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Amsterdam - Het Prins Claus Fonds is verheugd melding te maken van de oprichting van het
Ing Yoe Tan Fonds. Dit Fonds op Naam is opgericht ter nagedachtenis van Ing Yoe Tan,
Nederlands politica en voorvechter van diversiteit, ontwikkeling en cultuur wereldwijd en
het belang van vrouwenrechten.
Het Ing Yoe Tan Fonds zal de komende tien jaar initiatieven ondersteunen op het gebied van
kunstzinnige vorming gericht op de doelgroep jongeren en op diversiteit. Dit zal gebeuren
door jaarlijks enkele Prins Claus Seed Awards te steunen. Deze nieuwe categorie Awards
worden vanaf oktober 2021 jaarlijks door het Prins Claus Fonds toegekend aan
aanstormende talenten in de regio’s waar het Fonds werkzaam is (Afrika, Azië, Latijns
Amerika, de Caraïben en Oost Europa).
“Het is tekenend voor de geweldige vrouw die zij was, dat zij haar erfenis heeft geschonken
aan het Prins Claus Fonds. Wij, familie en vrienden van Ing Yoe, verenigd in de Raad van
Commissarissen, zullen erop toezien dat de subsidies uit het fonds geheel in lijn met haar
gedachtegoed zullen worden toegekend.”
- Pau Lian Staal-Ong, Xiu Lin Tan, Yvonne van Baarle en Rob van’t Zelfde
“Als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid
van de Eerste Kamer en voorzitter van de Interparlementaire commissie Nederlandse
Taalunie kende Ing Yoe Tan het belang van cultuur voor ontwikkeling en wist zij hoe
verrijkend diversiteit en creativiteit van jongeren is voor de Nederlandse samenleving. Het
Prins Claus Fonds is trots dat zij er voor gekozen heeft ons in haar nalatenschap op te
nemen.”
- Liesbeth van Biezen, manager fondsenwerving Prins Claus Fonds
Over Ing Yoe Tan
Ing Yoe Tan werd in 1948 geboren en groeide met haar Chinese familie op als kleuter in
Indonesië en daarna in Nederland. Ze werkte als beleidsadviseur bij verschillende overheden
en als consultant bij organisatieadviesbureau Berenschot. Daarna was ze 12 jaar lid van de
Eerste Kamer en vervulde toezichthoudende functies in de Zorg, Cultuur en het Onderwijs.
Ing Yoe was een kleurrijke vrouw met een brede belangstelling die genoot van het leven.
Cultuur en ontwikkeling wereldwijd, de positie van vrouwen en kansen voor jongeren waren
thema’s die haar na aan het hart lagen. Ze genoot ervan om met haar familie, vele vrienden
en collega’s te discussiëren over actuele maatschappelijke ontwikkelingen, initiatieven te
bedenken en relaties te leggen. Met haar brede kennis, (levens)ervaring en persoonlijke
betrokkenheid heeft ze velen van hen gesteund en van waardevolle adviezen voorzien.

Haar besluit om een fonds in het leven te roepen gelieerd aan het Prins Claus Fonds werd
mede ingegeven door haar eigen geschiedenis en haar besef van het belang van cultuur en
ontwikkeling voor jongeren.

Voor meer informatie over het Ing Yoe Tan Fonds of fondsen op naam in het algemeen bij
het Prins Claus Fonds kunt u contact opnemen met Liesbeth van Biezen, manager
fondsenwerving, L.vanbiezen@princeclausfund.nl
Eventuele bijdragen ten behoeve van het Ing Yoe Tan Fonds kunnen worden overgemaakt op
de bankrekening van de stichting Prins Claus Fonds NL75 ABNA 0240 3574 50 onder
vermelding van het Ing Yoe Tan Fonds. Wij verzoeken u vriendelijk uw (email) adres te
vermelden bij uw overschrijving, zodat wij u voor uw donatie kunnen bedanken.
Meer informatie over het Prins Claus Fonds is te vinden op de website:
https://princeclausfund.org/

