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VOORWOORD
Voor u ligt het Meerjaren Strategisch Beleidsplan 2021-2025 van stichting Tess Unlimited in
Nederland en Asociación Tess sin limites & Asociación Tulipanes in Guatemala.
Het gepresenteerde plan zal van kracht zijn vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025. Er
is gekozen voor een vijf jarenplan om een realistisch tijdpad te hanteren voor het doorvoeren van
bepaalde veranderingen. Wij als bestuur en team zullen dit plan als leidraad zien voor beslissingen
en ontwikkelingen in de jaren die komen gaan.
Stichting Tess Unlimited is opgericht op 18 september 2008 in Arnhem. Stichting Tess Unlimited
ondersteunt beide stichtingen ‘Tess sin Limites & Tulipanes’ in Guatemala. Asociación Tess sin
limites (in het Nederlands vertaald ‘Stichting Tess Unlimited) is opgericht en geregistreerd in
Guatemala in het jaar 2010. Asociación Tulipanes (in het Nederlands vertaald ‘Stichting Tulpen’) is
opgericht en geregistreerd in Guatemala in het jaar 2019.
Het doel van alle drie de stichtingen is om kinderen die geboren worden in Guatemala met schisis
op een medische integrale manier te helpen, zodat ze een waardevol leven kunnen leiden.
Stichting Tess Unlimited in Nederland haalt donaties op om de realisatie van de verschillende
projecten in Guatemala te kunnen financieren. Asociación Tess sin limites voert alle projecten uit
(de promotie, het melkproject, de operaties in lokale ziekenhuizen, het faciliteren van logopedie
lessen, het aanbieden van psychologische hulp en tandheelkunde). Asociación Tulipanes is de
nieuwe kliniek, waar straks alle operaties worden uitgevoerd, zodat we geen gebruik meer hoeven
te maken van lokale ziekenhuizen.
Vanaf 2021 zal Asociación Tess sin limites zodoende verantwoordelijk zijn voor de promotie, het
melkproject, de logopedielessen, de psychologische hulp en de tandheelkunde. En is Asociación
Tulipanes volledig verantwoordelijk voor de operaties en bijkomende medische aspecten.
Het bestuur in Nederland en een gedeelte van ons team in Guatemala hebben het Meerjaren
Strategisch Beleidsplan 2021-2025 samengesteld. Als bestuur zijn we dan ook heel trots op het
resultaat. Met dit plan bepalen we de koers voor de komende vijf jaar, zodat we recht doen aan de
ambitie en doelstellingen van stichting Tess Unlimited en de Asociaciónes in Guatemala.
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BELEIDSPLAN
2021 – 2025
Algemene gegevens
Gegevens in Nederland:
Stichting Tess Unlimited is opgericht op 18 september 2008 in Nederland.
Adresgegevens:
Fliermatenweg 1, 7451 NH in Holten (Nederland).
Emailadres: tessa@tessunlimited.com
Website : www.tessunlimited.com
KvK : 08181442
Wij beschikken over de ANBI status per 1 januari 2009 met Fiscaal nummer: 8199 06 268
Bank gegevens: NL95 ABNA 0619 7176 88
Gegevens in Guatemala:
Asociación Tess sin limites is officieel geregisteerd in Guatemala in 2010 en Asociación Tulipanes in
2019.
Adresgegevens:
Callejon 4, casa numero 11, San Gaspar Vivar, Antigua, Guatemala
Emailadres: tessa@tessunlimited.com & asociaciontulipanes@gmail.com
Website: www.tessunlimited.com
NIT: Tess sin limites 70879796 & Tulipanes 10547990K (registratienummers in Guatemala)
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Bestuurders in Nederland
Tessa de Goede de Ordoñez, Oprichtster en directrice in Guatemala. Tessa is verantwoordelijk voor
beide stichtingen (asociaciónes) in Guatemala.
Christina Elisabeth Maria Tinselboer, Voorzitter en verantwoordelijk voor de coördinatie en
organisatie van Stichting Tess Unlimited in Nederland. Christel is ook het aanspreekpunt voor onze
vrijwilligers en ambassadeurs in Nederland.
Paul de Goede, Penningmeester en is verantwoordelijk voor alle administratieve en financiële taken
binnen de stichting.
Joortje Paulina van de Kamp, Creative director en secretaris. Paula is verantwoordelijk voor de
vormgeving en stijl van de website, de folders en het projectplan.
Het bestuur bestaat uit 4 enthousiaste mensen, dat wordt ondersteund door een groot aantal betrokken
mensen, vrijwilligers en ambassadeurs. De bevoegdheid van het bestuur is vastgelegd in de statuten en
het uittreksel van de KVK van stichting Tess Unlimited.
Beloningsbeleid
De bestuursleden in Nederland ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Directe kosten, zoals
bijvoorbeeld porto- en printkosten die direct verband houden met bestuursaangelegenheden of de
organisatie van evenementen kunnen worden gedeclareerd. Hier wordt zeer terughoudend gebruik van
gemaakt.
Het bestuur in Guatemala
Het bestuur in Guatemala bestaat uit 7 personen en zijn in beide stichtingen hetzelfde. De meeste
bestuursleden zijn medewerkers van het team in Guatemala. Iedere maandag starten zij met een
weekvergadering en meerdere malen per jaar komen zij samen om de werkzaamheden te bespreken.
Ook worden nieuwe ideeën uitgewerkt en daarna gepresenteerd aan het bestuur in Nederland. Het
Nederlandse bestuur neemt de cruciale, beleidsmatige of omvangrijke beslissingen van alle stichtingen
tezamen.
Verantwoordelijkheid bestuur Nederland:
Het bestuur in Nederland is verantwoordelijk voor:
Donaties ophalen in Nederland voor de projecten in Guatemala
Het geven van presentaties en het organiseren van evenementen om naamsbekendheid te generen
in Nederland
Een gezond financieel beleid, waaronder het beheer van het vermogen, het opstellen van een
jaarlijks jaaroverzicht en de daarbij horende goedkeuring van een externe accountant.
Het ondersteunen van de uitvoerend directeur in Guatemala, Tessa de Goede de Ordoñez en het
team in Guatemala.
Het bestuur komt minimaal viermaal per jaar samen voor een bestuursvergadering, waarbij notulen
worden opgesteld.
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MISSIE,VISIE,
STRATEGIE EN
AMBITIE
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 haar doel om een
professionele stichting te beginnen waarin deze kinderen geholpen konden worden, waardoor ze een
waardevol leven kunnen leiden.
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.
Visie
Stichting Tess Unlimited biedt jaarlijks ruim 400 kwetsbare kinderen, jongeren en volwassenen met
schisis toegang tot medische zorg en alle benodigde voor- en 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.
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 te ondersteunen en te 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.
Melkproject: ondervoeding is een grote uitdaging bij kinderen geboren met schisis, de kinderen 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 dietiste.
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Operaties: wij bereiden alle patiënten voor op hun operatie, waarvoor ze naar het lokale ziekenhuis reizen
of straks naar de kliniek zullen komen. Onze medische teams voeren alle operaties uit. Wij doen de
medische nazorg kort na de operatie en daarna.
Logopedie: verspreid door het land zijn onze logopedistes aan het werk om kinderen te helpen bij hun
spraakvermogen. Alle logopedisten zijn lokale mensen die opgeleid zijn door Tess Unlimited.
Tandheelkunde: na operatief herstel van de (schisis) lip en gehemelte wordt met tandheelkundige zorg
het gebit hersteld. We werken samen met een lokale tandarts en buitenlandse tandartsen.
Psychologie: we verzorgen psychologiesessies 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.
Ambitie
Onze ambitie in Nederland is om Stichting Tess Unlimited meer naamsbekendheid te geven en hierdoor
de schisis problematiek 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 het medische en integrale 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!
Kernpunten
Het meest wenselijk zou zijn dat hulp vanuit Guatemala wordt ontvangen en dat die ook van daaruit wordt
bekostigd. Ontwikkelingslanden zijn daar veelal nauwelijks toe in staat. Met het inzicht dat je eigenlijk
beter iemand eenmalig kunt leren vissen dan alsmaar vis te geven, heeft er intussen ook veel aan
kennisoverdracht plaatsgevonden. De vorige jaren kwamen er grote buitenlandse teams naar Guatemala
om de operatieweken uit te voeren. Stichting Tess Unlimited heeft aangegeven dat zij de voorkeur geven
aan kleinere buitenlandse teams en meer met lokale mensen willen werken.
Zo hebben wij een lokale kinderarts in dienst die alle kinderen voor, tijdens en na de operatieweken
bijstaat. We hebben geen buitenlandse kinderartsen meer nodig.
Ook werken we met onze lokale nutritionist die de kinderen ter voorbereiding op hun operatie bijstaat
en klaarstoomt. We hebben dus geen buitenlandse nutritionisten meer nodig.
Vaak namen teams ook een psycholoog en logopedisten mee, maar omdat wij nu onze eigen lokale
psychologe hebben die tijdens alle operatieweken aanwezig is hebben wij deze ook niet meer nodig.
Ook hebben we zelf 5 logopedisten opgeleid. Zij zitten verspreid door heel Guatemala. Het is dus ook
niet meer nodig om gebruik te moeten maken van buitenlandse logopedisten.
Ons doel voor de aankomende jaren is om lokale verpleegsters op te leiden zodat we straks geen
enkele buitenlandse verpleegsters meer nodig hebben (zie hetmeerjarenplan).
Dit geldt hetzelfde voor anesthesiologen en plastisch chirurgen (zie ons meerjarenplan).
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Samenvattend zijn de kernpunten van Tess Unlimited
Lokale mensen: het inzetten van zoveel mogelijk lokale mensen om de werkzaamheden uit te
voeren.
Iedereen: wij richten ons hoofdzakelijk op de allerarmsten die in de verste uithoeken van Guatemala
wonen. Dit zijn voornamelijk de meest arme gebieden. Maar ook staan wij open voor families die een
middeninkomen hebben. Wanneer mensen wel de mogelijkheid hebben om een privéziekenhuis te
betalen, verwijzen wij deze altijd door.
Overal: omdat wij met het team van Tess Unlimited overal verspreid zitten in Guatemala, sporen wij
kinderen met een schisis snel op. Dit betekent dat de kinderen vroegtijdig in ons melkproject
opgenomen worden, zodat ze op een effectieve manier hun gezonde gewicht bereiken en geopereerd
kunnen worden.
Nazorg: Tess Unlimited is sterk in de nazorg. Wij zien de kinderen minstens 2x na hun operatie,
hebben altijd een contactpersoon dichtbij wonen en zorgen dat de kinderen bijtijds worden ingepland
voor verdere operaties, logopedische behandelingen, tandheelkunde of indien nodig psychologische
hulp.
Effectief: omdat wij goede contacten en samenwerkingen hebben met lokale ziekenhuizen, lokale
gezondheidscentra, lokale vroedvrouwen en andere organisaties en stichtingen kunnen wij de
kinderen op een zeer snelle en effectieve manier helpen.
Samenwerking
In Guatemala zijn 11 nationale ziekenhuizen die gefinancierd worden door de regering en waar alle
mensen in Guatemala kosteloos medische zorg ontvangen. Tess Unlimited werkt met 8 van deze 11
nationale ziekenhuizen samen. Zij verwijzen bijna alle baby’s naar Tess Unlimited. Daarnaast werken we
samen met vele ‘centros en puestos de salud’ (Guatemalteekse gezondheidscentra), lokale
vroedvrouwen en regeringsorganisaties zoals SESAM en SOSEP.
Andere organisaties en stichtingen waar we mee samenwerken zijn; Faith in Practice in Antigua, Rompe
Limites in Chiquimula, Boca Costa Medical Mission in Suchitepéquez, Village of Hope Guatemala in San
Lucas, Youth with a mission in Solola, RED Liliane Fonds in Guatemala, Free to Smile in Ohio, Smile
Network in Minnesota, Medical mission for Children in Boston, HUGS foundation in Boston en
Servimedica Los Angeles in Huehuetenango.
Behaalde resultaten tussen september 2008 en december 2020
Operaties - 2265
Kinderen in melkproject - 2290
Logopediesessies - 10500
Psychologiesessies - 1615
Tandheelkundige consulten - 196

08

MEERJARENPLAN
2021 – 2025
(LANGETERMIJNBELEID)
In het meerjarenplan van 2021 - 2025 kunt u alles lezen met betrekking tot de doelstellingen die we
hebben. Hieronder beschrijven we in het kort de doelstellingen die we hebben per jaar voor aankomende
5 jaar in Guatemala.

** Onderzoek en Preventie: In het eerste trimester van de zwangerschap vormt zich het gezicht van de
baby. Bij de normale ontwikkeling ritst het gezicht zich als het ware vast. De onderdelen die later ogen,
neus en lippen gaan vormen , groeien dan naar elkaar toe en versmelten uiteindelijk. Als dit proces niet
helemaal goed gaat, blijft er een spleet over; de schisis. De exacte oorzaak van schisis is onbekend.
Erfelijkheid is een belangrijke factor. Dan bestaat er een foutje (mutatie) in het DNA, of is er sprake van
een chromosoomafwijking. Maar ook niet-erfelijke factoren spelen een rol bij het ontstaan van een
schisis. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld roken, voedingstekorten, infecties of medicijngebruik
tijdens de zwangerschap. Vaak is het een combinatie van erfelijke en niet-erfelijke factoren die de schisis
veroorzaken. Wij willen met Tess Unlimited gaan kijken of wij onderzoek kunnen doen naar de nieterfelijke factoren en kijken of we daar in de toekomst iets mee kunnen doen. Zie ook de laatste pagina
van dit plan, waar we er nog dieper op ingaan.
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Nog even in het kort:
In 2025 is de kliniek Tulipanes volledig in gebruik genomen. Patiënten en hun ouders kunnen vanaf eind
2022 in het verblijfshuis verblijven. In toenemende mate worden lokale artsen en medische staf opgeleid
waardoor de afhankelijkheid van buitenlandse medische teams kleiner wordt. In 2025 kunnen er
doorlopend operaties uitgevoerd worden door lokale medische teams. In 2022 willen we de aanleg van
zonnepanelen op het dak van de kliniek gerealiseerd hebben en in 2023 op het dak van het patienten
verblijf, zodat we qua energievoorziening zelfvoorzienend en duurzaam zijn.
Tess Unlimited streeft naar 700 operaties per jaar vanaf 2025. Operaties in 2025 willen we met onze
organisatie en kliniek zo ver geprofessionaliseerd en opgeschaald zijn dat we 700 operaties per jaar
kunnen uitvoeren.
Doelstellingen voor de stichting in NL betreft vooral planning/activiteiten:
Tess Unlimited in Nedeland stelt zich tot doel om in 2025 meer naamsbekendheid te hebben gerealiseerd
waaruit langdurige samenwerkingen en substantiële financiële ondersteuning voort zal komen. Aan het
begin van het boekjaar dienen de fondsen in kas te zijn om de jaarbegroting van dat jaar te realiseren en
moet er een financiële reserve aanwezig zijn die dekking biedt aan de uitvoering van de noodzakelijke
projecten en activiteiten voor tenminste 1 jaar.
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Doelstellingen en Strategisch plan 2021 - 2025
Om onze missie ten uitvoer te brengen maken we een aantal strategische keuzes. Zowel in Nederland als
in Guatemala. Hieronder lichten we puntsgewijs de strategieën toe, die wij daarmee voor ogen hebben en
wat onze doelstelling is.
Onze strategie in Nederland met betrekking tot naamsbekendheid & fondsenwerving
Strategie
De komende jaren willen we in Nederland ons team uitbreiden. We willen meer mensen aan ons binden
die de rol van ‘ambassadeur’ op zich nemen om Stichting Tess Unlimited onder de aandacht van een
breder publiek te brengen in Nederland. In 2021 zullen we in Utrecht een Meet & Greet organiseren,
zodat geïnteresseerden in de stichting ons beter leren kennen. We willen presentaties geven op deze
dag, een plastisch chirurg waar we mee samenwerken aan het woord laten en ouders van kinderen met
schisis in Nederland en België uitnodigen. We zullen de Meet & Greet uitgebreid onder de aandacht
brengen door veel publiciteit in te zetten. We hopen hiermee een zeer gevarieerd publiek te bereiken, die
zo geinteresseerd zijn dat ze ook daadwerkelijk naar de Meet & Greet zullen komen om ons beter te leren
kennen.
Doelstelling
Wij willen minstens 1x per jaar met alle ambassadeurs bij elkaar komen en alle activiteiten, ideeën en
eventuele evenementen uitwerken. De eerstvolgende vergadering staat gepland in 2021.
Strategie
Donateurs en sponsoren zijn enorm belangrijk voor Stichting Tess Unlimited. Onze strategie is dat we
onze vaste donateurs en sponsoren willen behouden en uitbreiden, omdat zij noodzakelijk zijn om onze
projecten te ondersteunen. We benaderen actief bedrijven, organisaties, vermogensfondsen en
individuele personen met de vraag of zij Stichting Tess Unlimited financieel willen ondersteunen. Dat
doen we onder meer door het versturen van onze maandelijkse nieuwsbrief, actief te zijn op sociale
media (Facebook en Instagram), presentaties te geven en evenementen te organiseren.
Ook zijn we actief binnen verschillende schisis groepen op sociale mediakanalen zowel in Nederland,
België, Engeland, Verenigde Staten en Midden en Zuid-Amerika. We hopen zo nieuwe informatie te
verwerven over schisis die we kunnen toepassen in onze organisatie, maar we vinden op deze manier
ook veel nieuwe sponsors, vooral ouders van een kind met schisis in een ontwikkelt land die graag willen
helpen.

13

Doelstelling
We willen minstens ieder jaar 25 nieuwe bedrijven en organisaties aanschrijven door middel van ons
projectplan dat we ieder jaar maken. We hebben als doel om per jaar minstens 25 nieuwe vaste
donateurs of leden voor de Club van 100 te werven door middel van onze nieuwsbrief, sociale
mediakanalen en acties die we daarop presenteren.
Ons doel is tevens dat wij ons niet alleen focussen op grote donateurs, maar ook op kleinere
donaties. Over het algemeen is het aan te raden dat non-profitorganisaties nooit meer dan 30% van
hun financiering uit één bron ontvangen. Wij willen ten alle tijden onze continuïteit kunnen
waarborgen.
Onze donaties zien er op dit moment zo uit en hoe garanderen wij continuïteit (gebasseerd op
2019)
Door continuïteit te waarborgen zetten wij niet in op 1 land, maar op meerdere landen, op dit moment
komen de donaties uit deze landen:
Nederland: 85%
Belgie: 3%
Zwitserland: 0,4%
Italie: 0,9%
Engeland: 5%
Ierland: 0,13%
Verenigde Staten: 4,8%
Guatemala: 0,7%
Wie doneren er aan Tess Unlimited (gebasseerd op het jaar 2019):
Vermogensfondsen (bestaan uit 54 verschillende fondsen die hebben gedoneerd): 57,10%
Eenmalige donaties: 17,30%
Bedrijven: 2,4%
Stichtingen en verenigingen: 11,8%
Club(s) van 100: 2,6%
Maanddonateurs: 4,5%
Acties en evenementen: 1,7%
Diaconie/kerken: 1%
Rotery: 1,6%
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Nieuwe ideeën voor fondsenwerving in Guatemala!
Op dit moment halen wij 0,7% op aan donaties in Guatemala. Deze 0,7% bestaat uit €1200 van
individuele Guatemalteken en buitenlanders die in Guatemala wonen of op bezoek komen en €2.041,zijn patiëntendonaties. Wij geloven als Tess Unlimited niet in alle hulp gratis aanbieden. We willen dat
de families van de kinderen ook een deel van de operatie in de vorm van een ‘donatie’ betalen.
Vanaf het moment dat een baby in ons programma binnenkomt maken we gelijk kenbaar dat de ouders
Q50 (€5,50) moeten meebetalen aan de operatie, zo hebben ze tijdens het melkproject tijd om geld te
sparen (minstens 3 maanden). Wanneer de ouders extreem arm zijn dan vragen we een lager bedrag
en in sommige gevallen vragen we geen donatie. Er zijn ook ouders die ons soms meer geven dan
€5,50. In 2019 hebben we in totaal 369 kinderen geopereerd en hebben de ouders gemiddeld €5,53 als
donatie gegeven.
Hoe willen we meer geld ophalen/genereren in Guatemala?
Winkel beginnen in kantoor/kliniek in Guatemala
Naam: Guatemalas smallest gift shop Twolips
Omdat we extra inkomsten willen generen d.m.v. leuke en unieke producten te verkopen, die de klant
een glimlach op z'n gezicht tovert. Je gaat zeker niet met lege handen naar huis en je helpt kinderen
met schisis op hetzelfde moment aan hun “Forever Smile”!
De winkel is voor nationale en internationale mensen die geïnteresseerd zijn in de stichting en
langskomen om de kliniek te komen bekijken. Cadeaus die je niet zo snel vindt in Antigua.
Verhuur van het patiënten verblijf wanneer er geen operatieweken zijn (vanaf 2023)
We kunnen zo meer inkomsten genereren. Wanneer er geen operatieweken zijn kunnen we het verblijf
per nacht/per week verhuren aan groepen van andere non-profit organisaties en om te beginnen met
mensen die naar Guatemala komen en bij ons willen slapen.
Ook hebben we als doel gesteld om in 2022 ook zonnepanelen op het dak te hebben en een eigen
moestuin te beginnen op het terras van het patientenverblijf. We willen proberen om de (energie en
voedsel) kosten zo laag mogelijk te houden en door het verhuren zoveel mogelijk winst te maken wat we
weer terug kunnen stoppen in de stichting.
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Onze doelen en strategieën in Guatemala met betrekking tot de projecten:

Doelstelling
We willen in de aankomende jaren meer operaties uitvoeren. Niet alleen maar lip- en
gehemeltesluitingen maar ook aanvullende operaties die nodig zijn bij schisis. Denk hierbij aan het
sluiten van de kaak, spraakverbeterende operaties (VPI) en neuscorrecties.
Strategie
Door onze operatieteams te informeren over dit doel, zodat zij de juiste chirurgen meenemen die ook
deze andere operaties kunnen uitvoeren. Er zijn al meerdere gesprekken geweest en iedereen kijkt er
zeer positief tegen aan. Ook zullen zij onze lokale chirurgen opleiden zodat ook zij straks deze
secundaire operaties kunnen uitvoeren.
Doelstelling
Wanneer de kliniek klaar is willen we ons meer focussen op tandheelkunde, orthodontie en het gehoor
van de kinderen. Deze facetten hebben allemaal te maken met kinderen die zijn geboren met schisis.
Strategie
We willen meer Guatemalteekse en buitenlandse tandartsen uitnodigingen naar Guatemala te komen
om onze schisis kinderen te behandelen. Op dit moment zijn we ook een samenwerking begonnen met
een lokale tandarts waar we graag meer mee willen blijven samenwerken, zodat er ter alle tijden
continuit is. Ook willen we in de toekomst een lokale KNO-team (keel, neus en oor) uitnodigen om
schisis kinderen te behandelen.
Doelstelling
Het opleiden van lokale verpleegsters, anesthesiologen en plastisch chirurgen. Zodat we in de toekomst
niet meer afhankelijk zijn van buitenlandse teams.
Strategie
We hebben al een team van lokale verpleegsters die in de kliniek komen te werken en dus opgeleid
zullen worden op het gebied van schisis. Ook hebben we sinds 1 januari 2020 een plastisch chirurg in
Guatemala die we in de aankomende 2 a 3 jaar willen gaan opleiden. Hij heeft al meegelopen in maart
van 2020 tijdens een operatieweek. En we zijn in contact met lokale anesthesiologen, die Tess
Unlimited tot dienst kunnen zijn in de toekomst.
Bovenstaande is een lang en kostbaar traject omdat de stichting veel meer kosten gaat krijgen in
verband met het betalen van salarissen van de lokale professionals. Deze kosten hebben we op dit
moment niet omdat de buitenlandse professionals op vrijwillige basis werken.
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Doelstelling
We willen meer moeders trainen om borstvoeding te geven. Op dit moment krijgt maar 3,8% van al onze
kinderen borstvoeding. Dit is zowel borstvoeding, als kolven van de moeder en dan via de fles de
moedermelk geven.
Strategie
Onze lokale nutritionist gaat het team van Tess trainen, zodat al onze health promotors precies weten
hoe ze de moeders kunnen begeleiden met het geven van borstvoeding en/of kolven. We zullen meer
borstkolven gaan aanschaffen, zodat dit proces een stuk makkelijk wordt voor de moeder. Moedermelk
is de beste melk dat er is en de kosten van ons melkproject zullen omlaag gaan. Onze lokale nutritionist
heeft dit jaar in 2020 een online cursus mogen volgen van Unicef over borstvoeding en ondervoeding in
derde wereldlanden.
Doelstelling
We hebben als doel om de kosten omlaag te brengen binnen de stichting, zodat we straks dit geld
kunnen gebruiken om meer lokale professionele mensen te kunnen betalen.
Strategie
Aanschaf van zonnepanelen, zodat we geen elektriciteitkosten meer hebben. Het bouwen van een
eigen patiëntenverblijf, zodat we geen hotels meer hoeven te huren voor onze patiënten en hun families.
Het aanleggen van een moestuin in het patiëntenverblijf, zodat we de kosten voor eten tijdens de
operatieweken laag kunnen houden. Het starten van een winkel om meer geld te generen.
Doelstelling
We willen meer onderzoek gaan doen naar waar er veel schisis voorkomt in Guatemala. We zijn hier in
2017 al mee begonnen met betrekking tot het afnemen van interviews, maar we willen dit meer gaan
uitbreiden, om zo meer informatie te krijgen. Het uiteindelijk doel is om te kijken of er mogelijkheden zijn
tot preventie.
Strategie
We willen een aantal gebieden in Guatemala gaan bezoeken en een minimaal aantal huisbezoeken
gaan afleggen bij families die schisis hebben. We hebben hiervoor in samenwerking met een plastisch
chirurg uit Canada een onderzoek lijst gemaakt. Een aantal specifieke punten met betrekking tot schisis
worden onderzocht en geëvalueerd om te kijken of er een rode draad doorloopt.
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