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1. Verslag van het bestuur
In het jaar 2020 stonden voor Tess Unlimited maar liefst tien operatieweken op de planning, waarin minstens 

350 kinderen de operatie aan hun schisis zouden ontvangen. In de maanden januari en februari hebben we 

gelukkig twee operatieweken succesvol kunnen afronden, waarbij een totaal van 99 kinderen geopereerd 

zijn. Helaas trof het coronavirus in maart ook Guatemala. Het land ging meteen op slot: de landgrenzen en 

het vliegveld sloten. Het openbaar vervoer werd stopgezet en de winkels en restaurants sloten hun deuren. 

Er ging een avondklok in die voorkwam dat mensen aan het eind van de middag/vroege avond zich 

buitenshuis konden verplaatsen.

Ook waren er dagen met een complete lockdown, waarin niemand het huis uit mocht. Dit creëerde veel 

chaos en werd uiteindelijk gelukkig versoepeld naar alleen een complete lockdown in het weekend en 

doordeweeks een avondklok van 18:00 tot 5:00. Tijdens deze uren was het niet toegestaan om de straat op 

te gaan. Ook werden per direct mondkapjes verplicht gesteld, met een flinke boete voor degenen die zich 

niet aan deze regel hielden. Wat het extra moeilijk maakte om ons werk uit te voeren, was dat de grenzen tussen 

de provincies ook sloten. Hierdoor konden wij ons maandenlang niet door het land verplaatsen: een stukje 

vrijheid dat het bereiken van al onze patiënten, verspreid over het land, een heel stuk makkelijker maakt.

Het virus kwam voor ons, net als voor de rest van de wereld, als een grote schok. Vooral omdat we kinderen 

met schisis helpen door heel Guatemala. Het duurde dan ook niet lang voordat we doorhadden wat dit voor 

een gevolgen zou hebben voor het land. Een land dat erg afhankelijk is van toerisme en humanitaire hulp 

van buitenaf wordt extra hard getroffen in een crisistijd zoals deze. Veel mensen verloren door het sluiten 

van deuren hun baan of konden wegens het gebrek aan openbaar vervoer hun werk niet meer bereiken. Met 

als gevolg dat ze geen inkomen meer hadden en daardoor geen eten op tafel konden krijgen, aldus honger 

leden. Het Tess Unlimited team besloot meteen in actie te komen door te kijken naar alles wat we wel konden 

doen en betekenen voor het land. We vroegen onszelf af waar we in deze tijd op konden focussen en hoe 

we onze kinderen en hun families konden helpen. We beseften dat in dit geval onze werkwijze, waarbij we 

samenwerken met lokale logopedisten en promotoren verspreid door het hele land, nog eens goed van pas 

zou kunnen komen. En niets bleek minder waar. Het team van Tess Unlimited verenigde zich en deed er alles 

aan om iedereen te bereiken die onze hulp nodig had.
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1.1 Resultaten uit 2020

1.2 Activiteiten in 2020

99 kinderen zijn geopereerd aan hun schisis.

3 extra kinderen zijn geholpen aan een operatie tijdens COVID-19, waaronder een meisje met 

brandwonden, een baby met een tumor in de tong en een volwassen jongen met een spraak 

verbeterende operatie.

6 van de 11 kinderen die borstvoeding kregen, hebben een borstpomp ontvangen.

In totaal zijn er meer dan 380 kinderen opgevangen in ons melkproject.

17 ondervoede kinderen van 1 jaar en ouder hebben Nutri Listo ontvangen.

130 families zijn maandenlang geholpen met voedselpakketten.

21 kinderen hebben maandenlang tape ontvangen voor hun lip.

36 kinderen hebben tandheelkundige hulp ontvangen.

In totaal hebben we 1.500 logopedie sessies kunnen geven, veelal via WhatsApp videobellen.

1.2.1 Operaties en operatieweken
We kunnen van geluk spreken dat het aan het 

begin van het jaar nog is gelukt om maar liefst 99 

kinderen te opereren. Helaas viel het na deze twee 

operatieweken stil. In november 2020 hebben we 

gelukkig weer groen licht gekregen om te gaan 

opereren in 2021. Enkele maanden geleden zijn 

tijdens een tweede golf Europa en de Verenigde 

staten wederom zwaar getroffen door het corona-

virus en willen onze medische teams alleen komen als 

het vaccin er is. Door deze tweede besmettingsgolf in 

Europa en de Verenigde Staten zijn onze partners nog 

enigszins vertraagd om op volle kracht weer aan het 

werk te gaan, maar gelukkig is onze eerste operatie-

week inmiddels afgerond en zijn we voornemens 

16 operatieweken te draaien in 2021 om onze 

achterstand enigszins in te halen.
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1.2.2 Voedselpakketten
In mei 2020 zijn we begonnen met het uitdelen van voedselpakketten aan onze schisis families in het project. 

We hebben een totaal van 1242 pakketten uitgedeeld, verspreidt over de maanden mei tot en met december. 

In het begin was het nog moeilijk om alle families te bereiken i.v.m. de gesloten provincies. Gelukkig lukte 

het ons om iedere maand weer meer families toe te voegen aan dit project en hebben we in totaal zo’n 130 

families kunnen helpen. Dit waren maar liefst 756 familieleden die dankzij deze hulp weer eten op tafel 

hadden! 

Tijdens onze evaluatie in de maand november hebben we alle families in ons voedselpakket programma 2 

pakketten meegegeven voor de maanden november en december zodat iedereen t/m het einde van het jaar 

voldoende voedsel had. Omdat er weer transport is in Guatemala en de grenzen weer open zijn, is het voor 

onze families weer makkelijker om naar hun werk te gaan. Ook zie je het toerisme beetje bij beetje opkomen. 

We hebben daarom besloten dat we geen voedselpakketten meer gaan uitdelen in het nieuwe jaar. We zullen 

wel altijd blijven kijken naar individuele families. Wanneer we zien dat iemand toch nog hulp nodig zal 

hebben, zullen we zeker kijken hoe we hun kunnen helpen. 
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1.2.3 Melkproject
In maart 2020 zouden we eigenlijk 167 kinderen in het melkproject van melk hebben moeten voorzien, maar 

helaas lukte het wegens alle omstandigheden slechts 45 van hen te bereiken. Erg frustrerend, aangezien dit 

betekent dat we 122 baby’s geen melk konden geven.

Omdat er ook steeds meer nieuwe baby’s geboren werden met schisis en het ook tijdens de pandemie 

nog steeds van belang was dat zij aansterkten qua gewicht, besloten we te kijken naar wat anderen voor 

ons konden betekenen. Gelukkig hebben we in de afgelopen twaalf jaar ontzettend veel goede contacten 

opgebouwd, waaronder met de politie, brandweer, ambulances, burgemeesters en andere stichtingen over 

het hele land. Met hulp van deze contacten lukte het ons om, ondanks het strenge regime van de overheid 

tijdens COVID-19, steeds meer kinderen te bereiken.

In april lukte het om 55 baby’s te voorzien van melk. In mei waren dit er 93, in juni 113, in juli 148, in augustus 

164, in september 184, in oktober 207 en in november 242. Door de stormen die hebben plaatsgevonden 

in november konden 42 patiënten niet komen in verband met straten die compleet verwoest waren door het 

water. Dit betekent dat we in totaal dus 284 kinderen in ons melk project hadden in de maand november. In 

totaal hebben we dus 86% van de kinderen kunnen bereiken!
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1.2.4 Logopedie

1.2.5 Stichting ‘Tulipanes’

In april hebben onze vijf logopedisten de koppen bij elkaar gestoken om te brainstormen over hoe we de 

logopedie sessies in tijd van COVID-19 alsnog konden voortzetten. Omdat veel ouders van onze patiënten 

wel een mobiel hebben, maar geen geld om internet te kopen, hebben we besloten om ze hierin tegemoet te 

komen. Door ze gratis een internetkaart aan te bieden, konden onze logopedisten via WhatsApp-videobellen 

alsnog logopedie geven aan de kinderen die dat het hardst nodig hadden.

Per 1 mei begonnen onze logopedisten vol enthousiasme met deze online lessen. Alles wat nieuw is, heeft 

natuurlijk even tijd nodig om te wennen, maar wat zijn we trots om in korte tijd deze resultaten met jullie te 

kunnen delen. In mei werden er nog maar 10 sessies gegeven, een maand later waren dit er al 70 en in juli 

groeide het verder uit tot 150 sessies. Oftewel, meer dan verdubbeld! In augustus gaven we 165 sessies, in 

september 187 sessies, in oktober en november iedere maand 189 sessies. Dit betekent dat we 87% van de 

kinderen, die in het logopedie programma zitten, daadwerkelijk logopedie hebben kunnen geven.

In 2019 is Tess Unlimited begonnen met de bouw van onze eigen schisis kliniek. De bouw van dit project werd 

helaas vertraagd door de COVID-19 uitbraak, maar is inmiddels afgerond. Wij hebben de kliniek gebouwd 

om duurzaamheid te creëren en kosten omlaag te brengen. We verwachten eind 2021 open te gaan.

Tess Unlimited is in Guatemala geregistreerd als ‘Tess Sin Limites’. Voor de kliniek is in Guatemala een aparte 

stichting geopend genaamd ‘Tulipanes’. Alle kosten voor zowel Tess Sin Limites als Tulipanes worden 

bekostigd uit naam van Stichting Tess Unlimited in Nederland. In dit jaarverslag worden de kosten, gemaakt 

rondom deze kliniek, beschreven onder de naam ‘Tulipanes’, wat ‘Tulp’ betekend in het Nederlands.
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1.3 Resultaten tussen 2008 en 2020
Operaties: 2.264

Logopediesessies: 10.500

Kinderen in melkproject: 2.290

Psychologiesessies: 1.615

Tandheelkundige consulenten: 196

2. Doel voor 2021

500 schisisoperaties uitvoeren in 16 operatieweken.

2 evaluaties uitvoeren.

670 kinderen in ons melkproject behouden ter voorbereiding van de operatie en het voorkomen 

van complicaties bij deze kwetsbare groep.

180 kinderen behandelen in ons logopedie programma.

5 kinderen per maand een tandarts of orthodontistische behandeling aanbieden.

Het aanbieden van psychologische hulp aan moeder en kind door onze eigen psycholoog in 

de 16 geplande operatieweken.

Onze doelstellingen voor het aankomende jaar zijn als volgt:
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3. Stichting

Stichting Tess Unlimited 

Fliermatenweg 1

7451 NH Holten

Bankgegevens: ABN Amro - NL95 ABNA 06197176 88 (BIC ABNANL2A)

Telefoonnummer: 0654356806 

Email: tom@tessunlimited.nl

Website: www.tessunlimited.nl 

3.1 Gegevens over de aard van de stichting

3.2 Doel Stichting Tess Unlimited

3.3 De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door

3.4 ANBI

3.5 KVK-nummer

Rechtspersoon: Stichting

Datum oprichting: 18 september 2008

Ultimo 1 Januari 2009 heeft Stichting Tess Unlimited, conform de beschikking belastingdienst, de “Algemeen 

Nut beogende instelling”-status verkregen (ANBI). Nummer 819906268. Deze beslissing is gebaseerd op ar-

tikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 en geldt zolang wordt voldaan aan de eisen, c.q. onbepaalde tijd, voor 

een dergelijke instelling.

08181442

Het bijeenbrengen van middelen, zowel financieel en menskracht (vrijwilligers), voor ondersteuning van 

geselecteerde goede doelen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder ter ondersteuning van de activiteiten 

van Asociación Tess sin Limites en Asociacion Tulipanes in Guatemala.

Het organiseren van activiteiten ter verwerving van gelden en middelen en het werven van sponsors. 
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3.6 Promotie

3.7 Algemene informatie Tess Unlimited

3.8 Bestuur

3.9 Werknemers

Onze website bevat veel informatie en videos met betrekking tot onze activiteiten in 

Guatemala: http://www.tessunlimited.nl of http://www.tessunlimited.com

We zijn ook zeer actief op Facebook en Instagram, waar we onze volgers dagelijks op de 

hoogte houden van diverse acties en activiteiten:

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

Instagram: https://www.instagram.com/tessunlimitedguatemala/

We hebben ook een uitgebreid assortiment aan video’s op ons eigen YouTube kanaal: 

https://www.youtube.com/channel/UcswRr9hnyEzqfmSAXqyUxRQ

Team Tess Unlimited in Guatemala bestaat uit 16 personen. We hebben 5 lokale logopedisten, 1 kinderarts, 

1 nutritionist, 4 promotors, 1 psycholoog en 4 fulltime medewerkers die op kantoor werken. Van deze 16 

medewerkers zijn er 2 medewerkers die zelf zijn geboren met schisis en zijn er 5 medewerkers die een kind 

geboren met schisis hebben. De stichting heeft in de afgelopen 13 jaar al meer dan 130 Nederlandse 

vrijwilligers mogen ontvangen in Guatemala. In 2016 zijn we begonnen met het verzamelen van data t.b.v. 

onderzoek naar de oorzaak van schisis in Guatemala. De eerste resultaten zijn hier inmiddels behaald en wij 

zullen dit proces doorzetten.

Stichting Tess Unlimited heeft in Nederland geen werknemers in dienst. In Nederland is er een Smile-

makers-groep opgezet. Deze groep bestaat uit vrijwilligers, die zich inzetten voor de stichting in Nederland. 

Geen van deze vrijwilligers krijgt hiervoor een salaris of vergoeding. 

Start data Omschrijving Naam bestuurder Geboortedatum Functie

18-9-2008 Bestuurslid

Bestuurslid Christina Tinselboer

Bestuurslid

Bestuurslid Paula van de Kamp 06-08-1996

Penningmeester

Geen van de bestuursleden ontvangt een vergoeding voor hun bestuurlijke werkzaamheden.

Tessa de Goede de 

Ordoñez

Oprichtster & direc-

trice in Guatemala

9-1-2018

1-3-2018

4-11-2019

09-04-1983

18-11-1979

03-06-1956

Voorzitter

Paul de Goede

PR/Design

http://www.tessunlimited.nl
http://www.tessunlimited.com
https://www.facebook.com/TESSUnlimited 
https://www.instagram.com/tessunlimitedguatemala/ 
https://www.youtube.com/channel/UcswRr9hnyEzqfmSAXqyUxRQ
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4. Balans

Begin vermogen per 31 december 2019

ABN Amro betaalrekening NL

ABN Amro spaarrekening NL

ABN Amro spaarrekening overgebleven fondsen 2020

ASN Crisis rekening NL

Bankrekening Tess Sin Limites in Guatemala 

Bankrekening Tulipanes (kliniek)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

16.017

9.044

245.280

73.578

41.783

2.409

388.111

NL95ABNA0619717688 

NL82ABNA0573404011 

NL93ABNA0811235688 

NL19ASNB0635348977 

Q 30-2008727-3 

Q 30-4024447-7

430.272

12.619

74.388

6

225.408€

Giften en sponsoring vanuit Nederland

Inkomsten via PayPal

Giften en sponsoring ontvangen in Guatemala

Ontvangen rente in Nederland

Balans per 31 december 2020

Vermogensvergelijking

Kosten door/in Tess Sinlimites Guatemala

Bankkosten NL

Reiskosten, verzekering enz. NL

Habermanflessen NL 

Div. kosten zoals onderhoud site, drukwerk en 

verzendkosten NL

Totale toename vermogen

Beginvermogen per 31-12-2019

Eindvermogen per 31-12-2020

Toename/afname vermogen in 2020

Bovenstaande balans heeft alleen betrekking op T.E.S.S. Unlimited in Nederland. Dit is de stichting die de 
ANBI-status heeft.
 
De accountantsverklaring is voor T.E.S.S. 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. 

Stichting T.E.S.S. Unlimited (NL) -Tess Sinlimites (GUA) -Tulipanes (kliniek GUA)

€

€

€

€

€

€

334.003

616

7.078

4.901

7.982

354.580

€

€

€

€

€

517.284

225.408

162.704

388.111

162.704

Baten en Lasten 2020
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5. Uitgaven in Guatemala
Het volgende overzicht geeft u inzicht m.b.t. de uitgaven in Guatemala aan de diverse projecten:

Melkproject
Nutrilisto

Blikken melkpoeder

Psychologie
Promotie
Logopedie
Evaluaties
Diversen
Tandarts
Operaties
Sofia (meisje met ernstige brandwonden)

Schisisoperaties

Schisiskliniek
Inrichting kliniek (Tulipanes)

Kosten afbouw kliniek

Aankoop kantoorpand naast kliniek (eenmalig)

Onderhoud, reparatie en preparatie kantoor
Personeelskosten
Kantoor- en administratiekosten
Transportkosten incl. aanschaf voertuig
COVID-19
Voedselpakketten

Totaal

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

750

64.378

410

3.426

8.729

3.134

3.218

442

3.720

38.207

9.066

49.892

75.878

8.629

32.363

10.200

9.606

11.954

334.003


