dudamel bereikte in korte tijd de ab-
solute sterrenstatus als dirigent en dirigeert 
inmiddels alle grote orkesten van de wereld, 
waaronder het Koninklijk Concertgebouwor-
kest. Het optreden tijdens het Holland Festi-
val 2012 was het eerste Nederlandse optreden 
van het Simon Bolivar Symfonie Orkest. 
De Turing Foundation doneerde in 2012 
€ 50.000 aan de slotvoorstelling van het 
Holland Festival.

Dichter Draagt Voor

4.3 Projecten klassieke muziek
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De Amsterdamse Cello Biënnale

De Amsterdamse Cello Biënnale is een twee-
jaarlijks internationaal cellofestival, met een 
gevarieerd aanbod van zowel specialistische 
uitvoeringen als laagdrempelige activiteiten 
en gratis toegankelijke uitvoeringen van 
cellomuziek. Van 26 oktober tot en met 3 
november 2012 vond in het Muziekgebouw 
aan ’t IJ de vierde editie plaats, waarmee ruim 
20.000 mensen werden getrokken en het fes-
tival uitgegroeide tot het grootste cellofestival 
ter wereld.  
De Turing Foundation droeg € 15.000 bij 
aan de laagdrempelige Bach and Breakfast 
concerten. In 2008 en 2010 werd eveneens 
bijgedragen aan deze concerten.

Afscheidstournee Willem Breuker Kollektief

Willem Breuker (1944 - 2010) was een Neder-
landse componist en saxofonist en een van de 
grondleggers van de Nederlandse geïmpro-
viseerde muziek. Het door hem opgerichte 
Willem Breuker Kollektief organiseerde eind 
2012 als eerbetoon aan haar oprichter en 
naamgever een afscheidstournee met als titel 
‘Happy End’. Voor de in totaal 20 concerten 
werden de belangrijkste composities van  
Willem Breuker gecombineerd met muziek 
van onder andere Hans Dulfer, Leonard Frank 
en Vera Beths.  
De Turing Foundation droeg € 5.000 bij aan 
de afscheidstournee van het Willem Breuker 
Kollektief.

Muziekuitvoeringen van de ‘Classic Express’

Het Prinses Christina Concours wil zoveel 
mogelijk kinderen enthousiast maken voor 
klassieke muziek. Een belangrijk instrument 
daarvoor is de Prinses Christina Express, een 
vrachtwagen die langs scholen in Nederland 
toert en daar klassieke muziek concerten voor 
kinderen geeft. In de periode 2010 – 2012 
is het aantal schoolconcerten in de Classic 
Express uitgebreid van 300 naar 500 concer-
ten per jaar, en daarmee zijn ruim 36.000 
kinderen bereikt.  
De Turing Foundation doneerde in 2012  
€ 20.000 voor de uitbreiding van het aantal 
schoolvoorstellingen.

Bewerking Matteus- Passion, Frank Groothof

De Turing Foundation is al vijf jaar lang een 
trouwe partner van Stichting Vrije Val. Frank 
Groothof wil de eerste kinderuitvoering van 
de Matteus Passion ontwikkelen, die ieder 
jaar rond Pasen wordt uitgevoerd. Zo kan een 
traditie ontstaan om het lijdensverhaal niet 
alleen aan volwassenen te vertellen, maar 
ook aan kinderen. De eerste voorstellingen 
starten begin 2014.  
De Turing Foundation draagt € 20.000 bij 
aan de totstandkoming van deze muziekuit-
voering. 

Jeugdconcert ‘Takkenherrie’ 

Muziekgroep Blikskaters! is onderdeel van de 
Stichting Alle Hoeken van de Kamermuziek, 
bestaande uit musici die begonnen zijn in het 
Ricciotti Ensemble. Blikskaters! ontwikkelde 
de klassieke muziekproductie ‘Takkenher-
rie’. Deze muzikale jeugdvoorstelling is in 
het schooljaar 2011/2013 in totaal 32 keer 
uitgevoerd voor 4.480 bezoekers. Daarmee 
heeft de organisatie de doelstelling (20 uit-
voeringen voor 3.500 bezoekers) ruimschoots 
overtroffen.  
De Turing Foundation is met € 5.000 hoofd-
begunstiger van de schoolconcerten.  

Nederlands Jeugd Strijkorkest NJSO 

In het NJSO spelen 24 musici tussen de 12 en 
20 jaar oud en verbonden aan de Jong Talent-
klassen van de Nederlandse conservatoria. Zij 
treden op in bejaardenhuizen, buurthuizen en 
op scholen. Deze concerten geven zij steeds 
samen met gerenommeerde musici als Lisa 
Ferschtman, Cora Burgman en het Zapp 
strijkkwartet.  
Met een donatie van € 5.000 per jaar is de 
Turing Foundation tot en met 2013 hoofd-
begunstiger van de gratis concerten van het 
NJSO. Dankzij deze bijdrage kan het aantal 
gratis optredens stijgen van 15 naar minimaal 
21 concerten per jaar.

4.3 Projecten klassieke muziek
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Leprabestrijding
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Leprabeleid
Lepra is een wrede, misvormende ziekte die bijna uitsluitend 
de allerarmsten treft, zozeer dat men zich in rijkere landen 
soms niet bewust is dat de ziekte nog bestaat. Slachtoffers 
overlijden zelden maar raken vaak handen, voeten of gezichts-
vermogen kwijt. Lepra heeft een incubatietijd van vele jaren. 
De uitdaging is vooral om de ziekte tijdig te herkennen en 
te behandelen voordat permanente zenuwbeschadigingen 
optreden. 
De Turing Foundation draagt daarom bij aan wetenschap-
pelijk onderzoek op het gebied van vroege diagnose en 
behandeling van lepra. 
De Leprastichting is sinds 2006 de belangrijkste samen-
werkingspartner van de Turing Foundation op het gebied 
van leprabestrijding.

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

Behandeling
Tot 1940 bestond geen genezend medicijn voor lepra. In de late jaren 
veertig werd het antibioticum Dapson geïntroduceerd. Na een groot-
schalige toepassing daarvan was de leprabacterie binnen 20 jaar resis-
tent geworden. In 1981 werd daarom de multi drug therapy ingevoerd 
(een cocktail van drie verschillende antibiotica) en in 1997 verbeterd. 
De behandeling met deze cocktail is zeer effectief en tegenwoordig 
wereldwijd gratis beschikbaar voor leprapatiënten.

Cijfers
In de jaren zeventig van de 20e eeuw waren op de wereld tussen de 
tien en twaalf miljoen mensen besmet met lepra. In 1985 was lepra in 
122 landen nog een volksgezondheidsprobleem. Sinds die tijd zijn er 
15 miljoen leprapatiënten behandeld met de multi drug therapy. Eind 
1994 waren nog maar 1,3 miljoen leprapatiënten onder behandeling en 
werden ongeveer 560.000 nieuwe gevallen per jaar gediagnosticeerd. 
In het jaar 2000 was lepra volgens de normen van de Wereldgezond-
heidsorganisatie (WHO) op mondiaal niveau uitgebannen (minder 
dan 1 geval per 10.000 mensen). Niettemin werden in 2008 mondiaal 
nog 249.000 nieuwe lepragevallen geconstateerd, waaronder 23.000 
kinderen en 14.000 mensen die al verminkingen hadden opgelopen 
voordat de diagnose werd gesteld. Volgens de laatste WHO-gegevens 
zijn er in 2011 totaal 219.075 nieuwe gevallen bijgekomen, waaronder 
12.225 mensen met verminkingen bij diagnose en 20.200 kinderen.

Bron: Wereldgezondheidsorganisatie

5
Lepra
Wij streven naar de 
uitroeiing van lepra als 
misvormende ziekte.
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5.1 Projecten lepra

Onderzoek Leonard Wood Memorial Research Center: ‘Into macro- 
and micro-epidemiology of leprosy’

Het Leonard Wood Memorial Research Center doet onderzoek naar 
transmissiepatronen van lepra op het eiland Cebu (4 miljoen inwo-
ners) op de Filippijnen. De onderzoekshypothese is dat een effectie-
vere leprabestrijding ontwikkeld kan worden door middel van een beter 
begrip van transmissiepatronen binnen de gemeenschap en identifi-
catie van personen met een hoog risico op het ontwikkelen van lepra. 
Het doel van dit onderzoek is om alle ontdekte lepragevallen in Cebu 
in de periode 1999-2013 ruimtelijk en in tijd in kaart te brengen en 
om alle nieuwe lepragevallen toe te voegen aan de database (macro-
epidemiologie). 

Daarnaast wordt de database uitgebreid met de M.leprae stamtypering 
van nieuwe gevallen (micro-epidemiologie) om tot een beter begrip te 
komen van de transmissiepatronen van de ziekte, de risicofactoren en 
de virulentiepatronen van de M.leprae stammen. Ondanks de jarenlan-
ge behandeling van patiënten met MDT (Multi Drug Treatment) lijkt de 
overdracht van lepra in veel gebieden door te gaan, dat geldt ook voor 
Cebu. In 2012 werden 232 nieuwe leprapatiënten geregistreerd. Dat is 
minder dan in 2011 (299), maar meer dan in 2010 (204). Het grootste 
deel van de nieuwe patiënten zijn jongeren en kinderen. Bovendien 
lijkt het zwaartepunt naar de zwaardere, multibacillaire variant van de 

ziekte lepra te verschuiven. Reden voor het onderzoeksteam om de 
focus scherper te gaan richten op de meest kwetsbare doelgroep 
(inclusief kinderen) en op de zwaardere typen lepra.
De Turing Foundation draagt in de periode 2010 – 2013 € 105.192 bij 
aan dit onderzoek, waarvan € 21.500 in 2012.

Onderzoek ‘Treatment of early neuropathy in 
leprosy’ (TENLEP)

Het TENLEP research consortium is een groot 
internationaal initiatief waarbij onder leiding 
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen 
(KIT) zeven gerenommeerde onderzoeksinsti-
tuten over de wereld betrokken zijn vanwege 
hun deskundigheid inzake lepragerelateerde 
zenuwontsteking. 

De centrale vragen bij dit grootschalige on-
derzoeksproject zijn: 
1. Hoe effectief is de behandeling van sub-
klinische zenuwbeschadiging in het vermin-
deren van het percentage patiënten met 
blijvende zenuwschade?  

2. Wat is de optimale behandeling voor pati-
enten met klinische zenuwschade? 

Een gerandomiseerd dubbel-blind onder-
zoeksontwerp wordt gebruikt om deze vragen 
te beantwoorden door middel van twee 

geïntegreerde trials. In de eerste trial wordt 
gedurende 20 weken een corticosteroïden-
behandeling van subklinische zenuwbescha-
diging getest. In de tweede trial wordt de 
optimale behandelingsduur van 32 weken van 
de klinische zenuwbehandeling onderzocht. 
Afhankelijk van het type zenuwschade zullen 
patiënten deelnemen aan een van beide trials. 
Zij worden willekeurig ingedeeld om een 
behandeling of een placebo te ontvangen. Het 
effect zal worden gemeten aan het einde van 
de behandeling en vervolgens 12 en 18 maan-
den na het begin van de leprabehandeling. 
De uitkomsten van de corticosteroïdenbehan-
deling gedurende 20 weken wordt vergele-
ken met de uitkomsten van de behandeling 
gedurende 32 weken. Deze vergelijking moet 
uitwijzen wat de beste behandelingsstrategie 
is om het risico op permanente zenuwschade 
zo klein mogelijk te maken. De onderzoeken 
vinden plaats in Nederland, Engeland, en de 
grote lepra-endemische landen (Indonesië, 
India, Filippijnen, Bangladesh, Brazilië en 
Ethiopië). 

De looptijd van het project was in eerste 
instantie vier jaar (2010-2014), maar is als 
gevolg van vertraging bij de start van het pro-
ject budgetneutraal uitgebreid naar vijf jaar 
(2010-2015). In 2010 en 2011 zijn de voorbe-
reidende activiteiten uitgevoerd, begin 2012 is 
de inname van de patiënten van start gegaan. 
Voor de eerste trial bleef de inname van de 
patiënten achter bij de verwachting. In 2013 
zal moeten blijken of het aantal patiënten 
voldoende is om de effecten van de behande-
ling goed te kunnen beoordelen.
De Turing Foundation draagt in totaal 
€ 694.052 bij aan het onderzoek, waarvan 
€ 195.000 in 2012.

Leprabacterie

Mycobacterium lepraeTENLEP
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5.1 Projecten lepra

Onderzoek Leiden University Medical Centre: ‘Immunopathologie of 
Leprosy II’

Vroege diagnose en voorspelling van leprareacties draagt bij aan de 
ontwikkeling van nieuwe en effectievere behandelingen en daarmee 
aan betere preventie van door zenuwschade veroorzaakte handicaps. 
De leprabacterie M.leprae heeft een hoge affiniteit voor Schwann cel-
len: cellen die een isolatielaag vormen om perifere zenuwen. Als een 
reactie optreedt, raken deze Schwann cellen en ook de zenuwcellen be-
schadigd. Een team van het Leiden University Medical Centre (LUMC) 
onderzoekt de processen die leiden tot schade aan Schwann cellen en 
zenuwen die kunnen leiden tot permanente zenuwbeschadiging en 
levenslange handicaps. 
Een beter begrip van het mechanisme van leprareacties en identificatie 
van biomarkers - de daarvoor verantwoordelijke afweerstoffen in het 
bloed van leprapatiënten - is van groot belang voor de voorspelling van 
optredende reacties. 
De Turing Foundation draagt gedurende de tweede fase van dit onder-
zoek (2013-2015) € 138.750 bij, waarvan € 30.000 in 2012. Aan de eerste 
fase van het onderzoek (2010-2011) werd € 332.034 bijgedragen.

Onderzoek Nederlands Kanker Instituut: ‘How mycobacteria lyse  
the phagosomal membrane’

De Tumor Biology Department van het Nederlands Kanker Instituut 
(NKI) verricht fundamenteel onderzoek naar het BCG vaccin. Dit vac-
cin wordt gebruikt om Tuberculose te voorkomen, maar heeft ook een 
gunstig effect op het voorkomen van Lepra.  
Uit een vorig onderzoek van het NKI bleek dat het belangrijkste ver-
schil tussen ziekteverwekkende en niet-ziekteverwekkende bacteriën 
de lokalisatie van de bacterie in de gastheercel betreft. 
Het onderzoek richt zich op het vergaren van kennis over de factoren 
die bij dit proces een rol spelen bij zowel de bacterie als de gastheer-
cel. Het uiteindelijke doel is de verbetering van het BCG vaccin en 
daardoor de verbetering van de bestrijding van zowel TBC als lepra.
De Turing Foundation draagt in de periode 2010 – 2014 € 241.278 bij 
aan dit onderzoek, waarvan € 34.000 in 2012.

Onderzoek Leiden University Medical Centre: 
‘Identification of innate and adaptive immune 
biomarkers’

Dit LUMC onderzoek ontrafelt bepaalde im-
munopathologische mechanismen om een 
beter inzicht te krijgen in de immunopathoge-
nese van lepra en leprareacties. Het onder-
zoeksteam veronderstelt dat het activeren 
van bepaalde celtypes in het bloed - zoals de 
T-cellen met een ontstekingsgerelateerde rol - 
in belangrijk mate bijdragen aan vorming van 
zenuwschade. 
Nieuwe inzichten over aard en werking van 
deze mechanismen, celtypen en factoren, 
moeten leiden tot nieuwe strategieën, gericht 
op vroegere detectie en preventie van zenuw-
schade door lepra.
De Turing Foundation doneert € 255.636 aan 
dit onderzoek, dat loopt van 2011 t/m 2013. 
De donatie voor het project in 2012 bedroeg 
€ 75.126.

IDEAL: sample collection for biobanking

Het IDEAL consortium (Initiative for 
Diagnostic and Epidemiological Assays for 
Leprosy) bestaat uit alle toonaangevende 
Lepraonderzoeksgroepen in de wereld en 
ontwikkelt immuno-diagnostische testen om 
leprabesmetting in een vroegtijdig stadium 
aan te tonen. Daarnaast worden moleculaire 
testen ontwikkeld om beter inzicht te krijgen 
in de overdracht van de leprabacterie. Het 
uiteindelijke doel is om testen te ontwikke-
len waarmee lepra kan worden opgespoord 
vóór de ziekte zich geopenbaard heeft. In 
2012 is IDEAL gestart met het opbouwen van 
een biobank met monsters voor toekomstig 
onderzoek. 
Het vervolg van het onderzoek in 2013 moet 
leiden tot een eenvoudige, in het veld toepas-
bare diagnostische test voor lepra. 
In 2012 droeg de Turing Foundation 
€ 90.000 bij aan dit project. De Turing Foun-
dation droeg al eerder € 595.048 bij aan het 
IDEAL onderzoek.

Overheadkosten Leprastichting bij donaties 
aan wetenschappelijk onderzoek

De Turing Foundation co-financiert sinds 
2007 met de Leprastichting onderzoekspro-
jecten naar vroege diagnose van de ziekte 
lepra en van leprareacties. In 2012 droeg 
de Turing Foundation circa € 450.000 bij 
aan projecten van KIT/TENLEP, LUMC/
biomarkers, LUMC/immunopathologie, het 
Nederlands Kanker Instituut en het Leonard 
Wood Memorial Research Center. In haar 
beslissingsprocesw maakt de Turing Founda-
tion dankbaar gebruik van de expertise van de 
CWO (het wetenschappelijk adviesorgaan van 
de Leprastichting).  
De Turing Foundation heeft eind 2012 beslo-
ten om 5% overheadkosten over de verstrekte 
donaties aan wetenschappelijk onderzoek toe 
te kennen aan de Leprastichting. Voor 2012 
werd het bedrag vastgesteld op € 22.000.

LUMC – Biomarkers IDEAL Mycobacterium lepraeLUMC – Immunopathology Kankercellen
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Hoofdstuk 6
Bestuur, organisatie en communicatie
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6.1 Bestuur 

Het bestuur van de Turing Foundation bestaat per 31 december 2012 
uit de volgende bestuursleden: 

Pieter Geelen (voorzitter), CTO TomTom NV. 

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

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

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

Voorzitter en oprichter Pieter Geelen is benoemd voor onbepaalde tijd. 
De overige bestuursleden worden voor maximaal twee jaar benoemd, 
maar zijn onbeperkt herbenoembaar. 
Op 1 januari 2012 werd Jeroen Davidson herbenoemd tot 1 januari 
2014. Alexander Ribbink werd per 1 juli 2012 herbenoemd tot 1 juli 
2014. Voor een discrepantie in jaren is gekozen om een mogelijk 
gelijktijdig aftreden van bestuursleden te voorkomen.

6.2 Organisatie

Organisatiestructuur 
De Turing Foundation heeft ervoor gekozen om het aantal werk-
nemers zo laag mogelijk te houden. Op 31 december 2012 had de 
stichting 2,6 fte in dienst. Taken als vermogensbeheer, financiële 
administratie en ondersteunende diensten besteedt de stichting uit, 
aangestuurd door de directie van de Turing Foundation. 

Milou Halbesma is directeur Onderwijs & Natuur (Kusten & Zeeën) 
(0.75 fte). Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het financieel beheer 
en de externe communicatie van de stichting. 
Nevenfuncties: bestuurslid van Stichting Cinema Zuid, Stichting Vier 
het Leven en van Stichting Water4Life, gastdocent aan de Vrije Univer-
siteit en Hogeschool Windesheim. 

Ellen Wilbrink is directeur Kunst, Duurzame Landbouw en Leprabe-
strijding (0.75 fte). 
Nevenfunctie: bestuurslid Stichting Kasteel Amerongen. 

De directie wordt ondersteund door Chantal Vruggink, projectmana-
ger Onderwijs en Duurzame Landbouw (0,5 fte, vanaf 1 juni 2012) en 
Rahana Madhar (0,6 fte), office manager. Zij vervullen op dit moment 
geen nevenfuncties.

6
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6.4 Governance 

De Turing Foundation heeft haar statutaire zetel te Amsterdam. Het 
dossiernummer bij de Kamer van Koophandel is 34252769. 
Op 5 oktober 2006 erkende de Belastingdienst de Turing Foundation 
als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’. Met het verkrijgen van de 
ANBI-status werd de oprichting van de Turing Foundation als goede 
doelenstichting eind 2006 een feit. In 2007 werd deze ANBI-status 
omgezet in de ANBI-status voor ‘onbepaalde tijd’. 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het vaststellen en bewaken van 
het beleid, de directie voor de concrete invulling en de uitvoering daar-
van. Deze werkafspraken zijn intern vastgelegd in de bestuursnotulen. 
De Turing Foundation beslist zelf direct over haar bestedingen en haar 
beleid, zonder tussenkomst van commissies en adviesorganen. De 
combinatie van succesvolle mensen uit het bedrijfsleven en ervaren 
goede doelenprofessionals in bestuur en directie geeft ons voldoende 
kennis en ervaring om gefundeerde beslissingen over de bestedingen 
te kunnen nemen. 

6.5 Effectmeting en het volgen van projecten 

Iedere organisatie waarvan de aanvraag wordt gehonoreerd ontvangt 
een formele toekenningsbrief, met daarin de voorwaarden, tussen-
tijdse evaluatiepunten en de vereisten voor het eindverslag. Deze 
brief biedt samen met het projectplan de basis voor de monitoring en 
evaluatie. 

Gedichtenwedstrijd zijn wij partner in de conceptontwikkeling, orga-
nisatie, publiciteit en jurering. De Turing Toekenning, de prijs voor het 
beste tentoonstellingsconcept, organiseren we zelf. 
De projecten in ontwikkelingslanden volgen we via (maar niet uitslui-
tend) onze Nederlandse partnerorganisaties. Met hen onderhouden 
wij intensieve contacten. Tijdens deze gesprekken denken wij ook 
graag mee, of bemiddelen wij in het leggen van contacten, iets waar 
vaak vraag naar is bij onze partners. 

6.6 Communicatie met belanghebbenden 

De Turing Foundation hecht er aan om zo open en helder mogelijk te 
communiceren met haar belanghebbenden. Dit doen we omdat we 
trots zijn op onze partners en de projecten die we financieren. Ook ho-
pen wij hiermee andere vermogenden te inspireren om een fonds als 
de Turing Foundation op te richten. Wij informeren onze belangheb-
benden via ons jaarverslag, persberichten, sociale media, schriftelijke, 
persoonlijke (ad hoc) contacten en onze website. 

De website is ons belangrijkste communicatiemiddel, met uitgebreide 
informatie over het beleid van de stichting, specifieke aanvraagcriteria 
en een overzicht van alle gesteunde projecten, uitgesplitst in de vier 
bestedingsdoelen (onderwijs, natuur, kunst en lepra). Direct na iedere 
bestuursvergadering worden onze nieuwe projecten op de website 
vermeld, met informatie over het project, de toegekende donatie en 
een link naar de betreffende organisatie. 

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

Bij musea en muziekuitvoeringen komt het voor dat de doelstellingen 
wat betreft bezoekers niet realistisch worden ingeschat. Reden voor 
het bestuur om een deel van de donatie afhankelijk te maken van de 
daadwerkelijk gerealiseerde bezoekcijfers. In eerste instantie ontvangt 
de aanvrager 80% van de verstrekte donatie. In extreme gevallen waar 
niet de helft van de aangekondigde bezoekersaantallen is behaald zal 
de laatste 20% van de donatie niet worden uitgekeerd. 
Bij toekenningen van € 25.000 of hoger is een accountantscontrole 
van het project een voorwaarde.

Bij de monitoring en evaluatie van door ons ondersteunde projecten 
is de aanvraag met de daarin geformuleerde inhoudelijke en financiële 
doelstellingen leidend. Om goed te kunnen evalueren stellen we hoge 
eisen aan de aanvragen en vindt er veel overleg plaats met de aanvra-
ger. De evaluaties van onze projecten bieden belangrijke management-
informatie, de samenvattingen daarvan worden gerapporteerd in de 
bestuursvergadering. 

Voor onze kunstbestedingen geldt dat wij het gehele traject van tot-
standkoming goed volgen en nagenoeg alle projecten (soms meerdere 
malen) bezoeken. Bij kunstprojecten zoals de Turing Nationale  

Beloning van directie en medewerkers is vastgesteld op basis van 
salarissen van vergelijkbare vermogensfondsen en goede doelenor-
ganisaties. De salarissen zijn per 1 januari 2013 aangepast met een 
inflatiecorrectie van 2,4%. 

Organisatorische veranderingen 2013 
Eind 2012 heeft Milou Halbesma besloten om de Turing Foundation te
verlaten. Zij is per 1 maart 2013 in dienst getreden bij het Van Gogh 
Museum als Sectormanager Publiekszaken. Zij wordt opgevolgd door 
Minke van Rees, die per 1 juli 2013 zal starten als directeur Natuur & 
Onderwijs.

6.3 Bestuursverslag

Het bestuur kwam in 2012 vijf maal in vergadering bijeen. Op iedere 
bestuursvergadering waren beleid, financiën, nieuwe aanvragen en de 
status en evaluaties van lopende projecten de vaste agendapunten. Bij 
alle bestuursvergaderingen waren directie, projectmanager en office 
manager aanwezig. De directie maakt de selectie uit de binnengeko-
men aanvragen, of benadert organisaties om een aanvraag in te die-
nen. Alleen de aanvragen die voldoen aan criteria, beleid en prioriteit, 
komen, voorzien van een directieadvies, in de bestuursvergadering en 
worden daar besproken (zie paragraaf 1.2, Visie en missie). De directie 
licht projecten toe, het bestuur beslist uiteindelijk over (gedeeltelijke) 
toekenning dan wel afwijzing van de aanvragen. De projectmanager 
draagt zorg voor de monitoring en evaluatie van de lopende projecten. 
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project manager Chantal Vruggink. Chantal is verantwoordelijk voor 
het monitoren en evalueren van de lopende projecten op het gebied 
van kwaliteit van onderwijs en duurzame landbouw. 

Het aanscherpen van het muziekbeleid
In 2012 hebben wij onze criteria voor donaties aan muziekprojecten 
nader aangescherpt en besloten om nadrukkelijk de voorkeur te geven 
aan festivals met een landelijke uitstraling, een hoogwaardig muziek-
programma en met een aanzienlijk aantal muziekuitvoeringen.

6.9 Risico’s

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

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

Operationele risico’s
Alle administratieve en financiële processen en verantwoordelijkheden 
die gelden binnen ons fonds zijn vastgelegd in een document interne 
controle/administratieve organisatie. Gezien de omvang van onze 

6.8 Doelstellingen voor 2012 en 2013

Voor 2012 formuleerden wij de navolgende doelstellingen: 

Investeren in een groter aantal projectpartners op het gebied van 
beroepsopleidingen 
In 2012 zijn een aantal nieuwe partners geworven voor beroepsoplei-
dingen, zoals Stichting Hubi en Vinciane in Benin, Oxfam Novib in 
Niger, Tools to Work en Stichting Humana in D.R. Congo. 
 
Een belangrijke beleidswijziging in 2012 was de aanscherping van 
onze geografische focus. In maart 2012 besloot het bestuur om Ghana 
als focusland te laten vallen. Eind 2012 besloot het bestuur om zich 
verder te focussen op West-Afrika. De Turing Foundation ondersteunt 
daarom vanaf 1 januari 2013 geen projecten meer in Kenia en Tanzania. 
In plaats daarvan wordt de geografische focus uitgebreid met de West-
Afrikaanse landen Guinea, Sierra Leone en Liberia. 

Het aanscherpen van het duurzaam landbouwbeleid 
De wijziging van de landenfocus geldt ook voor de duurzame land-
bouwprojecten: de landenfocus wordt uitgebreid met Guinea, Sierra 
Leone en Liberia. Daarnaast ondersteunen wij landbouwprojecten in 
Benin, Burkina Faso, D.R. Congo, Kameroen, Mali en Niger. 

Het werven van een nieuwe projectmanager Natuur & Onderwijs 
Het team van de Turing Foundation is per 1 juni 2012 uitgebreid met 

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

6.7 Belanghebbenden

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

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

2. (Lokale) partnerorganisaties
De Turing Foundation werkt hoofdzakelijk met Nederlandse partner-
organisaties. Met hen hebben wij regelmatig contact over het verloop 
van de gefinancierde projecten en andere relevante ontwikkelin-
gen. Via hen communiceren we ook met onze lokale partners. Ook 
proberen we via e-mail zoveel mogelijk rechtstreekse contacten op te 
bouwen. Daarnaast proberen wij jaarlijks projecten te bezoeken. Zo 
maakte een delegatie van bestuur en directie van de Turing Foundati-
on in februari 2012 een projectreis naar Kameroen, waarbij onderwijs- 
en natuurprojecten werden bezocht. 

3. Goede doelenorganisaties
De Turing Foundation hecht aan een goede relatie met andere ver-
mogensfondsen en particuliere schenkers. Regelmatig wisselen wij 
met vermogenden of vertegenwoordigers van vermogensfondsen van 
gedachten over het formuleren van een bestedingsbeleid, de beoorde-
ling van nieuwe aanvragen of om contacten te delen. 

4. Media 
Voor de Turing Foundation is naamsbekendheid bij de juiste doelgroe-
pen relevant, omdat we hopen op deze manier zoveel mogelijk goede 
aanvragen te krijgen. Daarnaast hopen wij ook (nieuwe) vermogenden 
te kunnen inspireren tot (nog meer) structurele donaties aan goede 
doelen. Als mediaverzoeken kunnen bijdragen aan deze doelstellingen 
zijn wij altijd bereid om daaraan mee te werken. 
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Desondanks liep in 2012 een aantal bestedingen niet zoals gewenst. 
Zo is het onderwijsproject van Centre Professionel Mécanique Auto 
(CPMA) in Bamako, Mali, er niet in geslaagd om de doelstellingen te 
realiseren. De organisatie wist voor de technische opleiding onvol-
doende leerlingen te werven. Bovendien functioneerde de garage 
annex werkplaats voor de leerlingen minder dan verwacht vanwege 
problemen bij het vinden en installeren van de apparatuur. Dit was 
reden voor de Turing Foundation om de laatste 10% van de donatie 
niet uit te keren.
De tentoonstelling ‘Pop art in West-Europa’ in Museum het Valkhof 
ontving goede kritieken, maar trok desondanks minder bezoekers dan 
verwacht (35.354 bezoekers in plaats van de beoogde 50.000). Reden 
voor de Turing Foundation om de donatie te verlagen van € 50.000 
naar € 47.500.
De organisatie Macheo bereikte in 2012 in totaal 8.163 schoolkinde-
ren met het voedselprogramma in Thika, Kenia. Daarmee werd de 
doelstelling om 10.000 kinderen te bereiken niet gehaald. Op basis 
daarvan werd donatie aan Macheo naar beneden bijgesteld. 

6.10 Vooruitblik en begroting 

Het jaar 2013 wordt een jaar waarin wij op de ingeslagen weg van een 
fors aantal projecten en een mooi totaalbedrag aan donaties zullen 
voortgaan. Tegelijkertijd zal de economische recessie en daarmee 
gepaard gaande malaise op de economische markten ons voor de 
nodige uitdagingen stellen. Voor de continuïteit van onze organisatie 

is het van belang ons vermogen voor de langere termijn in evenwicht 
te houden met onze ambities. Ondanks de economische ontwikke-
lingen gaan wij door met het ontwikkelen van een maatschappelijk 
verantwoord beleggingsbeleid. Ook blijven wij werken aan een verdere 
verbetering van de kwaliteit van onze donaties en projecten.
Sinds haar oprichting in juli 2006 heeft de Turing Foundation in totaal 
ruim 22,6 miljoen euro toegekend aan donaties of gereserveerd voor 
meerjarige projecten. De ervaringen van voorgaande jaren hebben ge-
leerd dat de uiteindelijke hoogte van de jaarlijkse donaties afhankelijk 
is van de kwaliteit van de aanvragen en van het jaar waarin het project 
uiteindelijk plaats gaat vinden.

Voor 2013 hebben wij de volgende interne doelstellingen geformuleerd:
 
• het werven van een nieuwe directeur Natuur & Onderwijs;
• het aanscherpen van het bestedingsbeleid kusten & zee en het 

zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners;
• het aanscherpen van het bestedingsbeleid duurzame landbouw 

en het zoeken naar nieuwe samenwerkingspartners;
• het zoeken van nieuwe partners en projecten voor onderwijs en 

landbouw in onze nieuwe focuslanden Guinea, Liberia en Sierra 
Leone. 

organisatie (2,6 fte) is er geen gedragscode vastgelegd. Beleid, criteria 
en uitvoeringsprocedures vormen de solide basis van onze bestedin-
gen. Integriteit van bestedingen is op iedere bestuursvergadering de 
leidraad. 

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

Bestedingsrisico’s 
Wij zijn actief in ontwikkelingslanden en ons ervan bewust dat beste-
dingen in deze landen meer risico’s met zich meebrengen dan inves-
teringen in Nederland. Daarom kiezen wij er voor onze buitenlandse 
bestedingen via Nederlandse partnerorganisaties te laten lopen. Bij 
twijfel gaan wij de referenties van de potentiële partners na. 
Al onze projecten en partners worden van tevoren zorgvuldig ge-
screend. Van alle goede doelenorganisaties met wie wij samenwerken, 
controleren wij de jaarrekeningen en jaarverslagen, de begroting en 
beleidsplannen voor de komende jaren. De risico’s worden in kaart 
gebracht en in het directieadvies aan het bestuur verwerkt. 
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Hoofdstuk 7
Financiele verslaggeving
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7.1 Het vermogen van de Turing Foundation

De oprichters van de Turing Foundation hebben aan de stichting in 2006 € 100 mil-
joen als schenking toegezegd. Inmiddels is hiervan € 60 miljoen ontvangen, en zal 
naar verwachting van het bestuur de resterende € 40 miljoen in de komende jaren 
door de Turing Foundation worden ontvangen. Uit het vermogen van de stichting 
wordt jaarlijks een bedrag van circa € 3,5 miljoen ter beschikking gesteld voor het 
verwezenlijken van de doelstellingen van de stichting.

7.2 Financiële ontwikkelingen in 2012

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal ruim € 22,6 
miljoen toegekend aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten. Daarvan 
betreft een bedrag van afgerond € 3 miljoen aan toekenningen voor projecten in 
2012, en een bedrag van ruim € 1,9 miljoen aan bestemmingsreservers (door het 
bestuur in beginsel voorgenomen donaties voor de komende jaren).

Het totaal aan donaties was in 2012 bijna € 3,04 miljoen. Het beschikbaar gestelde 
donatiebudget voor 2012 (€ 3,5 miljoen) is niet volledig besteed. Dit komt enerzijds 
doordat sommige projectpartners lagere kosten declareerden dan oorspronkelijk 
was toegekend of doordat projecten uiteindelijk niet plaatsvonden. Anderzijds om-
dat niet voldoende aanvragen zijn ontvangen die voldeden aan de gestelde criteria. De Turing Foundation heeft € 100 miljoen geschonken gekregen van 

haar oprichters in de vorm van lijfrentetermijnen. Tot op heden heeft 
de stichting € 60 miljoen ontvangen. Op verzoek van de schenkers is 
de betaling van het resterende deel van de schenking opgeschort. Het 
bestuur verwacht de resterende termijnen van in totaal € 40 miljoen, 

die juridisch niet opeisbaar zijn, in de toekomst te ontvangen. De 
resterende schenkingen worden in volgende jaren bij ontvangst als 
baten verantwoord.

7
Financiële 
verslaggeving

Donaties 06/07 2008 2009  2010 2011 2012 Voorgenomen 
donaties Totaal

Onderwijs € 1.424.489 € 1.028.266 € 1.089.834 € 1.105.068 € 864.875 € 826.961 € 889.600 € 7.229.093

Kunst € 707.000 € 993.210 € 1.086.669 € 983.000 € 908.193 € 854.000 € 555.000 € 6.087.072

Natuur € 975.000 € 773.000 € 1.283.450 € 1.214.000 € 879.500 € 896.495 € 130.000 € 6.151.445

Lepra € 175.000 € 525.000 € 427.066 € 469.501 € 403.665 € 462.160 € 384.795 € 2.847.187

Overig € 295.500 € 32.000 - - - - - € 327.500

Totaal € 3.576.989 € 3.351.476 € 3.887.019 € 3.771.569 € 3.056.233 € 3.039.616 € 1.959.395 € 22.642.297
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7.3 Vermogensbeheer  

Doelstelling van het vermogensbeheer van de Turing Foundation is 
om het vermogen maximaal te benutten om door de jaren heen zoveel 
mogelijk goede doelen en projecten te kunnen steunen. Het oorspron-
kelijke vermogen hoeft daarbij niet in stand te worden gehouden.
De Turing Foundation hanteert een gematigd defensief beleggings-
beleid waarbij tussen de 60% en 80% van het vermogen in vastrenten-
de waarden wordt belegd. Beleggingen in aandelen (bandbreedte van 
20-40%) betreffen over het algemeen wereldwijde indexfondsen. 
Wij beleggen niet in individuele aandelen. Maximaal 5% van het 
vermogen wordt belegd in meer langlopende risicovolle beleggingen 
zoals private equity investeringen, vastgoedfondsen of hedge funds.

Het grootste deel van het vermogen van de Turing Foundation is 
ondergebracht bij Goldman Sachs International (eind 2012 betrof dit 
tweederde van het vermogen). Het resterende deel wordt hoofdzake-
lijk belegd via de Rabobank en ABN AMRO Bank. Ook waren nog enige 
beleggingen onder beheer bij Barclays Wealth America. 

Naast de adviezen van de banken die ons vermogen beheren, vragen 
wij regelmatig advies aan onafhankelijk deskundigen. 
De vermogenspositie van de Turing Foundation wat haar complete 
beleggingenportfolio betreft, is in 2012 met 5,11% gestegen (zie verder 
onder 7.4 Beleggingsresultaten).

7.4 Beleggingsresultaten 

In het jaar 2012 heeft het vermogen van de Turing Foundation 
€ 2.064.230 opgeleverd aan renteopbrengsten en beleggingen. 
Dit resultaat bestaat uit € 128.961 renteopbrengsten op liquiditeiten, 
€ 154.761 aan dividend, € 265.157 aan rente op securities, € 405.082 
aan gerealiseerde en € 1.188.020 aan ongerealiseerde beleggingsresul-
taten, hetgeen in totaal een return opleverde van 5,11% op de totale 
portfolio. Het beleggingsresultaat is iets lager dan onze benchmarks 
(met een gewogen gemiddelde van 7,97%).

Waardeverandering beleggingen in de balans Obligaties Aandelen Valuta termijn 
contracten Overig Totaal

Boekwaarde 1 Januari 2012 € 23.693.290 € 2.269.464 € -4.229 € 1.739.373 € 27.697.898

Totale aankopen € 7.803.933 € 6.416.127 € 8.398.125 - € 22.618.185

Totale verkopen € -9.761.240 € -2.284.551 € -8.294.163 € -1.102.423 € -21.442.377

Ongerealiseerde waardeontwikkeling € 958.098 € 271.021 - € -41.099 € 1.188.020

Boekwaarde per 31 December 2012 € 22.694.081 € 6.672.061 € 99.733 € 595.851 € 30.061.726

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

Verdeling beleggingsportefeuille

Beleggingen 31-12-2012 31-12-2011

Obligaties € 22.694.081 57% € 23.693.290 57%

Aandelen € 6.672.061 17% € 2.269.464 5%

Valutacontracten € 99.733 0% € - 4.229 0%

Alternatives / overige fondsen € 595.851 1,5% € 1.739.373 4%

Deposito’s en andere liquiditeiten
Liquide middelen

€ 9.595.634
€ 256.319

24%
0,5%

€ 8.143.288
€ 5.425.673

20%
14%

Totaal € 39.913.679 100% € 41.266.859 100%
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7.5 Jaarrekening

Verkorte Balans*

Activa Ultimo 2012 Ultimo 2011

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 104.552 € 129.988

2. Financiële vaste activa € 39.679.581 € 35.864.914

Totaal vaste activa € 39.784.133 € 35.994.902

Vlottende Activa

3. Vorderingen € 277.574 € 393.173

4. Liquide Middelen € 256.319 € 5.425.673

Totaal vlottende activa € 533.893 € 5.818.846

Totaal activa € 40.318.026 € 41.813.748

Passiva Ultimo 2012 Ultimo 2011

5. Eigen vermogen

Bestemmingsreserves € 1.959.395 € 3.806.021

Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 37.114.448 € 36.580.530

Totaal eigen vermogen € 39.073.843 € 40.386.551

Schulden op korte termijn

6. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties 763.813 1.210.074

7. Overlopende passiva 480.370 217.123

Totaal schulden op korte termijn € 1.244.183 € 1.427.197

Totaal passiva € 40.318.026 € 41.813.748

* KPMG gaf een controleverklaring af op 21 juni 2013 over de volledige jaarrekening. Deze volledige jaarrekening 2012 is 

te raadplegen op www.turingfoundation.org.
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Toelichting:

Bij het opstellen van deze jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de 
Jaarverslaggeving gevolgd. In het bijzonder is Richtlijn 640 voor 
Organisaties-zonder-winststreven toegepast.

Het Eigen Vermogen van de Stichting is onderverdeeld in:
Bestemmingsreserves: onder de bestemmingsreserves worden die 
toekenningen aan organisaties opgenomen, waarvan het bestuur wel 
een besluit tot toekenning heeft genomen, maar waarvan de ver-
plichting nog niet onherroepelijk aan de ontvangende organisatie is 
toegezegd.

Overig (vrij) besteedbaar vermogen: het gedeelte van het eigen vermo-
gen 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.

De bureaukosten bedroegen in 2012 € 235.056, dit is 6,9% van de 
totale lasten. De bestuursleden verrichten al hun werkzaamheden 
onbezoldigd. 

Verkorte Staat van Baten en Lasten*

Baten: Budget 2012 Realisatie 2012 Verschil Realisatie 2011

8a. Inkomsten uit schenkingen
8b. Afwaardering vordering schenking

€ 30.000
-

€ 26.624
-

€ -3.376
-

€ 19.732
€ -40.000.000

9. Financiële baten - € 2.064.230 € 2.064.230 € -29.400

Totale baten € 30.000 € 2.090.854 € 2.060.854 -40.009.668

Lasten Budget 2012 Realisatie 2012 Verschil Realisatie 2011

10. Personeelskosten € -204.741 € -184.339 € 20.402 -194.381

11. Afschrijvingen op vaste activa € -28.245 € -25.436 € 2.809 -28.248

12. Verstrekte donaties € -3.500.000 € -3.039.616 € 460.384 -3.056.233

13. Overige lasten € -146.215 € -154.171 € -7.956 -137.945

Totale lasten € -3.879.201 € -3.403.562 € 475.639 -3.416.807

Saldo baten minus lasten € -3.849.201 € -1.312.708 € 2.536.493 € -43.426.475

* KPMG gaf een controleverklaring af op 21 juni 2013 over de volledige jaarrekening. Deze volledige jaarrekening 2012 is 

te raadplegen op www.turingfoundation.org.
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Colofon
Redactie en tekst Turing Foundation

Eindredactie Gert van Exel 

Uitgave Turing Foundation
Herengracht 514, 1017 CC Amsterdam
Tel +31 (0)20 520 00 10
Fax +31 (0)20 625 56 67

www.turingfoundation.org

Ontwerp Jean Haasbroek
Gebaseerd op een ontwerp van En/Of ontwerp & communicatie

Druk Libertas

Papier Arctic White
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Herengracht 514

1017 CC  Amsterdam

Tel +31 (0)20 520 00 10

www.turingfoundation.org

Tentoonstelling Paula Modersohn-Becker, Museum Belvedere
Een van de in 2012 door de Turing Foundation 

ondersteunde kunstprojecten

Duurzame cacaoproductie, Togo
Een van de in 2012 door de Turing Foundation 
ondersteunde duurzame landbouwprojecten

Onderzoek Leiden University Medical Centre
Een van de in 2012 door de Turing Foundation 

ondersteunde onderzoeksprojecten

Technisch beroepsonderwijs voor meisjes, Burkina Faso 
Een van de in 2012 door de Turing Foundation 

ondersteunde onderwijsprojecten

Kunst

Natuur

Lepra

Onderwijs

Turing Foundation  ––––  Jaarverslag 2012

2012
JAARVERSLAG


