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Jaarverslag 2017
De stichting heeft ten doel:

Het bijeenbrengen van gelden en andere middelen ter ondersteuning
van goede doelen in ontwikkelingslanden in het algemeen en het
ondersteunen van geselecteerde goede doelen in ontwikkelingslanden
in het bijzonder, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles n
de ruimste zin.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
Het organiseren van activiteiten ter verwerving van gelden en
middelen en het werven van sponsors.
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Ultimo 1 Januari 2009 heeft Stichting T.E.S.S. Unlimited, conform
de beschikking belastingdienst, de “Algemeen Nut beogende
instelling” -status verkregen (ANBI).
Deze beslissing is gebaseerd op artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting
2001 en geldt zolang wordt voldaan aan de eisen, c.q. onbepaalde tijd,
voor een dergelijke instelling.
Sinds 2008 zet de stichting Tess Unlimited zich succesvol in met
diverse activiteiten in Guatemala, in en rondom Antigua.

Melkproject

Ons doel m.b.t. het melkproject is, de kinderen zo snel mogelijk op
een gezond gewicht te brengen zodat de kinderen aan hun lip en/of
gehemelte geopereerd kunnen worden. Voor beide operaties is een
minimaal gewicht vereist. Wij reizen 1 keer per maand naar twee
verschillende provincies toe (San Marcos & Huehuetenango) om alle
kinderen maandelijks te controleren op hun gewicht en groei. Hier
verschaffen we tevens melk, medicijnen en speciale voedingsflessen.
Ook zien wij kinderen die dichterbij Antigua wonen 1 keer per maand
bij ons op kantoor en doen we tevens hetzelfde als in de provincies.
Onze ambitie is om alle kinderen die onder het juiste gewicht zitten
in ons melkproject op te nemen, zodat we ze zo snel mogelijk kunnen
laten opereren. Ook zouden wij graag alle kinderen na de operatie nog
een paar maanden in het melkproject houden, zodat zij niet zullen
afvallen. Helaas is dit niet mogelijk i.v.m. de kosten.
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Operatieweek

Ons doel is om alle kinderen die wij vinden met een schisis te laten
opereren. Op dit moment opereren wij gemiddeld 200 kinderen per
jaar. Dit is zowel de lip sluiting, gehemelte sluiting, reconstructie van
de lip, neuscorrectie en in de toekomst het
sluiten van het tandvlees. Wij hebben gemiddeld zes operatieweken
per jaar. Onze ambitie is om alle kinderen te laten opereren die
schisis hebben. We zouden meer kinderen kunnen laten opereren,
alleen i.v.m. de kosten is dit nog niet mogelijk. Onze ambitie is om
jaarlijks tussen de 250 en 300 kinderen te opereren.

We zijn nu druk bezig om het bestaande droomcentrum wat ons
eigendom is om te bouwen als kliniek voor het uitvoeren van
operaties. We laten hier ons bijstaan met ervaren deskundigen
waaronder Patricia Bortoluzzi (Chirurg en lid van het comité van
aanbeveling) om er zorg voor te dragen dat e.e.a. wordt uitgevoerd
conform de juiste standaards en programma van eisen.
In 2017 zijn we gestart met de voorbereidingen, het maken van
tekeningen en programma van eisen en ook met het starten van de
fundraising. Zoals u wellicht uit de financiële rapportage kunt
opmaken is de financiële positie van de stichting aanzienlijk
verbeterd. De reden voor dit is dat er inmiddels al een aantal
donaties zijn binnengekomen voor de bouw van de kliniek. Over de
voortgang hiervan zullen wij u middels de nieuwsbrieven en website
op de hoogte houden.
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Bestuurssamenstelling

Data

Omschrijving

Naam Bestuurder

Geboortedatum Functie

18-09-2008

Akte van
Oprichting

18-09-2008

Bestuurslid

Tessa de Goede

(09-04-1983)

Oprichtster & Directrice in
Guatemala

01-05-2014

Bestuurslid

Peter Olierook

(25-07-1951)

Penningmeester

01-10-2011

Bestuurslid

Trees Gieling

(26-08-1952)

Voorzitter NL

28-09-2014

Bestuurslid

Jan-Willem van de
Kolk

(28-07-1962)

Secretaris

09-08-2015

Bestuurslid

Marianne Karstens

(27-07-1986)

Voorzitter

09-08-2015

Bestuurslid

Madelon de Grave

(26-07-1989)

Fundraising en Marketing

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor hun
werkzaamheden
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Activiteiten in 2017
We hebben dit jaar wederom geweldige resultaten behaald en deze
willen we graag met jullie delen:
- Er zijn 270 kinderen geopereerd!
- We hebben 9 operatieweken gehad.
- Er zijn meer dan 220 kinderen op gewicht gebracht in ons melk
project.
- We hebben meer dan 1800 logopediesessies gegeven dit jaar, wat
neer komt op 260 kinderen per jaar.
- 29 jongeren hebben deelgenomen aan Campamento Sonrisas.
Behaalde resultaten ten opzichte van de afgelopen jaren:
- Dit jaar hebben we de meeste operaties verricht in vergelijking
met de afgelopen 9 jaar Tess Unlimited. In 2014 waren dat 206
operaties, in 2015 waren dat 207 operaties en in 2016 waren dat 165
operaties.
- Ook hebben we in het jaar 2017 de meeste operatieweken gehad
ten opzichte van alle voorgaande jaren.
- Ieder jaar zitten we op een gemiddelde van 220 kinderen per jaar
in het melkproject, zo ook in 2017.
- In 2017 hebben we ook meer logopediesessies gegeven dan in
de afgelopen jaren. In 2015 en 2016 waren het 1000 logopediesessies
per jaar in vergelijking met 1800 sessies dit jaar. Dit komt doordat
we 2 nieuwe logopedisten hebben opgeleid dit jaar.
- We hebben dit jaar de minste kinderen gehad in Campamento
Sonrisas. De reden hiervoor is dat onze ervaring ons heeft geleerd
dat we meer aandacht kunnen geven in een kleinere groep.
Tess Unlimited heeft in de afgelopen 9 jaar meer dan 1500
kinderen geholpen met schisis operaties!
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- Tess Unlimited heeft 11 lokale mensen in dienst,
waarvan 3 medewerkers zelf geboren zijn met een schisis,
5 medewerkers hebben een zoon of dochter met schisis en
1 medewerker een neef heeft met schisis.
- Wij doen onderzoek binnen onze stichting naar families die kinderen
hebben met schisis en de meeste moeders die tussen de 18 en 24 jaar
zijn wanneer ze een kindje krijgen dan is het bijna altijd met een
schisis.
- Er worden meer jongens geboren met schisis dan meisjes.
- Onze oudste patiënt die dit jaar geopereerd is aan haar lip is 11 jaar
- Om 220 kinderen per jaar op gewicht te brengen zijn méér dan
10.000(!) blikken melk nodig.
- Wij van families vaak hele lieve cadeaus krijgen als dank voor de hulp.
Dit jaar hebben we meer dan 10 kilo appels bij elkaar gekregen, peren,
mais, levende en geslachte kippen, kleding en tassen.
- Ieder jaar weer horen wij de meest bijzondere namen voorbijkomen,
hierbij onze top 3 voor de meisjes: Esmirsy, Beberly en Kenia. Onze top
3 voor jongens: Crisman, Celso en Danglis!
- Een van onze patenten is vernoemd naar de zanger Justin Bieber.
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Onze website bevat veel informatie en filmpjes over onze
activiteiten in Guatemala
http://www.tessunlimited.com/
We zijn ook zeer actief op Facebook waar u diverse filmpjes kunt
zien over onze activiteiten en ook op de hoogte wordt gehouden van
de diverse acties en activiteiten

https://www.facebook.com/TESSUnlimited/

We hebben ook een uitgebreide hoeveelheid filmpjes op YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCswRr9hnyEzqfmSAXqyUxRQ

7

Voor volgend jaar hebben wij wederom als doel om minstens 250
kinderen te opereren. Helaas hebben wij nog steeds een enorme
wachtlijst met meer dan 500 kinderen die een operatie nodig hebben
en deze wordt alsmaar langer. We willen nog graag een logopedist
erbij en ook graag een psycholoog om ons team te komen versterken.
Als alles volgens planning gaat, zal ook een van onze grootste dromen
uit komen en dat is de bouw van onze eigen Tess Unlimited kliniek
met twee operatiekamers!
Wij willen iedereen die onze stichting steunt en ons een warm hart
toedraagt enorm bedanken voor alle hulp, zonder jullie steun kunnen
wij niet doen wat we doen. Duizendmaal dank namens team Tess
Unlimited, ons bestuur en namens alle ouders en patiënten en we
hopen wederom op jullie steun ook in 2018!

Het bestuur van T.E.S.S. Unlimited.
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Financiële Verantwoording
Stichting T.E.S.S. Unlimited
Balans per 31 december 2017
ABN Amro betaalrekening
ABN Amro spaarrekening
ASN Spaarrekening
ASN Deposito Spaarrekening

€
€
€
€
€

174,525.75
4,523.52
8,516.20
50,000.00
237,565.47

Eigen Vermogen

€

237,565.47

€

237,565.47

Giften en Sponsoring

€

342,350.88

Ontvangen rente

€

266.32

€

190,591.75

€

152,025.45

Staat van baten en Lasten 2017

Naar Tess Sinlimites Guatemala
Bankkosten
Reiskosten en verzekering
haberman flessen
Accountant
Fondsenwerving
Evenement
diversen

€
€
€
€
€
€
€
€

173,167.41
2,126.97
3,421.19
3,440.64
302.50
5,203.00
2,343.29
586.75

Totaal toename vermogen

Vermogensvergelijking
Beginvermogen per 31-12-2016

€

85,540.02

Eindvermogen per 31-12-2017

€

237,565.47

Toename vermogen in 2016

€

152,025.45

Bovenstaande balans heeft alleen betrekking op TESS Unlimited in
Nederland. Dit is de stichting die de ANBI-status heeft.
De accountantsverklaring is voor TESS Unlimited in Nederland.
Buiten een beperkt aantal kosten die in Nederland worden gemaakt,
worden de gelden overgemaakt naar TESS Sin Limites in Guatemala.
Deze stichting is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
activiteiten onder de directie van Tessa de Goede–de Ordoñez.
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TESS Sin Limites in Guatemala heeft in 2017 ook rechtstreeks
bijdragen gekregen van een aantal organisaties zoals;
Smile Train, Liliane Fonds, Feed the Dream, een aantal particulieren
voornamelijk uit Amerika en lokale donoren.
Het totale bedrag van deze donaties in 2017 was
Quetzal 704.878 (GTQ 1 =€0.12) ca. €85.293
Het volgende overzicht geeft u wat meer inzicht in de uitgaven in
Guatemala aan de diverse projecten.
Overzicht Uitgaven in Guatemala 2017
Operaties
Melkproject
Evaluaties
Promotie
logopedie en psychologie
office and staff
Campamento Sonrisas
Diversen
nieuwe kliniek
Totaal

T.E.S.S. Unlimited
Patrijsstraat 99
6971 VA Brummen

€ 84,401
€ 42,221
€ 3,849
€ 12,126
€ 10,490
€ 26,700
€ 7,915
€ 8,451
€ 3,252
€ 199,405

ABN Amro NL ABNA 061.97.17.688
Tel: 0575-565874
KVK 8181442
ANBI-Status 819906268
www.tessunlimited.com
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