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1 miljoen voor afronding vernieuwing NEMO Science Museum 
 
Vandaag ontving directeur Michiel Buchel tijdens het BankGiro Loterij Goed Geld Gala 2018 uit handen van 
Boudewijn Poelmann, voorzitter van de BankGiro Loterij, een cheque ter waarde van 1 miljoen. Met deze 
extra bijdrage kan de vernieuwing van NEMO worden voltooid met een bijzonder sluitstuk: de 
tentoonstelling Humania, over mens, wetenschap en technologie. "We zijn ontzettend blij met deze extra 
bijdrage. Dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij kunnen we de tentoonstelling realiseren en is de 
grootschalige vernieuwing van NEMO een feit.", aldus Michiel Buchel. NEMO organiseert rondom de 
opening speciale evenementen voor heel Nederland. 
 

 
NEMO Science Museum te Amsterdam. Foto: DigiDaan. 
 
De tentoonstelling Humania gaat over de mens die je zelf bent, de mens als deel van de evolutionaire 
ontwikkeling, als dier, en als psychologisch en sociologisch wezen. Het gaat over je lichaam, je brein, je 
gezondheid, je waarnemingen, je gedrag, je seksualiteit en je verlangens. In de tentoonstelling ontdek je 
dingen die je nooit over jezelf hebt geweten of altijd al had willen weten. 
 
Feest voor alle provincies 
NEMO is het wetenschapsmuseum van Nederland, voor jong én oud. Het voltooien van de vernieuwing van 
het museum wordt in het najaar van 2019 samen met alle provincies, en de deelnemers van de BankGiro 
Loterij in het bijzonder, gevierd. 
 
Bijdrage BankGiro Loterij 
Mede dankzij eerdere bijdragen van de BankGiro Loterij vernieuwde NEMO de afgelopen jaren de entree, 
het dakplein en drie verdiepingen van het museum. Naast de extra bijdrage van 1 miljoen, ontving NEMO 
vandaag tijdens het Goed Geld Gala ook een cheque van bijna € 800.000,-. Dit bedrag bestaat uit een 
bijdrage van deelnemers die voor NEMO 'geoormerkt' meespelen en een jaarlijkse bijdrage die NEMO als 
beneficiënt ontvangt. 
 
Over de BankGiro Loterij 
De BankGiro Loterij is de cultuurloterij van Nederland. De helft van de opbrengst schenkt de loterij aan 
cultuur in Nederland. Maandelijks spelen gemiddeld 600.000 deelnemers mee met de BankGiro Loterij. Zij 
maken elke maand kans op meer dan honderdduizend prijzen en dragen met de helft van hun lotprijs bij 
aan alle vormen van cultuur in Nederland: van molens tot concerten en van festivals tot musea. Op het 
BankGiro Loterij Goed Geld Gala 2018 ontvingen vele culturele organisaties een schenking. 
Zie: www.bankgiroloterij.nl.  
 
 **NOOT voor de REDACTIE (niet voor publicatie)** 

Bronvermelding bij foto: DigiDaan. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 

Marloes Mol via telefoonnummer 020 - 531 31 29 of e-mail pers@e-nemo.nl. 

 

Facebook:  www.facebook.com/nemosciencemuseum  

Twitter:   www.twitter.com/nemoamsterdam  

Instagram:  www.instagram.com/nemosciencemuseum    

Alle persberichten en beeldmateriaal van NEMO zijn terug te vinden via: www.nemosciencemuseum.nl/pers  
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