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1. Verslag van het bestuur
Na een heel moeilijk jaar stond gelukkig de eerste operatieweek in maart 2021 op de planning. En na deze
volgden er nog tien! Precies wat we hadden gepland, is gebeurd. Rond maart/april begonnen onze logopedisten ook weer kinderen te ontvangen één op één en begon alles een klein beetje terug naar normaal te
gaan.
Ook was dit het jaar waarin we het ziekenhuis klaar moesten hebben en we ontzettend ons best hebben
gedaan om de vergunningen op tijd af te krijgen. Dat is gelukt! In december 2021 kregen we dan eindelijk de
welverdiende bevestiging waar we allemaal zo hard voor gewerkt hadden. Onze schisiskliniek was een feit!
Het was nog steeds een jaar met heel veel uitdagingen, mede omdat we ons blijvend aan de regels moesten
houden met betrekking tot Covid-19. Dit hield in dat we iedere moeder en baby die geopereerd ging worden
moesten laten testen. In het begin was dat in Guatemala niet gratis en dat heeft onze kosten flink omhoog
gebracht. Ook konden we onze patiënten niet allemaal meer in één bus verplaatsen of iedereen in één hotel
onderbrengen. Alles moest meer verspreid worden, om de kans op infectie zo klein mogelijk te houden. Hoe
ongelooflijk we ook ons best deden, in twee operatieweken raakten helaas toch kinderen en/of moeders
besmet met het virus. In het begin riep dit nog veel paniek op en moest er veel geregeld worden, maar ook
daar vonden we gaandeweg onze draai in.
We zijn er met een fantasitsch team in geslaagd om maar liefst 296 kinderen te opereren!
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1.1 Resultaten uit 2021
Dit was het allereerste jaar waarin we 11 operatieweken hebben georganiseerd.
In dit, nog steeds gekke jaar, hebben we 296 kinderen geopereerd en een totaal van 304 operaties uitgevoerd! “Hoe dan?!” hoor ik je denken. 8 kinderen hebben een lip- en gehemelteoperatie in één gekregen. Dit is alleen mogelijk als de kinderen ouder zijn dan een jaar en in
goede gezondheid verkeren.
We hebben met 14 verschillende chirurgen uit Amerika, Canada, Nederland, Spanje en Mexico
gewerkt.
We zijn begonnen met het opleiden van twee lokale Guatemalteekse chirurgen.
We hebben in totaal 431 kinderen in ons melkproject opgevangen.
Vorig jaar hadden we 11 moeders die met hulp van een borstkolf of op natuurlijke wijze borstvoeding konden geven, dit jaar waren het er meer dan 30.
We hebben in totaal 155 kinderen logopedie kunnen geven.
Onze psycholoog heeft 27 kinderen, jongeren en ouders wekelijks individueel begeleid op ons
kantoor. Daarnaast heeft zij tijdens de laatste operatieweek in Patzún alle 40 families waarvan
kinderen werden geopereerd van psychologische ondersteuning voorzien.
In totaal hebben 15 kinderen dit jaar tandheelkundige zorg gekregen van onze lokale tandarts
Brosly Velasquez. Vanwege de pandemie hebben we dit jaar geen buitenlandse tandartsen in
Guatemala kunnen ontvangen.

1.2 Over de stichting
1.2.1 Inleiding
Stichting Tess Unlimited is ontstaan doordat Tessa
de Goede in januari 2008 afreisde naar Guatemala
en daar in contact kwam met de problematiek van
schisis. Er bestond in Guatemala geen enkele vorm
van integrale zorg voor kinderen met schisis en veel
kinderen waren destijds ook nog geen enkele keer
geopereerd. In datzelfde jaar is Tessa de stichting
Tess Unlimited gestart met als doel om een professionele stichting te beginnen waarin deze kinderen
geholpen worden en een waardevol leven kunnen
leiden.
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1.2.2 Missie
Stichting Tess Unlimited is een non-profit organisatie
en heeft zich ten doel gesteld om kansarme kinderen,
jongeren en volwassenen geboren in Guatemala van
medische hulp te voorzien op het gebied van schisis.
Wij volgen hierbij een integrale aanpak, zodat onze
patiënten na het gehele proces een waardevol leven
kunnen leiden.

1.2.3 Visie
Stichting Tess Unlimited biedt jaarlijks ruim 400 kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met schisis
toegang tot medische zorg en alle benodigde vooren nazorg. Wij willen dat zij de kans krijgen volwaardig
mee te draaien in de maatschappij van Guatemala en
voorkomen dat deze personen door hun schisis in een
leven van isolement en verwaarlozing terecht komen.

1.2.4 Strategie
Onze strategie is een integrale aanpak, waarbij we patiënten in een zo vroeg mogelijk stadium van hun leven
opsporen, ze vervolgens in alle fasen van hun herstel medisch ondersteunen en blijven volgen. Onze aanpak
omvat de volgende projecten:
Promotie: Om kinderen geboren met een schisis al vroegtijdig op te kunnen sporen, werken al onze lokale
promotoren verspreid door het hele land en functioneren ze als eerste aanspreekpunt in hun gebied. Eveneens bereiken we via de promotoren af en toe jongeren en volwassenen met een schisis die medische zorg
nodig hebben. We hebben diverse alliances met zowel overheidsinstanties als lokale ziekenhuizen en Centro
de Saluds die de kinderen direct naar ons toesturen. Ook werken we samen met diverse lokale en buitenlandse stichtingen in Guatemala. Op dit moment werken we samen met meer dan 150 instanties in Guatemala.
Melkproject: Ondervoeding is een grote uitdaging bij kinderen geboren met schisis. Ze worden in het
melkproject opgenomen om te zorgen dat ze op gezond gewicht komen om geopereerd te kunnen worden.
We werken samen met een lokale diëtiste. Omdat we steeds vaker pasgeboren baby’s opnemen, promoten
we ook meer het geven van borstvoeding en werken we met veel handkolven en speciale Habermanflessen
zodat deze kinderen toch moedermelk kunnen drinken.
Operaties: Wij bereiden alle patiënten voor op hun operatie, waarvoor ze naar het lokale ziekenhuis reizen
en in 2022 naar ons eigen ziekenhuis. Onze medische teams voeren alle operaties uit. Wij doen de medische
nazorg kort na de operatie en daarna. In 2020 zijn we begonnen met het opleiden van lokale chirurgen.
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Logopedie: Verspreid door het land zijn onze zes logopedistes aan het werk om kinderen te helpen bij hun
spraakvermogen. Alle logopedisten zijn lokale mensen die opgeleid zijn door Tess Unlimited in samenwerking met de internationale organisatie Smile Train.
Tandheelkunde: Na operatief herstel van de lip en/of het gehemelte wordt met tandheelkundige zorg het
gebit hersteld. In 2021 hebben we alleen samengewerkt met onze lokale tandarts en dit willen we gaan uitbreiden in 2022.
Psychologie: We verzorgen psychologie sessies om de ingreep mentaal te kunnen verwerken en om met
zelfvertrouwen deel te kunnen nemen aan de samenleving. We werken samen met een lokale psycholoog. Zij
ziet onze patiënten zowel individueel als in groepen. Zij zal in 2022 ook weer alle families begeleiden tijdens
de operatieweken. Dit jaar kon dat helaas bijna niet vanwege de Covid-19 restricties.

1.2.5 Ambitie
Onze ambitie in Nederland is om Stichting Tess Unlimited meer naamsbekendheid te geven en hierdoor de
schisisproblematiek in Guatemala onder de aandacht te brengen. Door deze aandacht hopen we meer geld
in te kunnen zamelen om onze missie te doen slagen. Onze ambitie in Guatemala is om zoveel mogelijk
kinderen te kunnen helpen die geboren worden met schisis en hun allemaal een medisch en integraal proces
te kunnen aanbieden, zodat ze na hun herstel een waardevol leven kunnen leiden.
Doelgroep: Onze doelgroep in Guatemala zijn
kinderen, jongeren en volwassenen ongeacht
welke leeftijd, achtergrond en religie. Alle
kinderen die geboren worden met schisis hebben recht op tijdige toegang tot passende
gezondheidszorg. Samen komen we op voor
het recht op gezondheid!
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1.2.5 Melkproject
Normaal gesproken, wanneer een baby met schisis in ons programma komt dan zit hij/zij gemiddeld drie
maanden in het melkproject om op het juiste gewicht te komen voor een operatie. Na de operatie blijven de
baby’s nog twee maanden in het melkproject om te kunnen revalideren. Echter hebben we door de pandemie niet kunnen opereren, waardoor veel baby’s langer in het melkproject hebben gezeten. Eind maart 2021
konden we weer aan de slag met onze operatieweken en dat is dan ook de reden dat de we meer baby’s,
gedurende langere tijd in ons melkproject hebben moeten opvangen. Omdat we met kleine operatieweken
begonnen, zijn er beetje bij beetje patiënten het melkproject uitgestroomd. Voorgaande jaren ging dit met
veel grotere aantallen. Hierdoor ligt het budget van ons melkproject een stuk hoger dan voorheen.

1.2.6 Schisisziekenhuis Tulipanes
Ons doel was om in augustus de eerste operatieweek in het nieuwe schisis ziekenhuis te draaien, maar dat is
helaas niet gelukt. In Guatemala gaat alles minder snel en veel instanties liepen erg achter met hun werk in
verband met de pandemie en lockdown.
Het Miniserie van Gezondheidszorg vroeg ongelooflijk veel papierwerk en ons dossier had zeker meer dan
200 pagina’s. Zeker belangrijk, maar als je de realiteit van de gezondheidszorg in Guatemala ziet, vraag je je
weleens af of iedereen al dat papierwerk ook daadwerkelijk ooit heeft ingeleverd.
Maar we gaven niet op en als een leeuw beten we ons vast in dit project. Op de valreep, in december 2021
was het dan eindelijk zo ver en kregen we de laatste vergunning. De drie personen die het ziekenhuis kwamen
keuren, in naam van Het Ministerie van Gezondheidszorg, zeiden letterlijk: “Jullie hebben het paradijs
gecreëerd voor kinderen in Guatemala, jullie zouden de maatstaf moeten zijn van hoe ziekenhuizen er in
Guatemala uit moeten zien.” Nou die steken we in onze zak, wat een groot compliment!

1.2.7 Algemeen
Sinds januari 2021 kwam er iedere 29 uur een nieuw kindje bij in ons programma. We waren dat jaar de enige
organisatie in Guatemala die zich inzette voor kinderen met schisis en voor de volle 100% aan het opereren
was. De andere organisaties hielden nog vele maanden hun kantoren gesloten en daardoor kwamen er extra
veel kinderen bij ons aankloppen. Extra druk dus!
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1.3 Resultaten tussen 2008 en 2021
2.560 kinderen geopereerd
88 operatieweken georganiseerd
2.721 kinderen op gewicht gebracht in ons melkproject
14.222 logopedie sessies gegeven sinds 2013
2.303 psychologische sessies gegeven sinds 2014
211 kinderen zijn sinds 2018 naar de tandarts geweest

2. Doel voor 2022
Onze doelstellingen voor het aankomende jaar zijn als volgt:

400 schisisoperaties uitvoeren in 14 operatieweken
8 evaluaties uitvoeren
Meer dan 500 kinderen in ons melkproject behouden ter voorbereiding van de operatie
280 kinderen behandelen in ons logopedie programma
Een nieuwe logopedist trainen en opleiden
Beginnen met opleiden en trainen van lokale chirurg Bruno Wencke uit Guatemala
500 kinderen voorzien van tandheelkundige zorg
Beginnen met ons nieuwe orthodontie programma voor ongeveer 30 kinderen
Het aanbieden van psychologische hulp aan moeder en kind door onze eigen psycholoog in
de 14 geplande operatieweken
Beginnen met de bouw van het patiëntenverblijf op 5 minuten loopafstand van het ziekenhuis
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3. Stichting
Stichting Tess Unlimited

Telefoonnummer: 0654356806

Fliermatenweg 1

Email: tom@tessunlimited.nl

7451 NH Holten

Website: www.tessunlimited.nl

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

3.1 Gegevens over de aard van de stichting
Rechtspersoon: Stichting
Datum oprichting: 18 september 2008

3.2 Doel Stichting Tess Unlimited
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.

3.3 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.

3.4 ANBI
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 artikel 6.33 Wet Inkomstenbelasting 2001 en geldt zolang wordt voldaan aan de eisen, c.q. onbepaalde tijd, voor
een dergelijke instelling.

3.5 KVK-nummer
08181442
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3.6 Promotie
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

3.7 Algemene informatie Tess Unlimited
Team Tess Unlimited in Guatemala bestaat uit 16 personen. We hebben 6 lokale logopedisten, 1 kinderarts,
1 nutritionist, 7 promotors, 1 psycholoog en 4 fulltime medewerkers die op kantoor werken. Van deze 16
medewerkers zijn er 2 die zelf zijn geboren met schisis en 5 die een kind geboren met schisis hebben. De
stichting heeft in de afgelopen 14 jaar al meer dan 150 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 op de website gepubliceerd en wij zullen dit
proces doorzetten.

3.8 Bestuur
Start data

Omschrijving

Naam bestuurder

Geboortedatum

Functie

18-9-2008

Bestuurslid

Tessa de Goede de
Ordoñez

09-04-1983

Oprichtster & directrice in Guatemala

9-1-2018

Bestuurslid

Christina Tinselboer

18-11-1979

Voorzitter

1-3-2018

Bestuurslid

Paul de Goede

03-06-1956

Penningmeester

4-11-2019

Bestuurslid

Paula van de Kamp

06-08-1996

PR/Design

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

3.9 Werknemers
Stichting Tess Unlimited heeft in Nederland geen werknemers in dienst. In Nederland is er een Smilemakers-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.
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4. Balans
Stichting T.E.S.S. Unlimited (NL) - Tess Sinlimites (GUA) - Tulipanes (kliniek GUA) - Patientenverblijf
Balans per 31 december 2021
Begin vermogen per 31 december 2020

€

388.111

ABN Amro betaalrekening NL

€

26.549

NL95ABNA0619717688

ABN Amro spaarrekening NL

€

1.500

NL82ABNA0573404011

ABN Amro rekening voor bouw kliniek NL

€

€ 289.166

NL93ABNA0811235688

ASN Crisis rekening NL

€

73.578

NL19ASNB0635348977

Bankrekening BAM Tess Sin Limites in Guatemala

€

30.119

Q 30-2008727-3

Bankrekening BAM Tulipanes (kliniek)

€

33.804

Q 30-4024447-7

€

454.716

Baten en Lasten 2021
Giften en sponsoring vanuit Nederland

€

457.262

Inkomsten via PayPal

€

1.419

Giften en sponsoring ontvangen in Guatemala

€

169.705

Ontvangen rente in Nederland

€

-

€

628.386

€

66.605

Beginvermogen per 31-12-2020

€

388.111

Eindvermogen per 31-12-2021

€

454.716

Toename vermogen in 2021

€

66.605

Kosten door/in Tess Sinlimites Guatemala

€

385.283

Kosten door/in Tulipanes Guatemala

€

91.153

Kosten grond patientenverblijf Guatemala

€

58.081

Bankkosten NL

€

818

Reiskosten, verzekering enz. NL

€

5.576

Habermanflessen NL

€

1.634

Onderhoud site en programmatuur

€

11.776

Div. kosten

€

8.922

Valuta verschillen NL/GUA/CA/USA

€

-1.462

€

561.781

Totaal toename vermogen
Vermogensvergelijking

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.
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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

GTQ

4.330

Blikken melkpoeder

GTQ

938.743

Uitvoering melkproject

GTQ

91.928

Psychologie

GTQ

8.745

GTQ

28.920

GTQ

97.580

GTQ

60.921

GTQ

84.239

GTQ

8.300

GTQ

1.347.623

GTQ

315.996

GTQ

31.158

GTQ

42.533

GTQ

90.913

Onderhoud, reparatie dak kantoor TSL eenmalig

GTQ

149.556

Totale kosten Tess Sin Limites in Quetzales

GTQ

3.301.485

Totale kosten Tess Sin Limites in Euro’s

€

385.283

Inrichting kliniek

GTQ

610.392

Voorraad en medicijnen

GTQ

88.367

Salaris medisch directeur oktober, november, december

GTQ

21.000

Onderhoud en servicekosten

GTQ

20.849

Administratie/legaal/kantoor/vergunningen/verzekeringen

GTQ

39.756

Overige

GTQ

728

Totale kosten Tulipanes in Quetzales

GTQ

781.092

Totale kosten Tulipanes in Euro’s

€

91.153

Aankoop grond

€

58.081

Totale kosten Tulipanes in Euro’s

€

58.081

Promotie

Logopedie
Evaluaties

Diversen (o.a. eindejaars kerstcadeautjes, extra schoonmaakmiddelen)
Tandarts

Operaties

Personeelkosten (3 fulltimers)
Transportkosten

Accountant/verzekeringen/legale kosten
Kantoor en administratie

Schisiskliniek Tulipanes

Patientenverblijf
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