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VOORWOORD

Af en toe vraag ik me af waar mijn kinderen 
later met de meeste verbazing op zullen terug-
kijken, en waar wij ons het meest voor zullen 
schamen. En dan denk ik in eerste instantie 
aan de “gewone dingen van het leven”, bizarre 
details die we nu nog voor normaal houden. 
Die zullen er zeker zijn, het leven van mijn 
ouders en grootouders zat tenslotte ook vol 
bizarre details. Ik kan mij nog steeds verbazen 
over pruimtabak, over de lange jurken waar-
mee vrouwen door de paardenpoep sleepten, 
over het feit dat mijn opa telefoonnummer 
13 had, over de pikzwarte muren in alle grote 
steden omdat iedereen op kolen stookte. Dat 
waren dan eigenlijk nog grappige “weetjes”, 
er waren ook dingen die me echt aangrepen, 
als klein jongetje al. Ik herinner me dat ik me 
echt zorgen maakte over de stapels vuistdikke 
telefoonboeken die iedereen kennelijk ieder 
jaar thuisbezorgd kreeg, waar héél af en toe 
een naam in werd opgezocht (als je geen zin 
had om 008 te bellen). En ik was in shock toen 
ik hoorde over de kikkerproef (tot de jaren ‘70 
was dat de enige manier om te testen of een 
vrouw zwanger was: haar urine injecteren bij 
een kikker en kijken hoe die reageerde). Ik keek 
met afschuw naar de STER-reclames voor het 
elektrische broodmes en de elektrische tanden-

borstel: waren mensen nu al te indolent om 
zelf hun hand heen en weer te bewegen?
Op welk gedrag en welke artikelen kijken mijn 
kinderen straks lacherig (of boos) terug? De 
jaarlijkse drie miljard (!) gratis plastic tasjes die 
de Nederlanders vóór 2013 verbruikten? Roken 
in ziekenhuizen? Wegwerpbestek? Vliegtickets 
Amsterdam-Milaan van 8 euro? 

Misschien wel de krant. “Pap, jullie lieten 
iedere nacht oud nieuws printen op 100.000 
bomen, lieten ze ’s ochtends vroeg door 15-ja-
rigen bij iedereen in de brievenbus stoppen, 
en gooiden het ’s avonds weer weg!” Dat “oud 
nieuws” klopt trouwens, ik krijg alleen nog de 
zaterdagkrant op papier, maar merk al een tijd-
je dat ik alle artikelen in de loop van de week al 
digitaal gelezen of weggeklikt had.

En waarschijnlijk de auto’s, die volgens de 
laatste statistieken gemiddeld 23 uur en 17 mi-
nuten per dag ergens ongebruikt duur staan te 
wezen. Elk exemplaar uitgerust met een eigen 
inefficiënte fossiele energiecentrale (werkend 
op mini-explosies onder zuigerstangen). Voor 
mijn kinderen is “automobiliteit” nú al syno-
niem met het op je telefoon kunnen aanklikken 
van een Uber die je binnen enkele minuten 

komt ophalen. Als dat straks ook nog chauf-
feur-loos en elektrisch kan (en dus véél goed-
koper), komt er misschien een einde aan een 
straatbeeld dat van voor tot achter gevuld is 
met geparkeerde auto’s, zoals het dat vroeger 
was met paardenpoep en modder.

Maar het is juist, juist via de kleine onvoorstel-
baarheden, zoals de kikkerproeven of ham-
burgers vol groeihormonen, dat de schaamte 
over de grote onvoorstelbaarheden toeslaat. 
Toen ik zo oud was als mijn dochters nu (21 
dus) hadden we 70.000 atoomwapens, op elk 
dorp op aarde met meer dan 25.000 inwoners 
(dus alles groter dan Loon op Zand) was er 
minimaal één gericht. Toen mijn moeder 21 
was moesten kleurlingen in Amerika nog hun 
stoel afstaan aan blanken. Op haar huwelijks-
dag werd ze handelingsonbekwaam (zoals elke 
Nederlandse vrouw die huwde) en verviel de 
zeggenschap over haar bankrekeningen aan 
haar man. In opa’s tijd was heel Indonesië 
een kolonie (waar we overigens nog vlak ná de 
holocaust hardhandig hebben geprobeerd de 
onafhankelijkheid te voorkomen). In zíjn jeugd 
werkten 6-jarige kinderen in de mijnen van 
Limburg. Etcetera. 

Helaas is onze generatie met open ogen bezig 
nieuwe zwarte bladzijden aan onze geschiede-
nis toe te voegen. Ik vrees zelfs dat mijn kinde-
ren en kleinkinderen met veel meer boosheid 
en schaamte op ons zullen terugkijken, dan 
ík dat naar mijn ouders en grootouders doe. 
Want juist nu we de middelen hebben om bij-
na álles aan te kunnen, lopen we schouderop-
halend langs de blatante verspilling overal om 
ons heen, kijken we met droge ogen naar de 
conflicten en ongelijkheid overal op de wereld, 
en negeren we het urgentste probleem uit onze 
historie.

Pieter Geelen, april 2022
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DONATIES 2021

NATUUR
19 projecten

ONDERWIJS
€ 636.900 25 projecten

KUNST
€ 729.272 29 projecten

LEPRA
€ 294.322 10 projecten

€ 607.500

OVER ONS

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

Françoise Geelen en gefinancieerd vanuit de opbrengsten van de beursgang 

van het bedrijf TomTom. Bij de oprichting kozen zij vier aandachtsgebieden: 

NATUUR, ONDERWIJS, KUNST en LEPRA. De Turing Foundation wil een 

bijdrage leveren aan een betere wereld en een betere samenleving, nu en in de 

toekomst. Bij alles wat we doen, willen we een significant verschil kunnen maken 

en streven we naar duurzame resultaten. Onze hoofdactiviteit is het besteden 

van gelden aan projecten die hieraan bijdragen. Deze projecten voeren wij niet 

zelf uit, maar realiseren wij via internationaal operende partnerorganisaties. 

In ons bestedingsbeleid focussen wij uitsluitend op projecten die binnen de 

gedefinieerde aandachtsgebieden vallen. De vier aandachtsgebieden hebben elk 

een eigen doelstelling, bestedingsbeleid, budget en geografische focus.

Sinds de oprichting heeft de Turing Foundation in totaal ruim €46 miljoen 

toegekend aan donaties of gereserveerd voor meerjarige projecten.

In 2021 doneerden wij in totaal €2,5 miljoen aan goede doelen.

Per 31 december 2021 ondersteunden wij 83 projecten.
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NATUUR ONDERWIJS

De Turing Foundation streeft naar een gezonde balans in eco-

systemen door biodiversiteit te beschermen en het duurzame 

gebruik van natuurbronnen te stimuleren. Wij richten ons 

specifiek op initiatieven die duurzaam landgebruik in acht 

Afrikaanse landen mogelijk maken en op initiatieven die wer-

ken aan gezonde kraamkamers van de zee. 

 

Ontwikkelingen in 2021 

De Turing Foundation gaat zich naast de bescherming van de 

biodiversiteit richten op het tegengaan van de opwarming van 

de aarde. Het beleid voor dit nieuwe aandachtsgebied zal in de 

loop van 2022 vorm krijgen. 

 

De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in ontwikke-

lingslanden (vak)onderwijs bieden dat hen structureel kan 

helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in 

staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. Wij 

richten ons op het trainen van leerkrachten ten behoeve van 

kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs.

 

Ontwikkelingen in 2021 

De Turing Foundation stopt per 1 januari 2022 met het onder-

wijsprogramma. Na vijftien jaar, waarin meer dan € 8 miljoen 

aan financiële ondersteuning is geboden aan 235 projecten in 

vijftien verschillende Afrikaanse landen, wil het bestuur meer 

tijd en middelen inzetten om onze natuur te beschermen en 

klimaatverandering tegen te gaan. Dat betekent dat wij geen 

nieuwe aanvragen in behandeling nemen. De toezeggingen 

aan onze huidige onderwijspartners komen we uiteraard na. 

Wij kijken terug op inspirerende samenwerkingen en zijn trots 

op de initiatieven die de Turing Foundation mede mogelijk 

heeft gemaakt. 

NATUUR ONDERWIJS

ONZE AANDACHTSGEBIEDEN

KUNST LEPRA
De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten 

genieten van kunst. De Turing Foundation draagt daarom bij 

aan kwalitatief hoogstaande projecten op het gebied van beel-

dende kunst en muziek.  

 

Ontwikkelingen in 2021 

Van muziekfestivals naar muziekeducatie 

De Turing Foundation heeft gedurende vijftien jaar bijgedra-

gen aan muziekfestivals in Nederland. Per 1 januari 2021 is de 

focus binnen ons beleid verlegd naar projecten op het gebied 

van muziekeducatie voor kinderen en jongeren vanaf 8 jaar. 

Wij hebben daarbij een voorkeur voor projecten waarbij scho-

len betrokken zijn.

 

Een einde aan de ondersteuning van poëzieprojecten 

De Turing Foundation stopt per 1 januari 2022 met de onder-

steuning van poëzieprojecten. Wij kijken met trots terug op 

tien jaar Turing Gedichtenwedstrijd (sinds 2020 voortgezet 

door de Poëzieclub onder de naam De Gedichtenwedstrijd) en 

op de door ons ondersteunde uitgaven van Nederlandstalige 

poëzie.  

 

Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is 

cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de 

ziekte worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging 

worden voorkomen. De Turing Foundation draagt daarom 

bij aan wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de 

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

NATUUR

PROJECTEN IN: D.R. CONGO – GUINEE – HONDURAS – KENIA – KORAALDRIEHOEK 

– LIBERIA – MALI - MALAWI – MOZAMBIQUE – NEDERLAND – SIERRA LEONE  

DUURZAAM LANDGEBRUIK

De Turing Foundation ondersteunt natuurorganisaties die ‘biodiversity  

hotspots’ beschermen en die droge gebieden vergroenen.

GEZONDE KRAAMKAMERS VAN DE ZEE

Wij ondersteunen natuurorganisaties die belangrijke kraamkamers zoals 

mangrovebossen en koraalriffen beschermen en herstellen.
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PROJECTEN NATUUR

D.R. CONGO COMMUNITY FORESTRY IN EQUATEUR 
PROVINCE

GREENPEACE wil samen met lokale organisaties de boskap in het 
Congobekken stoppen door middel van Community Forestry. Het 
gebied wordt in goede samenwerking met de gemeenschap in 
kaart gebracht wat betreft gebruik en biodiversiteit. Daarna is een 
beheerplan nodig voor de aankomende vijf jaar. Greenpeace bege-
leidt drie dorpsgemeenschappen gelegen in de oerbossen van 
D.R. Congo (twee dorpen in Lisala en een dorp in het Bikoro 
district) bij dit proces. De concessieaanvragen van de twee dorpen 
in Lisala voor ruim 10.000 ha werden in 2019 goedgekeurd en in 
december 2020 publiekelijk gevierd. In mei 2021 is ook het verzoek 
voor de concessie van bijna 5.000 ha van het dorp in het Bikoro 
district geaccepteerd. De gemeenschappen zijn vervolgens gestart 
met de ontwikkeling van een beheerplan.

Donatie Turing Foundation  € 150.000 (€ 40.000 in 2021)
Looptijd donatie  2018-2022

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

FAUNA & FLORA INTERNATIONAL (FFI) is werkzaam in 47 
landen en sinds 2003 actief in D.R. Congo. Sinds 2012 werkt FFI 
samen met de lokale gemeenschappen om de natuurparken 
REGOLU (Réserve de Gorilles de Lubutu) en REGOMUKI (Réserve 
de Gorilles de Mukingiti & Kingombe) goed te beheren. Het werk 
van FFI in deze regio is tot nu toe succesvol. Met dit project wil 
de organisatie de behaalde resultaten zeker stellen, het bescher-
mingsgebied uitbreiden en de lokale bevolking helpen met een 
alternatieve bestaanswijze zodat de druk op de natuurgebieden 
vermindert. Er zijn drie nieuwe patrouilleteams bijgekomen en 
getraind wat het totaal op twaalf teams brengt. Door een betere 
uitrusting kunnen de teams langer in het veld blijven en dus een 
groter gebied patrouilleren. FFI werkt met de 102 gemeenschap-
pen uit de gebieden toe naar de status Community Forestry.  
De eerste helft van 2021 was, net zoals 2020, niet makkelijk voor 
dit programma, met uitblijvende donaties voor met name het on-
derdeel ‘livelihoods’. Dit had een negatief effect op de uitvoer van 
deze plannen. Gelukkig gaan de patrouilles onverminderd door en 
weet de organisatie de gemeenschappen betrokken te houden bij 
de natuurbescherming.

Donatie Turing Foundation  € 165.000 (€ 20.000 in 2021)
Looptijd donatie  2018-2021

D.R. CONGO BUILDING AN INDEPENDENT AND 
SUSTAINABLE COMMUNITY FORESTS DATABASE

De Britse tak van de Rainforest Foundation, RAINFOREST UK 
(RFUK), richt zich op het behoud van de bossen in het Congo-
bekken. RFUK werkt sinds 2010 aan de ontwikkeling van Com-
munity Forestry en het belang en de potentie ervan groeit. In het 
Congobekken komt meer dan 75 mln ha bos in aanmerking voor 
deze vorm van bosbouw. RFUK ontwikkelde in 2019 een database 
om alle concessies transparant vast te kunnen leggen, een project 
dat werd ondersteund door de Turing Foundation. Het doel is om 
de database uiteindelijk zelfstandig te laten draaien, en daarvoor 
is ondersteuning door middel van sofware- ontwikkeling, training, 
begeleiding bij fondsenwerving en lobby op overheidsniveau 
nodig. In 2021 is de capaciteit van de database is gegroeid en de 
gebruiksvriendelijkheid toegenomen. Er vonden drie trainingen (in 
de Evenaarsprovincie, in Noord-Kivu en in Kinshasa) plaats voor 
instanties op nationaal en provinciaal niveau. Voor de overheidsin-
stantie voor Community Forestry (DFC) zijn materialen aange-
schaft. De middelen van DFC zijn echter minimaal en er is meer 
tijd en betrokkenheid van RFUK nodig voordat de overheid het 
project zelfstandig kan overnemen. Reden voor de Turing Founda-
tion om dit project ook in 2021 en 2022 te ondersteunen.

Donatie Turing Foundation  € 70.000 (€ 15.000 in 2021) 
Looptijd donatie 2021-2022

COMMUNITY FORESTRY 
 
Het verstrekken van landrechten (concessies) aan lokale gemeenschappen wordt Community Forestry genoemd. 
Community Forestry is een beter en duurzaam alternatief voor grootschalige landconcessies. Voor lokale gemeenschappen 
is goed beheer van het bosgebied van groot belang, omdat de effecten daarvan direct van invloed zijn op hun bestaanswijze. 
Lokale gemeenschappen voelen immers een natuurlijke lange termijn verantwoordelijkheid voor het beheer van ‘hun’ 
bosgebied.  
 
De Turing Foundation ondersteunt meerdere projecten op het gebied van Community Forestry, zowel wat betreft het 
verkrijgen van de concessies als bij de ondersteuning van de gemeenschap bij het duurzaam gebruik van het betreffende 
bosgebied.
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PROJECTEN NATUUR

D.R. CONGO SUSTAINABLE AGRICULTURE AND 
LANDSCAPE RESTORATION

INSTITUTE FOR HUMAN ACTIVITIES (IHA) richtte in 2020 
samen met de lokale organisatie Cercle d’Art des Travailleurs 
de Plantation Congolaise (CATPC) een cultureel centrum op, de 
White Cube, tussen de verlaten plantages in de binnenlanden van 
D.R. Congo. Doel van het centrum is om het koloniale planta-
gesysteem, waar land wordt uitgeput en een deel van winsten 
wordt geïnvesteerd in de Westerse kunsten, om te draaien: het 
ontwikkelt en implementeert een nieuw art-based landbouwmo-
del dat in staat is nieuw leven te blazen in mensen en uitgeput 
land. Met inkomsten uit kunst en uit landbouw wordt een gebied 
van 2.000 ha land gekocht en hersteld door middel van de aanleg 
van een proeftuin met medicinale gewassen van 20 ha. Daarnaast 
wordt 50 ha oerbos aangekocht om te zorgen dat deze belangrijke 
habitat voor bijzondere soorten in tact blijft, ook als belangrijk 
wateropvanggebied. Het project heeft door Covid-19 vertraging 
opgelopen en de eerste activiteiten moesten vanwege de reisbe-
perkingen op afstand worden aangestuurd. Inmiddels zijn alle 
activiteiten opgestart en is de lokale organisatie CATPC in staat 
gebleken de organisatie van het project zelfstandig ter hand te 
kunnen nemen.

Donatie Turing Foundation      € 30.000 (€ 10.000 in 2021)
Looptijd donatie                        2020-2021

D.R. CONGO BOSLANDBOUW ALS MIDDEL OM 
NATUUR TE BESCHERMEN

HET JANE GOODALL INSTITUTE (JGI) zet zich in voor de 
bescherming van chimpansees en hun habitat. De organisatie 
werkt al sinds 2005 in het oosten van D.R. Congo om een groot 
en belangrijk habitat gebied te beschermen. Sinds 2011 is het 
JGI coördinator van het consortium ‘Ushiriki’, dat bestaat uit 20 
natuurpartners die werkzaam zijn in een bosgebied van 270.000 
km2. Het doel van dit project is om nadat de Community Forestry 
concessie is verkregen, boslandbouw (agroforestry) te intro-
duceren als manier van duurzaam beheer. Boslandbouw is een 
bewezen goede methode om passende producten te verbouwen 
en te oogsten, terwijl het ook een positief effect heeft op de 
biodiversiteit. Het JGI betrekt jongeren bij het project door Roots 
& Shoots groepen op te richten en hen te ontwikkelen als lokale 
influencers voor natuur.  

Donatie Turing Foundation € 80.000 (€ 40.000 in 2021)
Looptijd donatie 2021-2022

GUINEE ALTERNATIVE LIVELIHOODS TO PROTECT 
HABITAT OF CHIMPANZEES

De Britse DAVID SHEPHERD WILDLIFE FOUNDATION onder-
steunt initiatieven die dieren in het wild beschermen. In Guinee 
zet de organisatie zich met het Chimpansee Conservation Cen-
tre (CCC) in voor de opvang van weesapen en in beslag genomen 
apen, om ze vervolgens weer uit te zetten in het wild. Tegelijker-
tijd beschermt CCC een belangrijk leefgebied van 500 chimpan-
sees binnen het High Niger National Park: het bos Kouya en Ma-
fou. CCC werkt met lokale gemeenschappen aan bewustwording 
en aan alternatieve inkomstenbronnen om de druk op het ecosys-
teem te verlichten. Dit project betreft het opzetten van voedsel- 
tuinen, het verbeteren van de productie van tassen van gerecycled 
plastic flessen, van bijenhouden en van de zeepproductie, en 
het uitbreiden van deze kennis naar andere vrouwengroepen. In 
2021 zijn drie vrouwengroepen bestaande uit 500 leden getraind 
in zeep maken en vonden drie recycling workshops plaats. Er zijn 
30 bijenkorven verspreid in de dorpen en de bijenhouders zijn 
tijdens twee workshops getraind in betere oogsttechnieken die 
geen schade toebrengen aan de bij.

Donatie Turing Foundation  € 8.500 (€ 5.500 in 2021)
Looptijd donatie  2020-2021

GUINEE BOSBEHOUD DOOR INTRODUCTIE VAN 
GROENE BRIKETTEN 

Stichting MILLY MAMOUDOU helpt Stichting Sarinka uit Guinée 
bij haar missie om werkgelegenheid te creëren in twee dorpen in 
Coyah. Zo wordt met de lokale stichting Jeunes Amis pour le Futur 
het ecosysteem langs de rivier Sarinka hersteld. Waterbronnen 
drogen door de opwarming sneller op en steeds meer mensen 
voelen de noodzaak om het tij te keren. Dit project bestaat uit het 
vergroten van de bewustwording van de lokale bevolking via lokaal 
ingebedde groene commissies, het aanplanten van bomen en het 
bieden van een alternatief voor houtkap in de vorm van de produc-
tie van ‘groene briketten’. Sinds 2021 zijn twee productielocaties 
volledig operationeel. De groene gemeenschapscomités bestaande 
uit 30 leden zijn getraind in de technieken. Bijzonder nieuws is dat 
er een enorm grote internationale order binnen is gekomen, wat 
veel werk en dus inkomen oplevert voor de plaatselijke bevolking. 

Donatie Turing Foundation  € 36.000 (€ 5.000 in 2021)
Looptijd donatie  2020-2021
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PROJECTEN NATUUR

KENIA REEFOLUTION, DUURZAAM GEBRUIK VAN 
HERSTELD KORAALRIF, MKWIRO VILLAGE

WAGENINGEN UNIVERSITY & RESEARCH (WUR) werkt in 
Mkwiro village in het zuiden van Kenia met de actieve Beach 
Management Unit en de gemeenschap aan het herstel van het 
koraalrif. In 2016 is hiervoor een aparte stichting opgericht: stich-
ting REEFolution. REEFolution wil Mkwiro village ontwikkelen tot 
een regionaal rolmodel voor duurzaam koraalrif-gebruik, zodat 
andere dorpen en gebieden volgen en een groter kustgebied 
hersteld en beschermd wordt. Naast de herstelwerkzaamheden 
ontwikkelt REEFolution met de gemeenschap livelihoods die 
bijdragen aan duurzaam gebruik van het rif. Er wordt een rif van 
200 meter aangelegd voor toeristen, zodat mensen leren over 
het onderwaterleven en tegen betaling duikervaring opdoen 
maar wegblijven van het natuurlijke rif. Daarnaast wordt een 
verwerkingsmachine aangeschaft waarmee zeewier verwerkt kan 
worden tot producten zoals zeep en huidcrèmes.

Donatie Turing Foundation  € 40.000 (€ 30.000 in 2021)
Looptijd donatie  2021-2022

HONDURAS BESCHERMING EN HERSTEL VAN HET 
MIDDEN AMERIKAANS RIF

CORAL REEF ALLIANCE (CORAL) werkt samen met lokale kust-
gemeenschappen om riffen te beschermen en zo een netwerk te 
realiseren van gezonde en diverse rif landschappen die in staat 
zijn zich aan te passen aan klimaatverandering. Dit project betreft 
dertien gemeenschappen in het kustgebied van Tela Bay bij het 
op een na grootste rif in de wereld, het Midden-Amerikaanse Rif. 
CORAL helpt hen bij de versterking van de lokale beheerstructu-
ren, de verbetering van de monitoring en handhaving van regels 
en het vinden van alternatieve inkomstenbronnen die de afhanke-
lijkheid van vis zullen verminderen. Hierdoor wordt overbevissing 
tegengegaan, met name van te jonge vis, en zullen meer vissen in 
het rif leven en de koralen schoonhouden van algen. De natuuror-
ganisatie Amigos de los Arrecifes de Tela vervult een belangrijke 
kustbeheerfunctie. CORAL begeleidde hen bij het ontwikkelen van 
een strategisch plan en hielp bij de organisatie van stakeholder-
bijeenkomsten over implementatie van wetgevingsplannen. Ook 
zijn data verzameld over visvangsten en biomassa in het water, 
op basis waarvan de noodzakelijke acties (zoals een seizoenstop 
vissen) worden bepaald. 

Donatie Turing Foundation     € 66.000 (€ 30.000 in 2021)
Looptijd donatie                       2020-2022

KORAALDRIEHOEK NATUURBESCHERMING IN 
SAMENWERKING MET KUSTGEMEENSCHAPPEN

WORLD WIDE FUND FOR NATURE (WWF) werkt al 20 jaar aan 
natuurbescherming in de Koraaldriehoek: Filippijnen, Malei-
sië, Indonesië, Timor-Leste, Papua Nieuw Guinea en Solomon 
Islands. De Turing Foundation heeft hun werk in deze regio al 
eerder groots ondersteund. WWF wil community-led conserva-
tion stimuleren door kustgemeenschappen de vaardigheden, 
capaciteit, middelen en mandaat te geven om zelf hun marine- en 
kustgebieden effectief te beschermen. WWF identificeert en traint 
community facilitators, aanspreekpunten die ervoor zorgen dat 
hun gemeenschap de leiding kan nemen in natuurbescherming. 
In Papua Nieuw Guinea begeleidt WWF 15 bestaande community 
facilitators naar meer zelfstandigheid en breidt WWF uit naar 14 
nieuwe community facilitators op de Solomon Islands. Door op 
regionaal niveau best practices uit te wisselen, wordt gestimuleerd 
om de beste vorm te repliceren in de andere gebieden. Dit draagt 
bij aan het doel van WWF om in 2025 5.000 community facili-
tators getraind te hebben die de kustgemeenschappen in staat 
stellen ‘hun’ natuur te beschermen. 

Donatie Turing Foundation  € 150.000 (€ 50.000 in 2021)
Looptijd donatie  2021-2023

LIBERIA  SUSTAINABLE MANGROVE CONSERVATION

CONSERVATION INTERNATIONAL LIBERIA (CI-Liberia) zet zich 
in voor goed management van de vijf beschermde natuurparken 
in het land en voor de groei naar veertien beschermde natuur-
gebieden, waaronder het Marshall kustgebied. CI-Liberia wil 34 
gemeenschappen in staat stellen dit gebied te beschermen via 
‘conservation agreements’ in ruil voor ondersteuning op een door 
hen gezamenlijk gekozen thema. Dit project maakt dit proces 
mogelijk en stelt hen in staat twee onderzoeken uit te voeren die 
nodig zijn voor de overheid om te overwegen het gebied een be-
schermde status te geven. Ook gaan ze een plan ontwikkelen voor 
ecotoerisme om de inkomsten te genereren die nodig zijn om het 
gebied goed te beheren. In 2021 zijn de twee benodigde onderzoe-
ken afgerond en organiseerde CI-Liberia tien bijeenkomsten voor 
in totaal 125 deelnemers. Veldonderzoek wees uit dat er in totaal 
78 gemeenschappen effect ondervinden van dit project en dus 
meegenomen worden in het plan van aanpak voor bijeenkomsten 
en de ‘Conservation Agreements’. In 2022 starten ze met een plan 
voor ecotoerisme.

Donatie Turing Foundation  € 300.000 (€ 100.000 in 2021)
Looptijd donatie  2020-2023
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PROJECTEN NATUUR

MALI

PROJECTEN NATUUR

MALI FOREST GARDENS IN MALI

TREES FOR THE FUTURE wil armoede en honger onder kleinscha-
lige boeren verminderen door hen te helpen land te revitaliseren 
en bomen te planten. De organisatie ontwikkelde de Forest Garden 
approach waarbij een boer een gebied van 0,5 hectare ontwikkelt 
tot boslandbouwgebied. In Mali helpen ze in de aankomende drie 
jaar 250 boeren om een Forest Garden aan te leggen. De boeren 
krijgen intensieve training in kweken, duurzame landbouwtechnie-
ken en het werken met zaden en gereedschap om planten groot 
te laten groeien. Elk gebied krijgt een levende omheining van drie 
rijen (2.000 in totaal) planten en bomen ter bescherming tegen 
kleinvee en erosie. Daarbinnen planten de boeren nog eens 1.000 
vruchten-, noten- en bladrijke bomen in combinatie met voedsel-
gewassen zoals tomaat, ui, kool en pepers. Zo wordt 250 hectare 
gedegradeerd land weer productief en rijker aan biodiversiteit en 
verbetert het inkomen van 250 boerengezinnen.

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 20.000 in 2021)
Looptijd donatie  2021-2023

MALAWI BIODIVERSITY CONSERVATION 
NYIKA NATIONAL PARK

PEACE PARKS FOUNDATION (PPF) zet zich in voor natuurge-
bieden die op grensgebieden liggen met als einddoel duurzame 
economische ontwikkeling, biodiversiteit, vrede en stabiliteit in de 
regio. Sinds 2003 is PPF betrokken bij het Malawi-Zambia natuur-
gebied. Onderdeel van dit gebied is het Nyika National Park, dat 
op een 2.000 meter hoog plateau ligt en zich kenmerkt door een 
uniek klimaat en landschap en een bijzondere biodiversiteit. De 
grootste bedreiging is de stroperij. HPPF wil slimmer patrouilleren 
in dit glooiende gebied met uitgestrekte hoge graslanden, door 
middel van honden in combinatie met een helikopter. Dit vergroot 
de pakkans van stropers en door de dreigende werking zal het 
aantal incidenten afnemen. De afgelopen twee coronajaren waren 
erg lastig. Zo kon de helikopter niet komen door reisrestricties, 
kon minder worden gepatrouilleerd en werd de financiële situatie 
van de bevolking slechter, waardoor stroperij activiteiten helaas 
toenamen. De verwachting voor 2022 is gelukkig beter, de helikop-
ter kan binnenkort actief worden ingezet, de honden zijn getraind 
en stafleden patrouilleren in nieuwe uniformen. 

Donatie Turing Foundation         € 300.000 (€ 50.000 in 2021)
Looptijd donatie  2019-2022

RESTORING KOULIKORO

TREE AID helpt dorpelingen in droge gebieden in Afrika het potentieel van bomen te ontsluiten om zo armoede tegen te gaan en de 
natuur te beschermen. De Turing Foundation ondersteunde in de periode 2016-2018 een vergroeningsproject van Tree Aid in Mali, met 
goede resultaten. Met de lokale uitvoeringspartner Association for the Development of Promotion and Training Activities (ADAF/Gallé) 
herstelt Tree Aid nu 2.000 ha gedegradeerd gebied in Koulikoro door bomen te planten en natuurlijk herstel te bevorderen. In nauwe sa-
menwerking met de gemeenschap zijn twee kwekerijen geselecteerd en uitgerust om uiteindelijk 14.000 jonge boompjes op te kweken. 
Sinds de start van het project zijn boeren getraind in duurzame technieken en worden op 2.319 ha land ten minste twee van de geleerde 
technieken toegepast wat resulteert in hersteld land. Door de twee kwekerijen zijn 54.073 boompjes uitgezet, er zijn vier voedseltuinen 
aangelegd en meer dan 400 vrouwen produceerden gezamenlijk reeds 1.311 kg moringa en 648 kg baobab. Eind 2021 zijn in totaal 1.257 
vrouwen getraind in energiezuinige ovens en elk huishouden verbruikt hierdoor 39% minder hout. Alle projectdoelen zijn inmiddels 
ruimschoots behaald. 

Donatie Turing Foundation  € 105.000 (€ 25.000 in 2021)
Looptijd donatie  2019-2022
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MOZAMBIQUE SUSTAINABLE SEAS, INHAMBANE 
PROVINCE

De MARINE MEGAFAUNA FOUNDATION (MFF) richt zich naast 
bescherming van onder andere mantaroggen en walvishaaien ook 
op onderzoek en onderwijs. In de Inhambane Province, gelegen 
in het zuiden van Mozambique, wil MMF het mariene ecosys-
teem beter beheren door destructieve visserij tegen te gaan en in 
te zetten op vergroting van de bewustwording, kennis en betrok-
kenheid. Vier visgemeenschappen gaan in totaal 180 km2 zeege-
bied lokaal beheren. 180 lokale leiders en vissers worden hierin 
getraind en er wordt een plan ontwikkeld om de biodiversiteit te 
monitoren. Door het trainen van 90 volwassenen en het geven 
van natuurbeschermingslessen op scholen wordt een netwerk 
van ambassadeurs en beschermers gecreëerd. Daarnaast worden 
100 vissersfamilies geholpen bij het vinden van alternatieve, aan-
vullende of duurzamere bronnen van inkomsten. Deze interven-
ties zullen de biodiversiteit in de zee rond Inhambane verbeteren. 
In 2021 wist MMF ondanks uitdagende opstandigheden toch veel 
te bereiken. Zo is het eerste rifgebied vrijwillig tijdelijk gesloten 
en heeft het biodiversiteitsonderzoek een goede basis gelegd om 
te bepalen wat waar en hoe beschermd moet worden.

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (€ 31.000 in 2021)
Looptijd donatie  2018-2021

NEDERLAND ‘MAAK TOEKOMST’

De Turing Foundation wil mensen op een positieve manier over-
tuigen bewuste (en dus betere) keuzes te maken ten bate van de 
natuur en haar biodiversiteit. Wij geloven dat we de strijd tegen 
klimaatverandering kunnen winnen door samen in actie te komen. 
Want door samen te werken vormen we een krachtige beweging 
en kunnen we ons op positieve wijze verzetten tegen diegenen die 
kiezen voor korte termijn-winst boven de mens en haar planeet. In 
2021 lanceerde de Turing Foundation samen met GREENPEACE de 
grootschalige publiekscampagne ‘Maak Toekomst’ met als doel 
om mensen te raken, te informeren en aan te zetten tot impactvol-
le klimaatactie. Met verschillende uitingen via radio, tv en online 
zijn meer dan 5 miljoen mensen bereikt en meer dan 135.000 men-
sen deden actief mee aan de acties. Onafhankelijk onderzoek wijst 
uit dat 40% van de mensen die kennis hebben genomen van de 
‘Maak Toekomst’ campagne meer bewust is van de klimaatcrisis.

Donatie Turing Foundation  € 1.200.000 (€ 239.520 in 2021)
Looptijd donatie  2020-2021

SIERRA LEONE HABITAT HERSTEL IN LOMA 
MOUNTAINS NATIONAL PARK

TACUGAMA CHIMPANZEE SANCTUARY (TCS) vangt gevangen 
en wees-chimpansees op en wil de bewustwording vergroten 
door kinderen in scholen en gemeenschappen te leren over het 
belang van natuur. Bovendien werkt de organisatie samen met de 
National Protected Area Authority (NPAA) om de habitatgebieden 
van de chimpansee, zoals Loma Mountains National Park, beter te 
beschermen. Binnen dit project stelt TCS 21 lokale gemeenschap-
pen in staat herstel- en beschermwerk zelf te doen en versterkt 
TCS de wetshandhaving en biomonitoring. Het doel is om in twee 
jaar tijd 70.000 zaailingen te kweken die door de gemeenschappen 
worden uitgezet om gedegradeerde delen in en om het natuur-
park te herstellen. De vergoeding die de lokale gemeenschappen 
hiervoor krijgen, wordt gebruikt om natuurvriendelijke inkomsten 
genererende activiteiten te ontwikkelen zoals bijenhouden of 
voedseltuinen.

Donatie Turing Foundation  € 52.000 (€ 26.000 in 2021)
Looptijd donatie  2021-2022

WERELDWIJD ONTSLUITEN VAN KENNIS OVER MAN-
GROVEHERSTEL

Met internationale, nationale en lokale partners werkt WETLANDS 
INTERNATIONAL (WI) in Guinee Bissau, Tanzania, Indonesië 
en de Filippijnen aan best practices van mangroveherstel. Met 
de opgedane kennis en ervaringen helpen zij overheden om tot 
goed beleid te komen op landschapsniveau. Vervolgens wordt een 
communicatiestrategie ingezet voor het mobiliseren van de inter-
nationale mangrovegemeenschap, met als doel om uiteindelijk in 
tien landen 30.000 ha mangrovegebied effectiever te herstellen. 
Per land wordt op basis van de context en ervaringen maatwerk 
geleverd. Ondanks restricties als gevolg van de Covid-19 pandemie 
heeft WI in 2020 en 2021 actief kunnen werken aan het herstel en 
de bescherming van mangrovegebied. Zo herstelde WI op strate-
gische plekken in Tanzania 73 ha aan kleine mangrovegebieden, 
zodat komende jaren in totaal een gebied van 3.000 ha natuurlijk 
kan herstellen. En in Indonesië zijn demo sites aangelegd om de 
ambtenaren te informeren over de best practices, met als doel 
deze te integreren in hun ambitieuze nationale plan om in totaal 
600.000 ha mangrovegebied te herstellen.

Donatie Turing Foundation  € 300.000 (€ 105.000 in 2021)
Looptijd donatie  2020-2023
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De Turing Foundation wil kinderen en jongeren in ontwikkelings-
landen (vak)onderwijs bieden dat hen structureel kan helpen, 
onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een 
bijdrage te leveren aan hun gemeenschap. De Turing Foundation 
richt zich op het trainen van leerkrachten ten behoeve van 
kwalitatief goed basisonderwijs en op beroepsonderwijs in acht 
Afrikaanse landen.

ONDERWIJS

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

MALI  – NIGER – SIERRA LEONE 

LEERKRACHTEN TRAINEN

Wij ondersteunen initiatieven die zorgen dat meer leerkrachten gemotiveerd 

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

bijdraagt aan betere leerresultaten van de kinderen.

BEROEPSONDERWIJS

De Turing Foundation ondersteunt onderwijsorganisaties die jongeren toe-

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

worden geholpen werk te vinden zodat ze beter in hun levensonderhoud 

kunnen voorzien. 



24 25

BURKINA FASO ONDERWIJSVERBETERING VOOR 
SCHOLEN

De organisatie CLIMBING THE RIGHT TREE werkt zij aan zij met 
de Ghanese organisatie Maxim Nyansa IT Solutions om carriè-
rekansen te vergroten voor Afrikaanse jongeren door middel van 
informatietechnologie. Dit project betreft twee gemotiveerde 
scholen in Burkina Faso. De scholen worden ondersteund om ICT 
te integreren in het curriculum zodat hun 1.300 studenten beter 
worden opgeleid voor vervolgonderwijs of het werkende leven. 
De scholen krijgen hardware zodat er een ICT lokaal komt met 
20 werkplekken en drie andere klaslokalen worden uitgerust met 
smartboards, projectors en docentencomputers voor interactieve 
leeroefeningen. Leerkrachten worden intensief getraind in digitale 
vaardigheden en in hoe ze deze kunnen overbrengen aan hun 
studenten. Door internationale problemen met containervervoer 
kwam de hardware uiteindelijk met vier maanden vertraging aan. 
De veiligheidssituatie in de projectregio is zeer zorgwekkend, 
maar de organisaties weten vooralsnog de projectactiviteiten 
volgens plan uit te voeren.

Donatie Turing Foundation  € 11.400 
Looptijd donatie   2021-2022

BURKINA FASO WOMEN WORK! 
EMPOWERMENT THROUGH EMPLOYMENT, KOUBRI

JUGEND EINE WELT is een Oostenrijkse ontwikkelingsorgani-
satie die als doel heeft het toekomstperspectief van kinderen en 
jongeren te verbeteren met een focus op onderwijs. In West-Afrika 
werken ze samen met Filiarum Mariae Auxiliatricis, de zusters 
van Don Bosco, zo ook in Burkina Faso. In 2018 bouwden zij in 
de stad Koubri een nieuw trainingscentrum voor achtergestelde 
meiden en jonge vrouwen van 15-35 jaar. In dit project wordt het 
trainingscentrum ondersteund waardoor gedurende drie jaar 
300 meiden en jonge vrouwen in staat zijn een vakopleiding af te 
ronden. Bovendien krijgt het centrum door de steun de moge-
lijkheid om eigen inkomsten te verwerven uit schoolgeld, uit de 
(lokale) private sector en uit dienstverlening en productverkoop 
zoals zeep en brood. Het eerste projectjaar kende uitdagingen 
door de beperkingen van Covid-19 en grote onveiligheid in de 
regio. Daardoor konden de zusters nog niet op pad om stages te 
regelen of lokale bedrijven te koppelen. Als alternatief creëerden 
ze heel slim winkeltjes op het trainingscentrum zelf. De meiden 
kunnen zo oefenen én wat geld verdienen met het verkopen van 
hun producten. 

Donatie Turing Foundation  € 38.000 (€ 3.500 in 2021)
Looptijd donatie  2021-2023

PROJECTEN ONDERWIJS

BURKINA FASO JOB BOOSTER

De social venture Job Booster Burkina Faso is in 2017 opgezet 
door WOORD EN DAAD met als doel meer jongeren aan een 
baan te helpen en waar nodig op te leiden door bedrijven met 
vacatures te verbinden aan vakopleidingen met werkzoekende jon-
geren. De marktbehoefte staat centraal. Zo wordt de slagingskans 
op werk vergroot en worden vakopleidingen gestimuleerd zich 
op de vaardigheden te focussen die nodig zijn. De Job Booster 
aanpak slaat goed aan bij zowel jongeren als ondernemers. Al 
duizenden jongeren werden opgeleid tot zonne-energie technici, 
buschauffeurs of zelfstandig ondernemer. De context van het 
project wordt echter steeds zorgerlijker door de toename van 
(terroristische) dreigingen en de negatieve economische ontwik-
kelingen die daarvan het gevolg zijn. Het lokale team moet uiterst 
voorzichtig te werk. Toch wordt het project in 2022 afgerond met 
naar verwachting een kleine 20.000 jongeren die zijn ondersteund 
(doel was 15.000), een prachtig resultaat. Daarnaast wordt Job 
Booster inmiddels erkend als een van de twee best presterende 
jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s van het land. Het ministe-
rie prijst de ‘geïntegreerde aanpak, gehaalde successen en lage 
kosten van Job Booster’ en wil het project opschalen tot landelijk 
niveau. 

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

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

STREET CHILD (SC) werkt al vijftien jaar met lokale partner Ebe-
nezer Ministry International op het geïsoleerde high plateau in 
Zuid-Kivu aan onderwijsverbetering voor kinderen. In dit project 
worden pedagogiek docenten op 30 middelbare scholen getraind 
hoe ze beter opgeleide leerkrachten kunnen afleveren. De beste 
vrouwelijke leerlingen krijgen extra ondersteuning en worden tegen 
een vergoeding ingezet als leraar-assistent. Daarnaast wordt het 
schoolmanagement geholpen met onder meer het genereren van 
eigen inkomsten en krijgen de meest kwetsbare families hulp 
om een beter inkomen te realiseren. In 2021 kondigde de Britse 
overheid onverwacht grote bezuinigingsmaatregelen aan. Dit had 
grote effecten voor dit project en SC anticipeerde hierop door 
middel van een aangepast plan, zodat het werk met de beschik-
bare middelen zo effectief mogelijk kon voortgezet worden. Door 
toenemende conflicten op het hoge plateau zijn projectactiviteiten 
naar het ‘midden’ plateau verplaatst waar veel mensen naartoe 
zijn gevlucht. De Turing Foundation heeft besloten het programma 
door deze moeilijke tijd te helpen en continueert de steun voor 
deze grote groep kwetsbare kinderen in de regio.

Donatie Turing Foundation  € 134.000 (€ 50.000 in 2021)
Looptijd donatie   2020-2022
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D.R.CONGO

PROJECTEN ONDERWIJS

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

EDUKANS heeft een trainingsprogramma ontwikkeld om leraren 
op een actieve manier les te leren geven, waardoor de stof beter 
beklijft en de schoolresultaten verbeteren. Sinds begin 2015 
werkt Edukans in D.R. Congo samen met het Leger des Heils en 
onderwijs-ngo’s aan de introductie van deze ‘Active Teaching & 
Learning’ (ATL methode). Het project, lokaal bekend als PAAQE, 
werd van 2015-2018 geïntroduceerd en ging in 2018 de tweede fase 
in met als doel het bereik substantieel te vergroten. Tijdens de 
driejarige projectperiode werden op zestien middelbare scholen 
(sectie lerarenopleiding) 64 toekomstige leerkrachten getraind. 
Daarnaast zijn 153 leraren en schoolhoofden op 50 basisscholen 
en een groep onderwijsinspecteurs getraind. Een ervaren trai-
ningsteam verzorgde zes halfjaarlijkse trainingssessies met daar-
bij tussentijdse on-the-job begeleiding van de leraren. Het project 
liep door Covid-19, reisrestricties, scholensluiting en aanhouden-
de lerarenstakingen vertraging op. Door annulering of uitstel van 
trainingen konden leraren het geleerde minder goed in de praktijk 
brengen. In 2021 werden daarom opfristrainingen gegeven en 
ook de ondersteuning en coaching loopt over een langere periode 
door; het project is verlengd tot september 2022.

Donatie Turing Foundation  € 75.000 (€ 10.000 in 2021)
Looptijd donatie   2018-2021

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

CHILDFUND DEUTSCHLAND werkt samen met Diocesan Justice 
and Peace Commission Bukavu in het door gewapende conflic-
ten, armoede en aardbevingen geteisterd gebied Walungu aan 
verbetering van het onderwijs voor 8.100 kinderen. Via leraren-
training aan 54 leerkrachten van 27 scholen over ‘Active Teaching 
& Learning’ (ATL methode) worden ‘Child Friendly Schools’ 
gecreëerd. Centraal staan halfjaarlijkse trainingssessies en tussen-
tijdse on-the-job coaching. ChildFund werkt actief samen met de 
hoofdtrainers van het Edukans project in Kinshasa (zie hierboven) 
aan het opleiden van een eigen team van trainers, zodat dit soort 
lerarentrainingen ook na dit project voortgezet en uitgerold kun-
nen worden. Het project kent grote uitdagingen: overvolle klassen 
doordat het basisonderwijs gratis werd in D.R. Congo, onrusten in 
de regio en vervolgens de Covid-19 pandemie met scholensluiting 
en lerarenstakingen. De trainingen zijn gelukkig wel doorgegaan 
en de ATL methode is opgenomen in het aanbod van zes lera-
renopleidingen in de regio. Het project laat voorzichtig positieve 
resultaten zien, maar overduidelijk is dat de resultaten zonder 
Covid-19 en de lerarenstakingen aanzienlijk beter zouden zijn.

Donatie Turing Foundation  € 133.000 (€ 40.000 in 2021)
Looptijd donatie   2019-2022

TRAINING NURSES AND IMPROVING ONLINE TRAINING PROGRAM

De WONDER FOUNDATION werd in 2012 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. De organisatie ondersteunt ngo’s in achttien landen 
die zich inzetten voor onderwijs en werkgelegenheid voor meiden en vrouwen. In D.R. Congo werkt Wonder Foundation sinds 2015 
samen met ISSI, een opleiding voor verpleegkundigen, ook stellen ze studiebeurzen beschikbaar. Dit project ondersteunt 40 jonge 
vrouwen tijdens hun driejarige opleiding verpleegkunde. Daarnaast wordt een online platform ontwikkeld waarmee trainingen beschik-
baar komen voor een grote groep al werkende verpleegkundigen die hierdoor hun vaardigheden kunnen verbeteren en niet alleen bete-
re zorg verlenen, maar ook hun marktwaarde verhogen. In oktober 2021 startten de 40 geselecteerde deelnemers met hun opleiding, 
waarbij ze afwisselend theorie- en praktijklessen volgden. Ook werd het digitale platform succesvol gelanceerd met als eerste module 
de basistraining ‘hygiene and emergency training’, die verpleegkundigen voorbereidt op epidemieën zoals Covid-19 en ebola. Bijzonder 
is dat VODACOM, de grootste telecomprovider in D.R. Congo, interesse heeft getoond in het project; zij zouden alle deelnemers gratis 
data willen aanbieden wat de toegankelijkheid van de online trainingsmodules in alle delen van het enorme land extra zal versterken. 

Donatie Turing Foundation  € 45.000 (€ 25.000 in 2021)
Looptijd donatie   2021-2024
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PROJECTEN ONDERWIJS

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

De oprichters van de jonge STICHTING DE TOEKOMST ZAAIERS 
zijn zelf gevlucht uit D.R. Congo, Burundi of Rwanda ten tijde van 
burgeroorlogen en hebben in Nederland hun leven opgebouwd. 
Dit project beoogt het leven van 300 jongeren in het oosten van 
D.R. Congo structureel te verbeteren door middel van vaktraining 
(naaien, bouw, houtbewerking, landbouw of kleinveehouderij) en 
het stimuleren van ondernemerschap. Sinds juli 2020 volgden 
meer dan 400 jongeren in Butembo en Goma een korte vaktrai-
ning of workshop. Ook werden jongeren in afgelegen gebieden 
bereikt met een trainingsbus die als mobiele vakschool fungeer-
de. Naast vaktraining werd voorlichting gegeven over sparen en 
ondernemen, gender en preventieve gezondheid (hygiëne, alco-
hol). Naast de jongeren werden ook lokale trainers en vrijwilligers 
getraind zodat zij de projectactiviteiten in een volgend stadium 
kunnen overnemen. Een aantal alumni heeft een starter-kit gekre-
gen waarmee ze hun eigen onderneming kunnen opzetten.

Donatie Turing Foundation  € 25.000 (€ 10.000 in 2021)
Looptijd donatie  2020-2021

D.R. CONGO REBUILDING YOUNG LIVES IN NOORD-
KIVU

CHANCE FOR CHILDHOOD (CfC) verbetert sinds 1992 de positie 
van de meest kwetsbare kinderen en werkt in Noord-Kivu met de 
door vrouwen geleide organisatie Children’s Voice aan kwaliteits-
verbetering op tien scholen door middel van inclusieve training 
aan leerkrachten en het instellen van ‘Learning Support Assis-
tants’ (LSA’s); leerlingbegeleiders die de meest kwetsbare kinde-
ren in de klas helpen. In drie schooljaren hebben in totaal 1.006 
oudere kinderen (9-14 jaar) versneld basisonderwijs gevolgd, 
waaronder 150 met extra (fysieke) beperkingen. Door de Covid-19 
pandemie viel een aantal kinderen alsnog uit; ze moesten hun 
familie helpen financieel door de crisis te komen. Daarbovenop 
kwam de uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo met daaropvol-
gende aardbevingen. Dit project ligt middenin het crisisgebied, 
twee van de tien scholen werden verwoest en de uitbarsting 
bracht een massa-evacuatie teweeg. Ook was er veel interraciale 
onrust in de regio. Desalniettemin heeft Children’s Voice volhar-
dend doorgepakt om kinderen en gezinnen aan boord te houden. 
Met gepaste trots meldde CfC ons dat nagenoeg alle afgesproken 
projectresultaten zijn behaald, een knappe prestatie.

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

KAMEROEN BEGELEIDING NAAR WERK VOOR 
JONGEREN, RURAAL KAMEROEN

VIA DON BOSCO is een Belgische ngo die al 50 jaar onderwijsin-
stellingen en werkgelegenheidsinitiatieven voor jongeren in Afrika 
en Latijns-Amerika steunt. De Turing Foundation ondersteunde 
hen (eerst via DISOP) van 2017 t/m 2019 bij het verstevigen van 
de ‘sandwich’ onderwijsmethode waarbij praktijk en theorie elkaar 
afwisselen. Het blijkt dat veel alumni nog moeite hebben om werk 
te vinden na hun opleiding. Dit vervolgproject speelt hier op in en 
heeft als doel een systeem op te zetten met intensievere stu-
dentbegeleiding, een sterkere relatie met bedrijven en relevante 
instanties, betere toegang tot informatie en een projectenfonds 
dat alumni start-up steun geeft. Daarnaast willen ze beschikbare 
(lokale) subsidies ontsluiten voor een goede inbedding en structu-
rele steun. Naar verwachting legt dit een stevig fundament zodat 
meer jongeren na hun opleiding werk vinden. Projectactiviteiten 
gingen wegens omstandigheden wat later van start. In 2021 volg-
den de eerste afgestudeerde jongeren ondernemerschapstraining 
en werden deze jongeren op diverse manieren ondersteund.

Donatie Turing Foundation  € 63.000 (€ 42.000 in 2021)
Looptijd donatie   2020-2022

KAMEROEN SCHOOLTUINEN MET ARTEMINUS OM 
LEERRESULTATEN TE VERBETEREN - FASE II

IDAY CAMEROUN telt 24 lokale lidorganisaties die scholen hel-
pen met het aanleggen van schooltuinen met voedselgewassen en 
medicinale planten, o.a. tegen malaria. Docenten leren de school-
tuinen te gebruiken voor betere en leukere wiskunde-, biologie-, 
en natuureducatie lessen, en de kinderen kunnen met een gevulde 
maag beter leren. De medicinale planten zorgen bovendien voor 
minder afwezigheid van leerlingen en leerkrachten door ziekte 
waardoor schoolresultaten verbeteren. De Turing Foundation 
ondersteunde de eerste fase van het project met 24 scholen en dit 
vervolgproject betreft 36 nieuwe scholen. Ondanks de restricties 
door Covid-19 verloopt het project goed. Scholen en leerkrachten 
zijn betrokken en schooltuinen worden goed onderhouden. In 
augustus 2022 volgt nog een uitgesteld bezoek door de Belgische 
Teachers without Borders dat door reisrestricties niet eerder 
kon plaatsvinden. Dan worden leraren nogmaals getraind wat de 
duurzaamheid van behaalde projectresultaten en kennisborging 
versterkt. Het ministerie van basisonderwijs van Kameroen is 
voornemens het project over te nemen en op te schalen.

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

EN-POWER, VAKTRAINING IN BAFOUSSAM

MASTERPEACE is een netwerkorganisatie van 50 lokale clubs in 40 landen. Hun missie is perspectief bieden aan jonge mensen om 
o.a. polarisatie, armoede en migratie tegen te gaan. Hope for a Better Future (H4BF) is een van de lokale Masterpeace clubs in Kame-
roen. Zij werken met en voor communities in rurale gebieden aan diverse thema’s, zoals werkgelegenheid. In dit project zet H4BF een 
trainingstraject in de Bafoussam regio op voor 300 jongeren, waardoor zij in de groeisegmenten duurzame energie en ICT aan het werk 
kunnen. Ze betrekken ten minste 30 bedrijven bij de opleiding zodat de inhoud goed aansluit op de marktbehoefte. Bovendien verbe-
teren ze met de Kamer van Koophandel het ondernemingsklimaat zodat deze bedrijven kunnen floreren en banen creëren. Er worden 
zes Kameroense docenten getraind door internationale kennispartners, zodat zij weer 25 andere docenten kunnen opleiden om in 
deze vakken les te geven. Ook wordt een open-source platform ontwikkeld met best-practices en de lesmodules. Het eerste projectjaar 
2021 is volgens plan verlopen. De lokale en landelijke media besteedden veel aandacht aan het project en de veelbelovende aanpak. 
De organisatie en processen zijn stevig neergezet, maar de ambitie is dan ook hoog: ze hopen dit initiatief op termijn uit te rollen naar 
Masterpeace clubs in meerdere landen.

Donatie Turing Foundation  € 90.000 (€38.000 in 2021) 
Looptijd donatie  2021-2023

LIBERIA LOCAL LEADERS TO STRENGTHEN THE 
EDUCATION SECTOR

TEACH FOR ALL is een netwerkorganisatie met partners in 56 
landen. De organisatie heeft een model ontwikkeld dat als doel 
hoeft meer en beter leiderschap te realiseren in een land en 
daarmee de basis te leggen voor de verbetering van de on-
derwijssituatie. Teach for Liberia is een van de partners en wil 
kinderen in Liberia betere onderwijsmogelijkheden bieden door 
veelbelovende jonge talenten te selecteren, te trainen en gedu-
rende twee jaar les te laten geven aan een basisschoolklas. Deze 
‘fellows’ worden gestimuleerd in hun leiderschapsvaardigheden 
door een actieve rol in de gemeenschap te vervullen en door 
aan lokale leercirkels deel te nemen en de capaciteit van andere 
leerkrachten te versterken. Een netwerk van alumni en andere 
gemeenschapsleiders stimuleert bovendien samenwerking om 
structurele verbetering in de onderwijssector te realiseren. De 
donatie van de Turing Foundation maakt de tweejarige oplei-
ding van een specifieke groep van acht fellows mogelijk die hun 
eerste opleidingsjaar inmiddels hebben afgerond.

Donatie Turing Foundation  € 44.000 (€ 22.000 in 2021)
Looptijd donatie   2021-2022

LIBERIA READING LIBERIA 20/22

De CANADIAN ORGANISATION FOR DEVELOPMENT 
THROUGH EDUCATION (CODE) werkt aan het bestrijden van 
ongeletterdheid in tien landen waarvan acht in Afrika. CODE 
vergroot samen met lokale partners de capaciteit van onder-
wijsprofessionals op basisscholen zodat ze kinderen beter 
kunnen leren lezen. Daarnaast stimuleren ze de lokale sector van 
kinderboeken door boekpublicaties en de distributie van boeken. 
De Turing Foundation ondersteunde hun Reading Liberia pro-
gramma al in de periode 2019-2020. In de nieuwe projectperiode 
2020-2022 wil CODE de leesvaardigheid van 5.000 Liberiaanse 
kinderen op 40 scholen verbeteren door 180 leraren te trainen, 
leesmateriaal te verspreiden en leesplekken te creëren. De lokale 
partner WE-CARE Foundation introduceert het project op 15 
‘nieuwe’ scholen en op 25 scholen wordt het GALI (Girls’ Accele-
rated Learning Initiative) programma voortgezet om 375 oudere 
meisjes in de laagste klassen versneld op een hoger level te 
krijgen om schooluitval te voorkomen. Het project startte net 
voordat de Covid-19 pandemie uitbrak. Door de onrustige (school)
periode die volgde moesten sommige plannen worden bijgesteld; 
de verwachting is dat in de laatste projectfase meer vooruitgang 
wordt geboekt. 

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (€ 43.000 in 2021)
Looptijd donatie   2020-2022

KAMEROEN
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PROJECTEN ONDERWIJS

MALI PLAY FOR THE ADVANCEMENT OF QUALITY 
EDUCATION 
 
RIGHT TO PLAY (RTP) is in 2000 opgericht op initiatief van 
schaatser Johann Olav Koss die in 1993 zag hoe belangrijk sport 
spel was voor kinderen in een door honger en oorlog geteis-
terd Eritrea. Inmiddels zijn spelelementen verweven in stevige 
onderwijsprogramma’s, zoals in dit project. RTP wil in vijf jaar 
(2017-2021) op 200 scholen in vier regio’s in Mali lesmethodes in-
troduceren die zijn gebaseerd op spel, waardoor 69.000 kinderen 
beter gaan leren. De organisatie werkt hierin nauw samen met de 
Malinese overheid en met lokale organisaties die 1.200 basis-
schoolleerkrachten en docenten van de lerarenopleiding trainen. 
De life skill lesmethodes versterken de relatie tussen leerkracht en 
leerling waardoor de leeromgeving verbetert. Daarnaast ontwik-
kelt RTP leesmateriaal en zetten ze activiteiten op zodat kinderen 
ook buiten schooltijd lezen. De Turing Foundation ondersteunt 
RTP in het laatste projectjaar. Door Covid-19 verslechterde de 
context van het project waardoor nog niet alle geplande doelen 
werden gerealiseerd. Nu scholen weer meer op normale wijze 
functioneren, kan hopelijk een deel van de schade worden inge-
haald.

Donatie Turing Foundation  € 20.000 
Looptijd donatie   2021

MALI OPLEIDING EN BEGELEIDING 
TAALSPECIALISTEN L’AMI, DOGON GEBIED

PARTNERS PAYS-DOGON (PPD) faciliteert projecten in de Dogon 
op het gebied van natuur en onderwijs. De stichting verbetert 
samen met de lokale uitvoeringsorganisatie Association Dogon 
Initiative (ADI) de kwaliteit van onderwijs op basisscholen door 
het implementeren van de actieve en kindgerichte taalmethode 
L’AMI. L’AMI baseert zich op eigen ervaringen en onderwerpen 
die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen waardoor de 
lesstof beter wordt opgenomen. PPD heeft L’AMI in een eerder 
project met steun van de Turing Foundation op basisscholen 
geïntroduceerd. Met dit vervolgproject wordt de lesmethode op 
42 scholen bestendigd door 42 ‘expert-leerkrachten’ op te leiden 
tot zelfstandig opererende taalspecialisten. Het is een onrustige 
projectperiode door de aanhoudende Covid-19 restricties en grote 
onveiligheid in de regio. Het sterke lokale team pakt echter met 
daadkracht en oplossend vermogen door en laat zien dat door 
middel van het online uitvoeren van de diverse trainingscompo-
nenten ook goede resultaten kunnen worden behaald. 

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 20.000 in 2021)
Looptijd donatie  2019-2022

NIGER UITBREIDING VAN HET ‘SCHOOL 
MENTORING PROGRAM’
 
RAIN FOR THE SAHEL AND SAHARA werkt al bijna 20 jaar met 
een klein team in de uiterst kwetsbare regio Agadez in Niger aan 
duurzame water- en voedselsystemen, economische ontwikkeling 
van vrouwen en aan onderwijs. De Turing Foundation onder-
steunde van 2017-2019 hun vrouwelijke mentoren-programma 
waardoor in 22 dorpen meer kinderen, met name meisjes, in 
school bleven en doorstroomden naar vervolgonderwijs. De 
projectresultaten waren zeer positief. Zo slaagde 96% voor 
hun basisschoolexamen (ruim drie keer meer dan landelijk) en 
stroomde maar liefst 62% meer meisjes in op ‘middle’ schools. 
De mentoren startten met andere vrouwen ook spaar-en 
leengroepen die ze inmiddels zelfstandig beheren, waardoor de 
vrouwen meer inkomsten verdienen en meer aanzien hebben 
in hun gemeenschap. Op lokaal verzoek is in 2021 een driejarig 
vervolgproject gestart die de uitbreiding van dit programma 
mogelijk maakt naar 137 mentoren in negentien nieuwe dorpen in 
de Agadez regio. In het eerste projectjaar 2021 zijn 132 mentoren 
gestart die 660 kinderen ondersteunen. Ze zijn goed op weg de 
19 dorpen veerkrachtiger te maken voor de toekomst.

Donatie Turing Foundation  € 60.000 (€ 20.000 in 2021)
Looptijd donatie  2021-2023

NIGER PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND 
WORKFORCE PLACEMENT FOR YOUTH IN NIGER

De Franse Association YARA LCN geeft kinderen en jongeren in 
de stad Zinder in Niger een betere toekomst door het bieden van 
basisonderwijs en vaktraining. Yara LCN coördineert daartoe het 
beheer en operationele activiteiten van vier onderwijsgebouwen; 
twee internaten (waarvan een in Niamey sinds 2019), een basis-
school en een vaktrainingscentrum. Met dit project biedt Yara 
LCN in het schooljaar 2021-2022 plek aan 120 jongeren op een 
van hun vijf vakopleidingen. Daarnaast begeleiden ze 80 alumni 
naar werk, bij 30% middels een starter-kit. Om meer inkomsten 
voor het trainingscentrum te genereren werd in 2021 een eigen 
leerwerkrestaurant geopend en werden werkplaatsen gestart voor 
de opleiding naaien en houtbewerking. Tot slot wordt gewerkt 
aan het opzetten van een sponsorsysteem met lokale fondsen 
zodat de afhankelijkheid van buitenlandse donoren kan worden 
verminderd.

Donatie Turing Foundation  € 10.000 (€ 5.000 in 2021)
Looptijd donatie  2021-2022
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PROJECTEN ONDERWIJS

NIGER THE LIGHT OF LEARNING, LERARENTRAINING 
EN VERBETERING VAN LESKWALITEIT

CONCERN WORLDWIDE (CW) is de grootste hulp- en humani-
taire organisatie van Ierland. In Niger verbetert CW op 54 scholen 
in de districten Tahoua en Diffa het onderwijs door een veilige 
leeromgeving te creëren voor 13.100 kinderen en door de lesvaar-
digheden van 280 leerkrachten te verbeteren. In elke school wordt 
een gedragscode opgesteld en gehandhaafd en besluiten kinderen 
mee via een door kinderen geleide overheid. Daarnaast helpt CW 
de Nigerese overheid goed lesmateriaal te verstrekken, leerkrach-
ten te trainen in tweetalig onderwijs (zodat kinderen beter leren 
lezen en ouders meer betrokken zijn) en trainers te leren hoe ze 
leerresultaten kunnen monitoren. Na de moeilijke periode 2020-
2021 als gevolg van Covid-19, toenemende onrust, onveiligheid en 
chronische armoede in de regio, boekte het project in de laatste 
fase voorzichtig positieve resultaten. Zo werden in 2021 in totaal 
13.882 kinderen en 308 leerkrachten bereikt en leidde de inten-
sieve lobby van CW ertoe dat de Nigerese overheid het tweetalig 
onderwijs op grote schaal uitbreidt op landelijk niveau, inmiddels 
naar zo’n 20.000 scholen. 

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

SIERRA LEONE MSF ACADEMY - OPLEIDING VAN 
VERPLEEGKUNDIGEN IN KENEMA
 
Sinds 1986 is ARTSEN ZONDER GRENZEN (Médecins Sans 
Frontières/ MSF) werkzaam in Sierra Leone; een land waar de 
gezondheidszorg, met name voor kinderen en moeders, in erg 
slechte staat is. In samenwerking met de overheid heeft MSF 
een ziekenhuis opgezet in de stad Kenema, gespecialiseerd in 
kindergeneeskunde en kraamzorg. Dit ziekenhuis biedt niet alleen 
medische hulp aan de bevolking, maar verzorgt ook opleidingen 
voor verpleegkundigen. Hiermee verbetert MSF direct de kwaliteit 
van de zorg in het ziekenhuis en biedt zij tegelijkertijd carrière-
mogelijkheden voor het lokale (vaak slecht opgeleide) zorgper-
soneel. In dit project wordt de MSF Academy verder ontwikkeld 
waarbij in vier jaar tijd 180 verpleegkundigen al werkend worden 
opgeleid tot zelfstandig opererende professionals. Zo draagt het 
project bij aan een duurzame oplossing voor het enorme tekort 
aan geschoold medisch personeel in Sierra Leone. In 2020 is een 
effectief en innovatief curriculum ontwikkeld, waarbij de student 
centraal staat en er ruimte is voor zelfbeoordeling en onderling 
leren. Door Covid-19 waren veel aanpassingen noodzakelijk; 
gelukkig werd het lesprogramma in 2021 officieel erkend door het 
Ministerie van Volksgezondheid.                                                                                                                                

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (€ 25.000 in 2021)
Looptijd donatie  2020-2023

DIGITAAL ONDERWIJS IN WEST-AFRIKA
 
De SECOND WAVE EDUCATION FOUNDATION (SWEF) is een jonge Nederlandse organisatie die als doel heeft kinderen van 6-16 jaar 
in Franstalig Afrika te helpen beter te presteren in het basisonderwijs, zodat ze vervolgonderwijs kunnen volgen. Veel kinderen slagen 
namelijk niet voor de Afrikaanse variant van de ‘Cito-toets’ (groep 8) met het risico dat zij niet kunnen doorstromen naar het voortge-
zet onderwijs. Voor SWEF vormde dit de aanleiding om de applicatie PetitPouss te ontwikkelen; een platform voor online onderwijs 
dat kinderen helpt hun niveau op te schroeven en zich beter voor te bereiden op het examen. In 2020 startte SWEF in Niger en Togo 
met PetitPouss voor de basisvakken taal en rekenen voor de twee hoogste klassen van de basisschool. Inmiddels is de applicatie, op 
verzoek van onderwijzers en ouders, uitgebreid naar vier klassen. Ook kwamen er modules bij met specifieke vakken, zoals Engels 
en algemene ontwikkeling. In Niger lag de focus op het invoegen in het Nigerese schoolsysteem. Daar heeft de onderwijsminister de 
applicatie inmiddels ook geautoriseerd waardoor PetitPouss officieel onderdeel is van het onderwijssysteem van Niger. In Togo wordt 
een meer commerciële koers gehanteerd, waardoor SWEF als jonge organisatie leert hoe ze de onderwijsmarkt het beste kunnen be-
dienen. In 2021 werd met 54 private en publieke scholen samengewerkt. De applicatie bood 1.500 lessen en 6.000 oefeningen en werd 
door 1.400 kinderen actief gebruikt. SWEF is van plan de applicatie de komende jaren te introduceren in Mali, Ivoorkust, Burkina Faso, 
Tsjaad en Guinée Conakry.

Donatie Turing Foundation  € 35.000 (€ 14.000 in 2021)
Looptijd donatie  2020-2023

NIGER EN TOGO
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PROJECTEN ONDERWIJS

SIERRA LEONE HEALTH, WEALTH AND WELLBEING 
FOR WOMEN 
 
De Britse organisatie TOOLS FOR SELF RELIANCE (TFSR) wil een 
duurzame bestaanswijze mogelijk maken voor mensen in Afrika 
door vaktraining en gereedschap in de vorm van starter-kits aan te 
bieden. TFSR heeft projecten in zes Afrikaanse landen waaronder 
Sierra Leone. Dit project betreft 200 achtergestelde vrouwen in 
Freetown en Waterloo en wordt uitgevoerd door lokale partner 
Baptist Women’s Union (BWU). De vrouwen volgen een eenjarige 
naaiopleiding en krijgen na afronding een starter-kit en toegang 
tot een microkredietfonds. Daarnaast worden bijeenkomsten 
georganiseerd in de gemeenschappen om meer bewustwording 
en steun te krijgen voor de sociaaleconomische ontwikkeling 
van vrouwen. De Covid-19 pandemie raakte ook dit project fors. 
Door de economische crisis geven mensen minder geld uit aan 
kleding, wat de inkomsten van de trainees negatief beïnvloedde. 
Ook moesten veel opleidingsactiviteiten en bijeenkomsten op 
alternatieve wijze worden uitgevoerd. Alumni hebben onderlinge 
business groups opgezet waarmee ze hun economische positie 
hebben verbeterd. Met enige vertraging in het project ronden de 
laatste trainees binnenkort gelukkig hun opleiding af.

Donatie Turing Foundation  € 40.000 (€ 2.000 in 2021)
Looptijd donatie   2019-2021

SIERRA LEONE RIGHT TO LEARN, BETER ONDERWIJS 
IN KONO, KAILAHUN EN KENEMA 

Dit project van de Engelse ngo STREET CHILD richt zich op de 
verbetering van de kwaliteit van onderwijs voor 8.600 leerlingen 
op 40 scholen in zeer afgelegen dorpen, zodat meer leerlingen 
slagen voor hun eindexamen en doorstromen naar middelbaar 
onderwijs. De lokale partner Street Child of Sierra Leone heeft 
het project ondanks vele uitdagingen zeer succesvol volbracht. In 
drie jaar stroomden 10.763 kinderen in op 40 scholen, ruim 25% 
meer leerlingen dan beoogd. Van elke school volgde een onge-
kwalificeerde leerkracht het ‘Distant Learning’ programma. Door 
verbeterde lestechnieken waren de schoolresultaten 32% hoger 
dan bij aanvang; die van Engels gemiddeld zelfs 51% hoger en 
van rekenen 47%. Aanzienlijk meer kinderen deden de eindtoets 
(NPSE) en daarvan slaagde 80% (target was 50%). De aanvanke-
lijk erbarmelijke status van de 40 schoolscholen werd verbeterd 
waarbij 129 nieuwe leslokalen werden gecreëerd of gerenoveerd. 
Ook startte elke school duurzame inkomengenererende initiatie-
ven. Door de intensieve lobby en begeleiding door Street Child of 
Sierra Leone zijn uiteindelijk 39 van de 40 scholen officieel erkend 
door de overheid en kunnen de gecertificeerde leraren nu een 
beroep doen op een overheidssalaris. 

Donatie Turing Foundation  € 100.000 (€ 13.000 in 2021)
Looptijd donatie  2018-2021

SIERRA LEONE GROWING SMALL BUSINESSES 
THROUGH APPRENTICESHIP TRAINING IN PUJEHUN
 
ACTION ON POVERTY richt zich specifiek op het creëren van 
werkgelegenheid voor achtergestelde groepen in Sri Lanka en vier 
landen in Afrika, waaronder Sierra Leone. Dit project biedt 380 
jongeren (239 meiden, 141 jongens, 53 tienermoeders en 9 met 
een fysieke handicap) een vakopleiding bij 38 ambachtslieden 
(‘artisans’). Het project maakt deel uit van een groter programma 
dat de capaciteit van 19 Community Based Organisations (CBO’s) 
in 19 dorpen in de achtergestelde regio Puhejun versterkt. In 2021 
rondden 357 trainees de vakopleiding met succes af. Daarvan 
kreeg 83% een lening om een business te starten via een roterend 
fonds van de CBO’s. De meeste trainees blijven met hun ‘artisan’ 
werken. Lokale uitvoeringspartner MAPCO is erin geslaagd de 
CBO’s te leren om zelfstandig dit soort leer- en werktrajecten 
te implementeren en te begeleiden. Zo heeft het project een 
blijvende impuls gegeven aan de bedrijvigheid en financiële zelf-
redzaamheid van de mensen in deze dorpen. De trainees hebben 
hun toekomstperspectief en rol in hun community significant ver-
beterd; ze zijn zelfstandiger, dragen aanzienlijk bij aan het (gezins)
huishouden wat hun zelfvertrouwen en aanzien heeft verbeterd. 
Inmiddels hebben alle 19 CBO’s nieuwe vakopleidingen gestart.

Donatie Turing Foundation  € 50.000 (€ 25.000 in 2021)
Looptijd donatie  2020-2022

SIERRA LEONE LERARENOPLEIDING VOOR JONGE 
VROUWEN IN KAMBIA

FAWE-SIERRA LEONE wil het aandeel vrouwelijke gekwalificeerde 
docenten in het basisonderwijs in rurale gebieden vergroten. In 
Sierra Leone is namelijk 86% van de basisschoolleerkrach-
ten mannelijk en de weinige vrouwelijke gekwalificeerde leerkrac-
hten geven meestal de voorkeur aan werken in stedelijke gebieden 
boven plattelandsgebieden, of kiezen uiteindelijk een andere 
baan. Met dit project hebben 50 jonge vrouwen in het Kambia 
district toegang gekregen tot een driejarige lerarenopleiding. Van 
de 50 legden 49 vrouwen in december 2021 hun laatste examens 
af. Na het halen van hun onderwijsbevoegdheid kunnen ze aan 
de slag op een rurale school. Naast het volgen van het ‘Distant 
Learning’ programma assisteerden de vrouwen namelijk tijdens 
hun opleiding al in de klas als docent in opleiding (‘student teac-
her’). Ze deden zo nuttige praktijkervaring op èn fungeerden als 
rolmodel en mentor voor jonge meisjes. Opvallend is dat er onder 
meisjes zichtbaar minder uitval was en schoolresultaten zijn 
verbeterd. FAWE blijft de vrouwen in het laatste traject intensief 
begeleiden, waarbij ze in nauw contact treden met de opleiding en 
onderwijsdepartementen om zeker te zijn dat de vrouwelijke do-
centen straks worden opgenomen op de payroll van de overheid.

Donatie Turing Foundation    € 150.000 (€ 50.000 in 2021)
Looptijd donatie                2019-2021
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De Turing Foundation wil meer mensen in Nederland laten 
genieten van kunst. De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
kwalitatief hoogstaande projecten op het gebied van beeldende 
kunst en muziek.

KUNST

PROJECTEN IN: NEDERLAND

BEELDENDE KUNST: TENTOONSTELLINGEN IN MUSEA

De Turing Foundation ondersteunt Nederlandse musea bij het realiseren 

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

nadruk op het in Nederland tonen van bijzondere buitenlandse bruiklenen.

MUZIEKEDUCATIE

De Turing Foundation wil kinderen in Nederland laten genieten van 

kwalitatief hoogstaande live uitvoeringen van (klassieke) muziek. 

Wij hebben daarbij een voorkeur voor projecten waarbij wordt 

samengewerkt met scholen.
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

FRIDA KAHLO & DIEGO RIVERA: A LOVE REVOLUTION
COBRA MUSEUM

Het Cobra Museum was in 2021 in de bijzondere gelegenheid 
kunstwerken te lenen uit de collectie moderne Mexicaanse kunst 
van Jacques en Natasha Gelman, een verzamelaarsechtpaar dat in 
de periode 1940-1985 een grote kunstcollectie bijeen bracht, waar-
onder werk van het kunstenaarsechtpaar Frida Kahlo (1907-1954) 
en Diego Rivera (1886-1957). De tentoonstelling in Amstelveen 
focuste op het kunstenaarschap van Kahlo en Rivera, op hun rol 
in de opkomst van het Modernisme in Mexico en op de enorme 
populariteit van Frida Kahlo. Het museum organiseerde elk 
weekend Mexicaanse activiteiten op het plein voor het museum, 
wat extra bezoekers trok. De tentoonstelling trok in totaal ruim 
75.000 bezoekers, kreeg positieve kritieken van pers en publiek en 
werd uiteindelijk wegens succes een week verlengd.

Donatie Turing Foundation € 40.000
Looptijd   28 mei t/m 3 oktober 2021 

MARIA MAGDALENA
MUSEUM CATHARIJNECONVENT

Museum Catharijneconvent in Utrecht belicht de esthetische, 
culturele en historische waarden van christelijk en ander religieus 
erfgoed en de invloed van die geschiedenis op onze samenleving. 
Het museum wijdde in 2021 een tentoonstelling aan de Bijbelse 
figuur Maria Magdalena: wat is de reden voor de wijdverspreide 
fascinatie voor haar en hoe is de complexe beeldvorming tot 
stand gekomen? Aan de hand van historische bronnen, schilde-
rijen, hedendaagse beeldende kunst en populaire cultuur werd 
een veelzijdig beeld geschetst. Naast belangrijke werken uit de 
eigen collectie kwamen circa 50 bruiklenen naar Utrecht, waarvan 
een groot deel uit buitenlandse musea en (privé-)collecties. De 
tentoonstelling sloot middenin de lockdown, maar trok boven 
verwachting nog ruim 40.000 bezoekers.

Donatie Turing Foundation € 50.000
Looptijd   24 juni 2021 t/m 9 januari 2022

JOHN CONSTABLE
TEYLERS MUSEUM

In 2020 organiseerde Teylers Museum de eerste overzichtsten-
toonstelling over de Engelse landschapsschilder John Constable 
(1776-1837), vertegenwoordiger van de Romantische school en 
baanbrekend vanwege zijn realistische weergave van landschap-
pen en wolkenluchten. De 17e-eeuwse Vlaamse en Nederlandse 
meesters en de realistische wijze waarop bijvoorbeeld Jacob van 
Ruysdael, Rembrandt en Rubens het landschap weergaven, vorm-
de daarbij een grote inspiratiebron. De tentoonstelling gaf met 90 
schilderijen, aquarellen en tekeningen van Constable uit interna-
tionale collecties een knap overzicht van de ontwikkeling van de 
kunstenaar en van de invloed van de Hollandse meesters op zijn 
werk. Het publiek kon door de museumsluiting als gevolg van de 
lockdown slechts een maand van de tentoonstelling genieten. 
Met dank aan de goede samenwerking met bruikleengevers uit 
Canada, Londen en Oxford heeft het museum de looptijd van de 
tentoonstelling meermaals kunnen verlengen.

Donatie Turing Foundation € 37.300
Looptijd   19 september 2020 t/m 27 juni 2021

HANSKEN. REMBRANDTS OLIFANT
MUSEUM HET REMBRANDTHUIS

De olifant ‘Hansken’ trok in de periode 1633-1655 met haar eige-
naar rond in Europa en was overal waar ze kwam een beziens-
waardigheid. Zo werd ze tijdens haar bezoek aan Amsterdam 
vastgelegd door Rembrandt. Het Rembrandthuis wijdde een 
tentoonstelling aan deze bijzondere olifant en toonde haar ge-
schiedenis aan de hand van prenten, kaarten, globes en naturalia. 
Prachtige tekeningen van Hansken door Rembrandt (Albertina, 
Wenen) en de schedel van Hansken (Museo della Specola, Flo-
rence) kwamen naar Amsterdam. Voor de marketing en educatie 
rond de tentoonstelling werd samengewerkt met Artis en met de 
International Foundation Animal Welfare (IFAW). Het bijzondere 
verhaal van Hanskens leven, Rembrandt’s tekeningen, de schedel 
en ook het hedendaagse perspectief van dierenwelzijn zorgden 
voor veel aandacht in de media. Door de museumsluiting kon 
helaas slechts een beperkt publiek de tentoonstelling daadwerke-
lijk bezoeken.

Donatie Turing Foundation  € 17.500
Looptijd   1 mei t/m 8 augustus 2021 
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

VIVA LA FRIDA! – LIFE AND ART OF FRIDA KAHLO 
DRENTS MUSEUM

Het Drents Museum in Assen realiseerde in 2021 en 2022 het 
grootste project in de geschiedenis van het museum: een ten-
toonstelling over de Mexicaanse kunstenaar Frida Kahlo (1907-
1954). Het voornamelijk autobiografische werk van Kahlo wordt 
geschaard onder het magisch realisme en kenmerkt zich door 
het gebruik van felle kleuren en van motieven uit de Mexicaanse 
folklore. Het museum toonde aan de hand van 145 werken uit twee 
Mexicaanse collecties - schilderijen en tekeningen uit de collec-
tie van Museo Dolores Olmedo en persoonlijke objecten uit de 
collectie van Museo Frida Kahlo - een overzicht van het leven en 
het werk van Frida Kahlo. De twee collecties zijn niet eerder samen 
tentoongesteld en de meeste werken van Kahlo waren niet eerder 
in Nederland te zien. De tentoonstelling werd met 140.000 bezoe-
kers de best bezochte kunsttentoonstelling ooit voor het museum.

Donatie Turing Foundation € 75.000
Looptijd   8 oktober 2021 t/m 18 april 2022                         

BRUCE NAUMAN
STEDELIJK MUSEUM AMSTERDAM

Het Stedelijk Museum organiseerde, in samenwerking met het 
Tate Modern, de eerste grote overzichtstentoonstelling van het 
werk van de Amerikaanse kunstenaar Bruce Nauman (1941), een 
van de belangrijkste nog levende kunstenaars. Bruce Nauman is 
een visionaire hedendaagse kunstenaar die zich sinds de jaren 
zestig uit door middel van performances, installaties, videokunst, 
sculptuur, tekeningen en neon-werken. Zijn werk is ontregelend, 
indringend en absurdistisch, een lichamelijke en mentale ervaring 
en nodigt uit tot interactie. Aan de hand van 40 kernwerken uit 
internationale collecties werd inzicht geboden in de baanbrekende 
rol die het werk van Nauman heeft gespeeld en nog steeds speelt 
in de abstracte hedendaagse en actuele kunst. De tentoonstelling 
werd goed besproken in de media; helaas kwamen door de 
coronamaatregelen minder (buitenlandse) bezoekers dan gehoopt.

Donatie Turing Foundation € 40.000
Looptijd   5 juni 2021 t/m 24 oktober 2021                                                 

WILLEM VAN DE VELDE 
HET SCHEEPVAARTMUSEUM

Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam presenteerde in 2021 een 
tentoonstelling over Willem van de Velde de Oude (1611-1693) en 
zijn zoon Willem van de Velde de Jonge (1633-1707). Vader en zoon 
werkten veertig jaar samen in een bloeiend en internationaal 
familie-atelier en waren in de 17e eeuw toonaangevend op het ge-
bied van de zeeschilderkunst. Vader Willem was zeer deskundig op 
het gebied van gedetailleerde penschilderijen en zijn zoon blonk 
uit in het vervaardigen van olieverfschilderijen. In een prachtige 
opstelling waren circa 40 schilderijen en 35 tekeningen te zien van 
vader en zoon Van de Velde, grotendeels afkomstig uit buitenland-
se collecties. De werken variëren van kleine schetsen tot monu-
mentale zeeslagen, aangevuld met onder andere modelschepen en 
de twee recent verworven ‘Solebay’ wandtapijten. De tentoonstel-
ling kon gelukkig met zes weken worden verlengd.

Donatie Turing Foundation € 40.000
Looptijd   1 oktober 2021 t/m 8 mei 2022

THERESE SCHWARTZE – ‘HAAR KLANT WAS KONING‘ 
MUSEUM PAUL TETAR VAN ELVEN

Museum Paul Tetar van Elven is opgericht in 1927 en bevindt 
zich aan de Koornmarkt in Delft, in het voormalig woonhuis van 
de kunstschilder Paul Tetar van Elven (1823-1896). Het museum 
wijdde een tentoonstelling aan het werk van Thérèse Schwartze 
(1815-1918), een tijdgenoot van Tetar van Elven die zich specialiseer-
de in portretten in houtskool, olieverf en pastel. Schwartze was 
tijdens haar leven een gevierd portrettiste die een groot talent en 
technische vaardigheid koppelde aan een buitengewoon zakelijk 
inzicht. Ze was enorm vooruitstrevend voor haar tijd en wist met 
haar charmes belangrijke opdrachtgevers te werven, waaronder het 
Nederlandse koningshuis. De tentoonstelling toonde circa 30 wer-
ken (voornamelijk portretten) van Thérèse Schwartze, afkomstig 
uit Nederlandse musea en particuliere collecties. Het museum kon 
de tentoonstelling met een aantal weken verlengen.

Donatie Turing Foundation € 5.000
Looptijd   6 november 2021 t/m 8 mei 2022                                                 
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DORDRECHTS MUSEUM

PROJECTEN BEELDENDE KUNST

THUIS BIJ JORDAENS  
FRANS HALS MUSEUM

In het Frans Hals Museum in Haarlem is een tentoonstelling te 
zien van de Vlaamse schilder Jacob Jordaens (1593-1678), naast 
Rubens en Van Dyck een van de boegbeelden van de Antwerpse 
barokschilderkunst. Thuis bij Jordaens is de eerste monografische 
tentoonstelling van deze 17-eeuwse meester in Nederland. De 
tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met The 
Phoebus Foundation, een particuliere kunststichting in Antwer-
pen die een groot aantal werken heeft uitgeleend. Het hoogtepunt 
van de opstelling wordt gevormd door de reconstructie van de 
- deels verloren gegane - pronkkamer uit het huis van Jordaens, 
waarbij hij de muren en het plafond had beschilderd met scenes 
uit het mythologische verhaal over Amor en Psyche. De tentoon-
stelling eindigde oorspronkelijk midden in de lockdown, maar kon 
met maar liefst 14 weken worden verlengd.

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd   15 oktober 2021 t/m 8 mei 2022                          

AZTEKEN
MUSEUM VOLKENKUNDE

In 2021 was het 500 jaar geleden dat de Spaanse verovering een 
einde maakte aan het Azteekse rijk. Museum Volkenkunde heeft 
dit moment aangegrepen om voor het eerst een grote tentoonstel-
ling te organiseren over de Azteken, één van de meest iconische 
beschavingen uit de wereldgeschiedenis. De tentoonstelling is 
een internationaal samenwerkingsproject met vooraanstaande 
archeologen uit Mexico en het Museo Nacional de Antropologia 
in Mexico-Stad. Het hart van de tentoonstelling wordt gevormd 
door 128 unieke werken uit Mexico waarvan sommige het land niet 
eerder hebben verlaten: offergiften die recent zijn opgegraven, im-
posante beelden van Azteekse goden zoals mythische mens-dier-
figuren van aardewerk, gouden sieraden en tekeningen uit codices. 
De werken uit Mexico zijn aangevuld met topstukken uit de eigen 
museumcollectie en uit diverse Europese collecties.

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd   5 augustus 2021 t/m 27 maart 2022                                                 

IN HET LICHT VAN CUYP. AELBERT CUYP & GAINSBOROUGH – CONSTABLE – TURNER 

De landschapsschilder Aelbert Cuyp (1620-1691) woonde en werkte zijn hele leven in de stad Dordrecht. Tijdens zijn leven verkocht hij 
zijn werk met name in en om Dordrecht, maar halverwege de 18e eeuw werd zijn werk ontdekt door Engelse kunstverzamelaars en ont-
stond een ware ‘Cuypmania’. De schilderijen van Aelbert Cuyp hebben grote impact gehad op de Engelse landschapsschilders in de 18e 
en 19e eeuw. Schilders als Thomas Gainsborough, John Constable en J.M.W. Turner hadden een bijzondere voorliefde voor zijn werk. 
Het Dordrechts Museum greep de 400ste geboortedag van Dordrechts beroemdste schilder aan om een ambitieuze tentoonstelling 
te organiseren over de invloed van Aelbert Cuyp op de Britse landschapschilderkunst. Na ruim zes jaar voorbereidingstijd, bracht het 
museum bijna 30 van Cuyps belangrijkste schilderijen bijeen, uit onder andere Engeland en Amerika, maar ook even zoveel schilderijen 
van Britse schilders die zich door Cuyp lieten inspireren. Het publiek kon dankzij medewerking van vele internationale bruikleengevers 
nog twee maanden extra genieten van de vele idyllische landschappen met ruiters en koeien in nevelig zonlicht.

Donatie Turing Foundation € 40.000
Looptijd   3 oktober 2021 t/m 8 mei 2022
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

CALDER NOW!
KUNSTHAL

De Amerikaanse beeldhouwer Alexander Calder (1868-1976) was 
gefascineerd door beweging en voegde dynamiek toe aan de 
tot dan toe statische beeldhouwkunst. Het vooruitstrevende en 
experimentele karakter van zijn werk heeft grote invloed gehad op 
de ontwikkelingen binnen de beeldende kunst en was en is een 
inspiratie voor tijdgenoten en voor de generaties kunstenaars na 
hem. De Kunsthal heeft in nauwe samenwerking met de Calder 
Foundation de tentoonstelling Calder NOW! neergezet, waarin de 
invloed van Calder op de hedendaagse kunst centraal staat. Naast 
twintig sculpturen van de moderne meester zelf zijn installaties, 
performances en sculpturen te ontdekken van tien toonaange-
vende hedendaagse kunstenaars die zich door hem hebben laten 
inspireren, waaronder Olafur Eliasson, Ernesto Neto, Sarah Sze, 
Roman Signer en Carsten Nicolai.  

Donatie Turing Foundation € 50.000
Looptijd   19 november 2021 t/m 29 mei 2022                                                 

KAARSLICHT
MUSEUM GOUDA

Museum Gouda beheert de historische collectie van de middel-
eeuwse stad Gouda, een stad die bekend staat om de Goudse 
kaas en het Goudse plateel (aardewerk). Daarnaast is Gouda sinds 
de oprichting van de Stearine Kaarsenfabriek in 1853 leverancier 
van kaarsen. ‘Gouda kaarsenstad’ is voor Museum Gouda het 
vertrekpunt geweest voor een prachtige tentoonstelling over het 
fenomeen kaarslicht in de schilderkunst. Aan de hand van zo’n 
veertig werken uit de 16e t/m de 19e eeuw toonde het museum 
hoe kunstenaars kaarslicht inzetten om bijvoorbeeld de dramatiek 
te versterken en om diepte en schaduwwerking te benadrukken. 
Museum Gouda realiseerde een indrukwekkend aantal bruiklenen 
van beroemde kunstenaars zoals Rembrandt van Rijn, Gerard van 
Honthorst en Godefridus Schalcken, die de kaars in een groot 
aantal van hun schilderijen als directe of indirecte bron van licht 
gebruikten. Ze weten hiermee de toeschouwer te betoveren en hen 
als het ware de voorstelling in te trekken.

Donatie Turing Foundation € 20.000
Looptijd   13 november 2021 t/m 27 maart 2022                                                 

PARALLEL LIVES, PARALLEL AESTHETICS: 
LEON FERRARI & GÜLSÜN KARAMUSTAFA 
VAN ABBEMUSEUM

Het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft het werk van twee 
niet-Europese kunstenaars voor het eerst in Nederland ge-
toond. Het waren twee solotentoonstellingen: een groot retros-
pectief van León Ferrari (1920-2013, Buenos Aires), een van de 
meest gevierde hedendaagse kunstenaars uit Argentinië, en een 
overzicht tot nu toe van het werk van Gülsün Karamustafa (1946, 
Ankara), een van de moeders van de hedendaagse Turkse kunst 
en een belangrijk figuur in de strijd om erkenning van vrouwelijke 
kunstenaars. Afkomstig uit verschillende delen van de wereld lo-
pen hun culturele en geopolitieke geschiedenis verrassend paral-
lel. Bezoekers konden ontdekken hoe deze kunstenaars reageren 
op de veranderingen en conflicten in hun land en hoe dit voor een 
West-Europees publiek intrigerend én herkenbaar is.

Donatie Turing Foundation € 15.000
Looptijd   27 november 2021 t/m 13 maart 2022

LUCIO FONTANA – DE VEROVERING VAN DE RUIMTE
DESIGN MUSEUM DEN BOSCH

De avant-garde kunstenaar Lucio Fontana (1899-1968) is met 
name bekend vanwege zijn monochrome schilderijen met vertica-
le sneden. Hiermee nam hij afstand van het idee dat een schilderij 
een plat beschilderd vlak is waarop ruimte wordt gesuggereerd. 
Maar zijn oeuvre reikt veel verder dan dat. Hij was van huis uit 
beeldhouwer, maakte ruimtelijke installaties, werkte samen met 
architecten en ontwierp sieraden. Het Design Museum Den 
Bosch realiseerde een tentoonstelling waarin werk te zien was 
uit het gehele oeuvre van Fontana en waarbij werd ingegaan op 
zijn ideeën over conceptie van ruimte binnen de verschillende 
disciplines. Fontana’s revolutionaire Concetto spaziale (ruimtelijk 
concept) stond centraal. Daarnaast waren keramische objecten, 
schilderijen, lichtobjecten, ruimtelijke installaties en design te 
zien, afkomstig uit een groot aantal Europese collecties, en zo’n 
twintig werken uit de eigen collectie van het museum.

Donatie Turing Foundation € 20.000
Looptijd   2 oktober 2021 t/m 14 januari 2022                                                 
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PROJECTEN BEELDENDE KUNST

PAULA REGO
KUNSTMUSEUM DEN HAAG

Het oeuvre van de Portugees-Britse kunstenaar Paula Rego 
(1935, Lissabon) overspant decennia en kenmerkt zich door actu-
ele thema’s als koloniale geschiedenis en feminisme. Haar vroege 
werk is veelal politiek gekleurd en gericht tegen het dictatoriale 
regime van de toenmalige Portugese minister-president António 
de Oliveira Salazar (1932-1968). Het latere werk wordt gekenmerkt 
door een magisch-realistische stijl, waarbij familieleed, gezinsre-
laties en de dominante rol van de vrouw centrale thema’s vormen. 
Paula Rego heeft een sterrenstatus in het Verenigd Koninkrijk, 
maar in Nederland werd niet eerder een solotentoonstelling aan 
haar werk gewijd. Reden voor het Kunstmuseum Den Haag om 
aan de hand van maar liefst 70 werken (afkomstig uit de Tate 
Britain, Portugese musea en particuliere collecties waaronder de 
Calouste Gulbenkian) een overzicht te geven van het werk en 
leven van Paula Rego.

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd   27 november 2021 t/m 20 maart 2022                                                 

DE VERGETEN PRINSESSEN VAN THORN
LIMBURGS MUSEUM

In het stadje Thorn in de provincie Limburg was tot het einde 
van de 18e eeuw deel een Stift gevestigd, een kerkelijke instelling 
waarin alleen ongehuwde dames van hoge adel konden verblijven. 
De stiftdames waren bijzondere vrouwen voor hun tijd: ze waren 
zelfstandig, kozen een van hen als ‘vorstin-abdis’, regeerden over 
hun ministaatje en waren graag geziene gasten aan de Europese 
hoven. De tentoonstelling ‘De Vergeten Prinsessen van Thorn’ 
gaf inzicht in de geschiedenis van het stift en haar bewoners in 
de periode van 1700 tot 1794 aan de hand van de levensverhalen 
van drie vorstin-abdissen. In totaal waren ruim 200 bruiklenen van 
circa 50 bruikleengevers uit musea en particuliere collecties in bin-
nen- en buitenland in Venlo te zien, waaronder schilderijen, snuis-
terijen, penningen, huwelijksakten, sieraden, kleding en meubels.

Donatie Turing Foundation € 30.000
Looptijd   1 oktober 2021 t/m 3 april 2022                                                 

OOG IN OOG MET KLIMT
VAN ABBEMUSEUM

De Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt (1862-1918) leefde en werkte ten tijde van de 
artistieke bloeiperiode in het Wenen van het belle époque. Een zeer belangrijk werk is 
het ‘Beethoven Fries’. Klimt ontwierp dit kunstwerk in 1902 voor de Wiener Secessi-
on-tentoonstelling ter ere van de 9e symfonie van Beethoven en schilderde het Fries 
direct op de muren van het Secession-gebouw in Wenen. Het Belvedere Museum 
maakte een exacte kopie die voor het eerst te zien was in het Van Abbemuseum. Door 
de lockdowns was de tentoonstelling helaas slechts één week geopend voor publiek. 
Gelukkig bood het museum op slimme wijze bezoekers de kans dit prachtige Gesam-
mtkunstwerk digitaal te ervaren.

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

SPINOZA EN DEN HAAG
VERENIGING HET SPINOZAHUIS
 
Benedictus de Spinoza (1632-1677), een van ‘s werelds grootste denkers, behoort als 
mede-grondlegger van het rationalisme tot de ‘founding fathers’ van de moderne 
filosofie. De grootste filosoof van Nederland werd geboren in Amsterdam en woonde 
gedurende zijn werkende leven in de omgeving van Den Haag. De laatste zeven jaar 
van zijn leven was hij woonachtig aan de Paviljoensgracht 72-74 te Den Haag. Deze 
17e-eeuwse woning heeft nog een grotendeels monumentale inrichting en herbergt 
een bijzondere collectie boeken van en over Spinoza. In 2021 organiseerde Vereniging 
het Spinozahuis tijdens de ‘Spinozamaand’ oktober de bescheiden tentoonstelling 
‘Spinoza en Den Haag’ in de bibliotheekzaal.  

Donatie Turing Foundation € 3.000
Looptijd   2020-2021

PUBLICATIE ‘MONDRIAAN IN WOORD EN BEELD’
UITGEVERIJ IJZER

Piet Mondriaan (1872-1944) behoort tot de belangrijkste kunstenaars van de twintigste 
eeuw. Hij speelde een vooraanstaande rol in de internationale avant-garde en in de 
ontwikkeling van realistische naar abstracte kunst. Mondriaan verstuurde vele brieven, 
telegrammen en briefkaarten, waarvan er circa 1.650 bewaard bleven. Daarnaast 
schreef hij tientallen essays, waarin hij zijn vooruitstrevende ideeën en artistieke 
idealen verwoordde. Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van Piet Mondriaan op 
7 maart 2020 brengt Uitgeverij IJzer de publicatie Mondriaan in Woord en Beeld uit. 
In deze publicatie wordt het seriewerk van Mondriaan gekoppeld aan zijn essays. De 
auteur van de publicatie is Louis Veen, in 2011 gepromoveerd op ‘Het geschreven werk 
van Piet Mondriaan’.

Donatie Turing Foundation € 3.000
Looptijd   2021-2022
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PROJECTEN POËZIE PROJECTEN MUZIEK

THE RESIDENTS
RESIDENTIE ORKEST

The Residents is hét educatieproject van het Residentie Orkest 
voor kinderen van groep 5 t/m 8. Al tien jaar krijgen honderden 
kinderen uit achterstandswijken in Den Haag de kans om zich te 
ontwikkelen en ontplooien door middel van muziek. Via een drie-
jarig traject dat op basisscholen wordt aangeboden leren kinderen 
een instrument spelen. De deelnemers krijgen een uitgebreide 
kennismaking met muziekinstrumenten, zijn aanwezig bij een 
repetitie van het orkest, ontmoeten een musicus en bezoeken 
een voorstelling. Daarna kiezen ze ‘hun’ instrument en krijgen ze 
wekelijks in groepsverband instrumentaal muziekonderwijs onder 
leiding van professionele muziekdocenten. Ook worden geregeld 
kleine concertjes gegeven waarbij kinderen leren samen muziek te 
maken.

Donatie Turing Foundation  € 20.000
Looptijd    2021-2022

BELLE EN HET BEEST
HET BALLETORKEST

Het Balletorkest is een symfonieorkest bestaande uit 45 vaste 
musici en de vaste muzikale partner van Het Nationale Ballet 
en het Nederlands Dans Theater. Met de productie Belle en het 
Beest biedt Het Balletorkest een nieuw educatieprogramma voor 
basisschoolleerlingen uit groep 5 t/m 8. Het project bestaat uit 
een voorstelling, digitaal lesmateriaal en muziekworkshops die op 
de scholen worden gegeven door de musici van Het Ballet-
orkest en muziekvakdocenten. In het najaar van 2021 vond de 
ontwikkelfase plaats en de uitvoeringsfase is in maart 2022 van 
start gegaan in Haarlem. Gedurende twee seizoenen staan in 
totaal 16 schoolvoorstellingen en 11 familievoorstellingen gepland 
voor 6.400 basisschoolleerlingen en 7.300 overige bezoekers in 
Zaandam, Alkmaar en Utrecht.

Donatie Turing Foundation € 20.000
Looptijd   2021-2022

DE EERSTE BLOEMLEZING VAN DE NEDERLANDSE 
POEZIE, TSEAD BRUINJA
UITGEVERIJ QUERIDO

Als Dichter des Vaderlands (2019-2020) nam Tsead Bruinja zich 
voor een inclusieve bloemlezing samen te stellen die ruimte biedt 
aan zo veel mogelijk talen, streektalen en dialecten. Zijn selectie 
begint in 1945 en beperkt zich tot poëzie die geschreven is binnen 
het Koninkrijk der Nederlanden. Dat betekent dat er poëzie te lezen 
is uit Indonesië en Suriname en van de Antillen, maar ook dat er 
gedichten in staan van nieuwe Nederlanders uit het Midden-Oosten 
en Zuid-Amerika. Met deze bloemlezing wil Bruinja een andere blik 
op de Nederlandse poëzie bieden.  
‘Irakezen, Iraniërs, Amerikanen en anderen hebben in Nederland 
werk gemaakt dat met ons te maken heeft. Dat grotere verhaal ont-
breekt tot nu toe in de bloemlezingen. “Onze” literatuur is die van 
Remco Campert, Tjitske Jansen en Radna Fabias, maar ook die van 
Tsjêbbe Hettinga, Jan Glas en Nydia Ecury, van Mowaffk Al-Sawad en 
Mia You’, aldus Tsead Bruinja.

Donatie Turing Foundation € 5.000
Looptijd   2021-2022
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PROJECTEN MUZIEK

WELKOM BIJ HET ORKEST
NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST

Het project Welkom bij het Orkest van het Nederlands Philhar-
monisch Orkest (NedPhO) brengt basisscholieren van groep 5 
t/m 7 in contact met klassieke muziek en het symfonieorkest. Als 
rode draad door het programma loopt een wekelijkse vlog waarin 
presentator Pepijn Gunneweg op zoek gaat naar een muziekstuk 
dat hij ergens heeft gehoord. Gaandeweg raakt hij gefascineerd 
door hoe deze muziek wordt gemaakt en ontdekt hij de musici, 
instrumenten en uiteindelijk het orkest achter de muziek. Intussen 
bereiden de leerlingen zich in de klas voor op een bezoek aan het 
NedPhO door middel van lesmateriaal, liedjes, bodypercussie, 
dirigeren, musici in de klas en muziekles via livestream. En na vijf 
weken zijn ze klaar voor een heus concert van het voltallige Neder-
lands Philharmonisch Orkest in de NedPhO-Koepel in Amsterdam 
Oost.

Donatie Turing Foundation € 20.000
Looptijd   2021-2022

BUSVERVOER NAAR SCHOOLMATINEES
NATIONALE OPERA EN BALLET

De Nationale Opera & Ballet (NOB) heeft als missie om ieder-
een de magie van opera en ballet te laten ervaren en opent haar 
deuren voor bezoekers van alle leeftijden. Daarbij heeft jeugd in 
het bijzonder de aandacht: de NOB wil dat ieder schoolgaand 
kind (van zowel het primair- als het voortgezet onderwijs) de 
kans heeft om te beleven hoe het is om meegesleept te worden 
door een prachtig gezongen verhaal of een mooie danservaring. 
Een belangrijk onderdeel van het aanbod voor basisscholen zijn 
de schoolmatinees: extra voorstellingen van specifiek daarvoor 
geselecteerde opera- en balletproducties die exclusief worden 
aangeboden aan scholen uit heel Nederland. Het animo voor de 
schoolmatinees is groot, maar het vervoer naar het theater is voor 
veel scholen buiten Amsterdam een drempel, zowel organisato-
risch als financieel. Dit project neemt die drempels weg en zo 
worden leerlingen uit het hele land bereikt.

Donatie Turing Foundation    € 115.800 (€ 38.600 in 2021) 
Looptijd                 2021 t/m 2024

GRACHTENFESTIVAL

Het Grachtenfestival, opgericht in 1998, is een tiendaags festival 
met klassieke muziek op bijzondere locaties in Amsterdam en 
optredens die gratis of tegen een lage toegangsprijs toegankelijk 
zijn. Het festival heeft een divers programma en vindt zowel in 
het centrum van Amsterdam plaats als in Noord, Nieuw-West, 
op het IJ, op de Zuidas en buiten de ring. Het Grachtenfestival 
trekt steeds vaker de wijken in om een groter en divers publiek te 
bereiken. Naast een echt publieksfestival is het Grachtenfestival 
een belangrijk podium en springplank voor jonge, talentvolle 
musici. De 24e editie van het Grachtenfestival is goed verlopen; 
zo’n 10.000 bezoekers genoten in tien dagen tijd van het grote en 
gevarieerde aanbod. Ook al was het door corona niet mogelijk om 
concerten in de openbare ruimte te organiseren, dankzij concer-
ten in bijna 100 monumenten, kantoren, hotels, musea, bibliothe-
ken, hofjes en buurthuizen klonk er muziek in alle stadsdelen van 
Amsterdam.

Donatie Turing Foundation  € 15.000
Looptijd    13 t/m 22 augustus 2021

WONDERFEEL

Sinds 2015 wordt op het terrein van landgoed Schaep en Burgh in 
‘s-Graveland het festival Wonderfeel georganiseerd: een driedaags 
buitenfestival voor klassieke muziek met de ongedwongen sfeer 
van een popfestival. Wonderfeel wil klassieke muziek op een nieu-
we manier presenteren en op een andere manier laten ervaren, 
aansluitend op de tijdgeest en ontwikkelingen binnen de klassieke 
muziekscene. Een van de speerpunten is diversiteit van de musici, 
sprekers, dansers en dichters, en het onderzoeken van de ‘gren-
zen’ van klassieke muziek. Ondanks de vele onzekerheden in de 
aanloop naar het festival, kende Wonderfeel 2021 uiteindelijk een 
zonovergoten editie: ruim 5.000 personen genoten gedurende zes 
shifts verdeeld over drie dagen van prachtige muziek in de mooie 
natuur. Er waren 61 muzikale optredens en 22 andere activiteiten, 
zoals poëzie, yoga, kinderactiviteiten en natuurexcursies. 

Donatie Turing Foundation € 10.000
Looptijd   16 t/m 18 juli 2021
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Vroege diagnose en (preventieve) behandeling van lepra is 
cruciaal: alleen daardoor kan verdere verspreiding van de ziekte 
worden beperkt en permanente zenuwbeschadiging worden 
voorkomen. De Turing Foundation draagt daarom bij aan 
wetenschappelijk onderzoek naar het ontstaan en de verspreiding 
van lepra. Deze onderzoeksprojecten worden gerealiseerd via 
onze vaste samenwerkingspartners: de Leprastichting en het 
Leprosy Research Initiative. 

LEPRA

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

INDONESIË – NEDERLAND – NEPAL – VERENIGDE STATEN

LEPRASTICHTING

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

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

grootste spelers op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar bestrij-

ding, vroege diagnose en voorkoming van lepra.

LEPROSY RESEARCH INITIATIVE

De Leprastichting is een van de grondleggers van het Leprosy Research 

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

te bevorderen. Het onderzoeksinitiatief heeft zich de afgelopen jaren 

ontwikkeld tot de belangrijkste financieringsstructuur voor lepra-gerelateerd 

onderzoek en capacity building voor onderzoekers wereldwijd.
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PROJECTEN LEPRA

BIJDRAGE AAN DE WETENSCHAPSTAK VAN DE LEPRASTICHTING   

In 2021 droeg de Turing Foundation in totaal € 227.347 bij aan zeven onderzoeken naar vroege diagnose van lepra. Daarnaast doneren 
wij jaarlijks 5% over het totaal aan donaties direct aan de Leprastichting als bijdrage aan de overheadkosten die deze stichting maakt 
als onderdeel van het Leprosy Research Initiative.

Donatie Turing Foundation € 11.367  
Looptijd donatie  2021

NAAR EEN WERELD ZONDER LEPRA

Aantal nieuwe leprapatiënten wereldwijd 

2040
Een wereld 
zonder lepra

296.499

2005

202.185

2019

550.224

1985

529.376

1995

127.396*

2020

* Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2019 en een breuk in de trend van de afgelopen jaren. De daling in aantal nieuwe patiënten lijkt 
dan ook met name een gevolg van operationele factoren die samenhangen met de Covid-19 pandemie, zoals reisrestricties en afschaling van 
andere (niet Covid-19 gerelateerde) gezondheidszorg.

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

Erythema Nodosum Leprosum (ENL) is een ernstige en pijnlijke complicatie van lepra. Behandeling van de ziekte is mogelijk met het 
medicijn prednisolon, maar dat is kostbaar en de bijwerkingen zijn aanzienlijk. De London School of Hygiene and Tropical Medicine 
onderzoekt of het medicijn methotrexaat een geschikt alternatief is. Dit medicijn is goedkoop, wordt wereldwijd gebruikt tegen aandoe-
ningen als psoriasis en er zijn aanwijzingen dat het effectief is tegen ENL. De onderzoeksgroep heeft naar aanleiding van vragen van de 
Scientific Research Committee (SRC) een aangepast werkplan ingediend, dat inmiddels is goedgekeurd. Het project heeft daardoor een 
vertraging van circa een jaar opgelopen.  
 
Donatie Turing Foundation € 349.138 (vanwege vertraging geen bijdrage in 2021)    Looptijd donatie 2016-2024

ONDERZOEK ‘LEPVAX: VEILIGHEID EN VACCIN-GEÏNDUCEERDE IMMUUNRESPONS´

Onderzoekers van het Infectious Disease Research Institute (IDRI) hebben in samenwerking met de America Leprosy Mission (ALM) 
het lepra specifieke vaccin LepVax ontwikkeld. Dit vaccin heeft zowel profylactische eigenschappen (het voorkomen van lepra) als 
immunotherapeutische eigenschappen (de behandeling van leprareacties). Dit onderzoek richt zich op het testen van de veiligheid en 
immuunrespons van LepVax. Voor dit project wordt samengewerkt met een kliniek voor lepraonderzoek in Brazilië (FioCruz).  
Financiële problemen bij IDRI, de impact van de Covid-19 pandemie en aanpassingen in het studieschema hebben geleid tot een vertra-
ging van het project van 18 maanden.  
 
Donatie Turing Foundation € 175.000 (vanwege vertraging geen bijdrage in 2021)   Looptijd donatie 2019-2022

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

Deze studie van het Leiden University Medical Centre (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam richt zich op het bepalen van 
het lange termijn (3-6 jaar) effect van het gebruik van de BCG vaccinatie (al dan niet gecombineerd met het antibioticum rifampicine) 
ter voorkoming van lepra bij contacten van leprapatiënten. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een door het LUMC ontwikkelde 
gebruiksvriendelijke vingerpriktest om het korte termijn effect van rifampicine op de M. leprae infectie te bepalen. Het project is een 
vervolg op het eerder door de Turing Foundation ondersteunde IDEAL/INDIGO onderzoek. De veldactiviteiten in Bangladesh hebben 
vertraging opgelopen door de Covid-19 pandemie, maar het onderzoek verloopt inhoudelijk conform verwachting.

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

ONDERZOEK ‘IMPLEMENTATION OF DAPSONE HYPERSENSITIVITY SYNDROME (DHS)’

De behandeling voor lepra bestaat uit een combinatie van de medicijnen dapsone, rifampicin en clofazimine. Mensen met een dapsone 
allergie ontwikkelen het dapsone hypersensitiviteits syndroom (DHS), dat gepaard gaat met huidafwijkingen en orgaanfalen. In eerdere 
studies is een genetische mutatie gevonden die een sterk verhoogd risico geeft op DHS. Het Institute of Health Research and Develop-
ment (IHRDP) doet in Papua en Nepal onderzoek naar in hoeverre een screening test kan bepalen of iemand deze genetische mutatie 
heeft. De leprapatiënten met een positieve testuitslag ontvangen geen dapsone, waardoor het aantal DHS gevallen zal verminderen. 
Het project is in Papua van start gegaan in september 2020; de Covid-19 pandemie heeft vooralsnog niet tot vertragingen geleid. In 
Nepal is begin 2022 gestart met de rekrutering van patiënten.

Donatie Turing Foundation € 77.275 (€ 24.661 in 2021)   Looptijd donatie 2020-2022

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

Erythema Nodosum Leprosum (ENL) kan behandeld worden met het medicijn clofazimine. Dit onderzoeksproject heeft tot doel te 
evalueren of het behandelen van leprapatiënten met extra clofazimine de ernst en de frequentie van ENL vermindert en of het over een 
periode van 24 maanden zenuwschade voorkomt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Bombay Leprosy Project en vindt plaats in 
Bangladesh en India. Deze landen zijn zwaar geraakt door de COVID-19 pandemie en het onderzoeksproject heeft daardoor vertraging 
opgelopen, met name omdat het medicijn clofazimine tijdelijk niet leverbaar was. Dit medicijn is vanaf december 2021 weer beschikbaar, 
zodat het onderzoek kan worden opgepakt. De projectduur wordt door de vertraging (budget-neutraal) verlengd tot november 2025.

Donatie Turing Foundation € 98.608 (€ 23.059 in 2021)   Looptijd donatie 2020-2025

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

De ziekte tuberculose wordt veroorzaakt door een vergelijkbare bacterie als lepra. Onderzoek heeft uitgewezen dat het medicijn met-
formine (dat ook wordt gebruikt bij de behandeling van diabetes) een gunstig effect heeft op het immuunsysteem van tuberculosepa-
tiënten. Het IOCRL (Universities of Indonesia and Oxford Clinical Research Laboratory) in Jakarta, het UGM (Gadjah Mada University) 
in Yogyakarta en het UNDIP (University of Diponegoro) in Semarang onderzoeken in Indonesië in hoeverre behandeling met metformi-
ne de mate en ernst van leprareacties kan verminderen en de gevolgen ervan kan voorkomen. Door de grote effecten van de Covid-19 
pandemie, probeert de onderzoeksgroep  de vertraging te beperken door de “enrolment phase” te verlengen en tegelijkertijd de perio-
de waarin patiënten worden gevolgd in te korten van 96 naar 48 weken.

Donatie Turing Foundation € 99.973 (€ 26.511 in 2021)  Looptijd donatie 2020-2023

ONDERZOEK ‘MOLECULAR METHODS IN SUBCLINICAL MODELS OF LEPROSY TO TEST PEP’

Hoewel multi-drug therapie zeer succesvol is geweest in het verminderen van het aantal nieuwe leprapatiënten wereldwijd, blijven 
nieuwe gevallen voorkomen. Behandeling van personen waarvan bekend is dat ze zijn blootgesteld aan lepra, ook wel bekend als post 
exposure profylaxe (PEP), kan het aantal subklinische infecties verminderen en daarmee transmissie van de ziekte. Dit onderzoek 
van National Hansen’s Disease Programs (NHDP) zal verschillende PEP-behandelingen evalueren en experimenteel bewijs leveren 
over het niveau van effectiviteit. Het doel is om de meest effectieve PEP-behandeling te bepalen. Dit NHDP onderzoek bouwt voort op 
een eerdere studie van de onderzoeksgroep waarvoor ook financiering van de Turing Foundation is ontvangen. De start van het project 
heeft vertraging opgelopen.

Donatie Turing Foundation € 36.500 (vanwege vertraging geen bijdrage in 2021)  Looptijd donatie 2021-2023

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

Onderzoek heeft aangetoond dat het vaccin MIP (Mycobacterium indicus pranii) het immuunsysteem kan aanleren een ‘immune 
response’ aan te maken wanneer het in contact komt met M. leprae. Dit proces wordt ‘immune modulatie’ genoemd. Het National 
Institute of Research in Tribal Health (ICMR) in India doet onderzoek naar de cellen die betrokken zijn bij een immune response en 
de verschillen tussen de met MIP gevaccineerde en ongevaccineerde patiënten. Het doel van het onderzoek is om het achterliggende 
mechanisme van immune response en immune modulatie beter te begrijpen en de opgedane kennis in te zetten bij een effectievere 
bestrijding van de ziekte lepra. De start van dit project heeft vertraging opgelopen, omdat de medewerkers van het ICMR zijn ingezet 
voor de bestrijding van de Covid-19 pandemie.

Donatie Turing Foundation € 94.320 (vanwege vertraging geen bijdrage in 2021)  Looptijd donatie 2021-2024

ONDERZOEK ‘POINT-OF-CARE TESTS FOR LEPROSY IN SOUTH AMERICA’ 

In eerdere studies heeft het team van het Leiden University Medical Centre (LUMC) een eenvoudige diagnostische test ontwikkeld: 
met deze point-of-care test kan door middel van een vingerprik vastgesteld worden of en in welke mate iemand besmet is met lepra. 
De test kan worden uitgevoerd door eerstelijnsgezondheidswerkers zonder ingewikkelde laboratoriumtechnieken. Het LUMC gaat het 
gebruik van de test uitbreiden naar Brazilië en Bolivia en onderzoeken hoe de test functioneert in een Latijns Amerikaanse populatie. 
De uitkomsten worden vergeleken met de studies in Bangladesh. Dit onderzoek bouwt voort op eerdere studies waarvoor bijdragen 
van de Turing Foundation zijn ontvangen.

Donatie Turing Foundation € 152.743 (€ 53.529 in 2021)    Looptijd donatie 2021-2024
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 BEELDENDE KUNST
SINGER LAREN, ‘KEES VAN DONGEN. DURF EN VERLEIDING’, 2023 € 40.000

MUSEUM HELMOND, ‘ANTHROPOCENE’, 2022 € 20.000 

TEYLERS MUSEUM, ‘HOCKNEY’S EYE. KUNST, TECHNOLOGIE EN VERBEELDING’, 2022-2023  € 40.000

MAURITSHUIS, ‘THE FRICK COLLECTION, NEW YORK: VERMEER, REMBRANDT, HALS’, 2022-2023  € 72.500 

MUSEUM BEELDEN AAN ZEE, ‘HENRY MOORE AAN ZEE: VORM EN MATERIAAL’, 2022-2023  € 25.000

MUSEUM BELVÉDÈRE, ‘LIVING THE LANDSCAPE: NICHOLSON, HEPWORTH EN DE KUNSTENAARS VAN ST. IVES, 1939-1975’, 2022 € 25.000

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

VERENIGING REMBRANDT, ‘BUITENKANS’, 2022-2023 € 200.000

 MUZIEK
STICHTING LEERORKEST, ACTIVITEITEN LEERORKEST NEDERLAND, 2022 € 20.000 

PRINSES CHRISTINA CONCOURS, CLASSIC EXPRESS, 2022  € 20.000

NEDERLANDS DANS THEATER, SCHOOLVOORSTELLINGEN, 2022 € 20.000

NOORD NEDERLANDS ORKEST, PIETER ROELF JEUGDCONCERTEN, 2022 € 10.000

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

 

TOEKENNINGEN
PROJECTEN 
2022 EN VERDER

NATUUR
 
FORGOTTEN PARKS FOUNDATION, ‘CREATING AN ALTERNATIVE FOR ILLEGAL NATURAL RESOURCE EXPLOITATION        € 50.000
IN UPEMBA’, D.R. CONGO, 2022 

LEPRA
‘THE COMBINE STUDY IN KIRIBATI’, 2022-2025  € 103.603

ONDERZOEK ‘ENDGAME STRATEGY FOR LEPROSY IN THE MALDIVES’, 2022  € 24.400
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HET VERMOGEN VAN DE TURING FOUNDATION

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

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

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

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

de planning en de looptijd van projecten.

FINANCIËLE ONTWIKKELINGEN IN 2021

Sinds haar oprichting in 2006 heeft de Turing Foundation in totaal € 48 miljoen toegekend aan donaties of gereserveerd voor 

meerjarige projecten. Daarvan betreft een bedrag van € 2,5 miljoen toekenningen voor projecten in 2021, en een bedrag van 

€ 1,8 miljoen voor in beginsel voorgenomen donaties door het bestuur voor de komende jaren (bestemmingsreserves). 

Als gevolg van de Covid-19 crisis zijn in 2020 veel door de Turing Foundation ondersteunde kunstprojecten uitgesteld of 

geannuleerd. Voor de meeste projecten geldt dat ze in 2021 alsnog hebben plaatsgevonden. De Turing Foundation heeft in 2020 

en 2021 bijzondere bijdragen toegezegd aan de klimaatcampagne van Greenpeace. Deze bijdragen zijn verantwoord onder 

‘Natuur diversen’.

FINANCIËLE 
VERSLAGLEGGING

Donaties 2006 t/m 2020 2021 Voorgenomen donaties Totaal

Onderwijs € 12.627.349 € 636.900 € 333.500 € 13.597.749

Kunst € 12.523.675 € 729.272 € 439.700 € 13.692.647

Natuur € 11.208.131 € 607.500 € 617.000 € 12.432.631

Natuur diversen € 1.700.000 € 250.000 - € 1.950.000

Lepra € 5.658.496 € 294.322 € 394.566 € 6.347.384

Diversen € 409.460 € 52.520 - € 461.980

Subtotaal € 44.127.111 € 2.570.514 € 1.784.766 € 48.482.391

Vrijval eerder toegezegde 
donaties € -559.192 € -84.771 - € -643.963

Totaal € 43.567.919 € 2.485.743 € 1.784.766 € 47.838.428

VERMOGENSBEHEER 

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

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

stand te worden gehouden. Wij hanteren een beleggingshorizon van 10 jaar. Het belegd vermogen van de Turing Foundation is 

ondergebracht bij de Rabobank (65%) en Triodos (35%). 

De Turing Foundation hanteert bij de Rabobank portefeuille een gematigd defensief beleggingsbeleid, waarbij tussen de 60% en 

80% van het vermogen in vastrentende waarden wordt belegd en tussen de 20% en 40% in aandelen. Bij de Triodos portefeuille 

wordt een neutraal beleggingsbeleid aangehouden, met tussen de 40% en 60% aan vastrentende waarden en tussen de 35% 

en 55% aan aandelen. Voor beide portefeuilles geldt dat maximaal 5% van het vermogen wordt belegd in meer langlopende 

risicovolle beleggingen zoals vastgoedfondsen of hedge funds.  

In 2021 heeft het vermogen van de Turing Foundation een rendement van € 1.514.710 opgeleverd. Dit is (op jaarbasis) een 

positief rendement van 5,3% ten opzichte van de beleggingsportefeuille in het verslagjaar.
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JAARREKENING

Verkorte Balans

Activa Ultimo 2021 Ultimo 2020

Vaste Activa

1. Materiële vaste activa € 13.527 € 17.725

2. Financiële vaste activa € 60.000 € 80.000

Totaal vaste activa € 73.527 € 97.725

Vlottende Activa

3. Effecten € 27.863.512 € 29.135.595

4. Vorderingen € 74.145 € 69.899

5. Liquide Middelen € 543.212 € 1.268.559

Totaal vlottende activa € 28.480.869 € 30.474.053

Totaal activa € 28.554.396 € 30.571.778

Passiva Ultimo 2021 Ultimo 2020

Eigen vermogen

6. Bestemmingsreserves € 1.784.766 € 3.724.318

7. Overig (vrij) besteedbaar vermogen € 26.045.728 € 25.521.793

Totaal eigen vermogen € 27.830.494 € 29.246.111

Schulden op korte termijn

8. Toegezegde maar nog niet betaalde donaties € 667.102 € 1.263.446

9. Overige schulden op korte termijn € 56.800 € 62.221

Totaal schulden op korte termijn € 723.902 € 1.325.667

Totaal passiva € 28.554.396 € 30.571.778

Verkorte Staat van Baten en Lasten

Baten Budget 2021 Realisatie 2021 Realisatie 2020

10. Financiële baten - € 1.524.710 € 1.369.304

Totale baten - € 1.524.710 € 1.369.304

Lasten Budget 2021 Realisatie 2021 Realisatie 2020

11. Personeelskosten € -235.460 € -216.033 € -231.335 

12. Afschrijvingen op vaste activa € -4.300 € -4.198 € -2.601

13. Verstrekte donaties € -3.127.520 € -2.570.541 € -3.222.502

14. Vrijval eerder verstrekte donaties - € 84.771 € 240.010

15. Kosten vermogensbeheer € -88.500 € -90.553 € -88.393 

16. Overige lasten € -144.300 € -143.801 € -147.886

Totale lasten € -3.600.080 € -2.940.328 € -3.452.707

Saldo baten minus lasten € -3.600.080 € -1.415.618 € -2.083.403

TOELICHTING: 

Bij het opstellen van de jaarrekening zijn de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving gevolgd. In het bijzonder is Richtlijn C1 voor 

Kleine organisaties-zonder-winststreven toegepast. 

Het Eigen Vermogen van de Stichting is onderverdeeld in:

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

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

organisatie is toegezegd.

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

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

aangeduid als Overig (vrij) besteedbaar vermogen.

Dubois + Co gaf in juni 2022 een controleverklaring af over de volledige jaarrekening van de Turing Foundation. 
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Samenstelling van het bestuur van de Turing Foundation op 31 december 2021:

Pieter Geelen (voorzitter)

Rian Fokker (secretaris)

Jeroen Davidson (penningmeester)

Samenstelling van de organisatie (2,25 fte) van de Turing Foundation op 31 december 2021:

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

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

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

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

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

in 2021 vier maal in vergadering bijeen. De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd en zij declareren geen 

onkosten.

BESTUUR EN 
ORGANISATIE Organisaties die direct of indirect zijn of worden ondersteund door de Turing Foundation in 2021:

INDEX

Action on Poverty 37

America Leprosy Mission (ALM) 57

Amigos de los Arrecifes de Tela  16

Artsen zonder Grenzen (Médecins sans Frontières/MSF) 34

Association Dogon Initiative (ADI)  32

Association for the Development of Promotion and Training 

Activities (ADAF/Gallé)  18

Association Yara LCN 33

Baptist Women’s Union (BWU) 36

Bombay Leprosy Project  58

Canadian Organisation for Development through Education 

(CODE)  31

Chance for Childhood 28

ChildFund Deutschland 26

Children’s Voice  28

Chimpansee Conservation Centre (CCC) 15

Climbing the Right Tree 24

Cobra Museum  40

Concern Worldwide (CW)  34

Conservation International Liberia (CI-Liberia) 17

Coral Reef Alliance (CORAL)  16

David Shepherd Wildlife Foundation 15

Design Museum Den Bosch  47

Diocesan Justice and Peace Commission Bukavu  26

Dordrechts Museum  45

Drents Museum  42

Ebenezer Ministry International  25

Edukans 26

Erasmus Universiteit Rotterdam  57

Fauna & Flora International (FFI)  12

FAWE-Sierra Leone 37

Filiarum Mariae Auxiliatricis 24

Forgotten Parks Foundation 61

Frans Hals Museum  44

Grachtenfestival 53

Greenpeace  12

Het Balletorkest  51

Het Scheepvaartmuseum  43

Hope for a Better Future (H4BF)  30

IDAY Cameroun  29

Infectious Disease Research Institute (IDRI)  57

Institute for Human Activities (IHA) 14

Institute of Health Research and Development (IHRDP)  58

ISSI  27

Jane Goodall Institute (JGI)  14

Job Booster Burkina Faso 25

Jugend eine Welt  24

Kunsthal Rotterdam 46

Kunstmuseum Den Haag  48

Leger des Heils 26

Leiden University Medical Centre (LUMC)  57

Leprastichting  54, 55, 56

Leprosy Research Initiative 54, 55, 56

Limburgs Museum 48

London School of Hygiene and Tropical Medicine  57

Marine Megafauna Foundation (MFF) 20

MasterPeace 30

Mauritshuis 60

Maxim Nyansa IT Solutions 24

Museum Beelden aan Zee 60

Museum Belvédère 60

Museum Catharijneconvent  40

Museum Gouda  46

Museum Helmond 60

Museum Het Rembrandthuis  41

Museum Paul Tetar van Elven  43

Museum Volkenkunde  44

Muziekgebouw aan ’t IJ 60

National Hansen’s Disease Programs (NHDP) 59

National Institute of Research in Tribal Health (ICMR) 59

Nationale Opera & Ballet (NOB)  52

Nederlands Dans Theater (NDT) 51, 60

Nederlands Philharmonisch Orkest (NedPho)  52

Noord Nederlands Orkest (NNO) 60

Partners Pays-Dogon (PPD)  32

Peace Parks Foundation (PPF) 19

Prinses Christina Concours 60

Rain for the Sahel and Sahara 32

Rainforest Foundation UK (RFUK) 13

Residentie Orkest  51

Right to Play (RTP)  32

Second Wave Education Foundation (SWEF)  35

Singer Laren 60

Stedelijk Museum Amsterdam 42

Stichting De Toekomst Zaaiers 28

Stichting Leerorkest 60

Stichting Milly Mamoudou 15

Stichting REEFolution 16

Street Child 25, 36

Street Child of Sierra Leone 36

Tacugama Chimpanzee Sanctuary (TCS) 21

Teach for All 31

Teach for Liberia 31

Teylers Museum 41

Tools for Self Reliance (TFSR)  36

Tree Aid 18

Trees for the Future  19

UGM (Gadjah Mada University) 58

Uitgeverij IJzer  49

Uitgeverij Querido  50

Universities of Indonesia and Oxford Clinical Research 

Laboratory  (IOCRL) 58

University of Diponegoro (UNDIP)  58

Van Abbemuseum 47, 49

Van Gogh Museum 60

Vereniging het Spinozahuis 49

Vereniging Rembrandt 60

VIA Don Bosco 29

Wageningen University & Research (WUR) 16

WE-CARE Foundation  31

Wetlands International (WI)  21

Wonder Foundation 27

Wonderfeel  53

Woord en Daad 25

World Wide Fund for Nature (WWF)  17
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Fotocredits 
Omslag: Nederlands Philharmonisch Orkest, Melle Meivogel
Fauna & Flora International (pag 12): Angelique Todd
Institute for Human Activities (pag. 14): Thomas Nolf
David Shepherd Wildlife Conservation (pag. 15): Josh 
Iremonger
World Wide Fund for Nature (pag. 17): James Morgan
Artsen zonder Grenzen (pag. 34): Mohammed Sanabani
Cobra Museum (pag. 40): Peter Tijhuis
Museum Catherijneconvent (pag. 40): Femke Lockefeer
Teylers Museum (pag. 41): Martijn Zegel
Museum Het Rembrandthuis (pag. 41): Hansken, 1637, Wenen, 
Albertina
Drents Museum (pag. 42): Sake Elzinga
Stedelijk Museum Amsterdam (pag. 42): Peter Tijhuis
Het Scheepvaartmuseum (pag. 45): Twycer
Museum Paul Tetar van Elven (pag. 43): Thérèse Schwartze, 
Portret van Mia Cuypers (1886), pastel op papier, particuliere 
collectie
Frans Hals Museum (pag. 44): Gert Jan van Rooij

Museum Volkenkunde (pag. 44): Aad Hogendoorn
Dordrechts Museum (pag. 45): Peter den Ouden
Museum Gouda (pag. 46): Sophie Kugel
Kunsthal Rotterdam (pag. 46): Ossip van Duivenbode
Van Abbemuseum (pag. 47): Boudewijn Bollmann
Design Museum Den Bosch (pag. 47): Peter Tijhuis
Kunstmuseum Den Haag (pag. 48): Alice de Groot
Limburgs Museum (pag. 48): Levin den Boer
Van Abbemuseum (pag. 49): Peter Cox
Het Balletorkest (pag. 51): Ben van Duin
Nederlands Philharmonisch Orkest (pag. 52): Melle Meivogel
Nationale Opera & Ballet (pag. 52): Michel Schnater
Grachtenfestival (pag. 53): Melle Meivogel
Wonderfeel (pag. 53): Juri Hiensch

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