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Jaarverslag 2016
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
één 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.
Educatief Centrum
Ons doel is om alle kinderen die in San Gaspar wonen en
omliggende dorpen extra te ondersteunen in het educatief
centrum. Omdat niemand op de reguliere scholen Engels krijgt is
dat een van onze grootste prioriteiten. We willen de kinderen een
veilige en motiverende omgeving bieden waar educatie voorop
staat. Onze ambitie is om alle kinderen die zich jaarlijks
aanmelden toe te laten in het project. We willen ze zo motiveren
dat ze van het educatief centrum uiteindelijk door kunnen
stromen naar ons KIDS-restaurant. Ook is onze ambitie dat alle
kinderen door onze hulp jaarlijks overgaan op hun reguliere school
d.m.v. hulplessen & ondersteuning.
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KIDS-restaurant
Ons doel is om de jongeren op te leiden en voor te bereiden om
hun toekomst. Dit hoeft niet per se in de horeca te zijn, maar
door mee te doen aan het KIDS-restaurant leren de jongeren
samen te werken, verantwoordelijkheid te hebben, Engels te
spreken met buitenlandse gasten, minder verlegen te zijn,
hygiënische vaardigheden etc. We hopen door het KIDSrestaurant dat ze sneller een baan zullen vinden.

In de loop van 2016 heeft het bestuur van Tess Unlimited
besloten om ons specifiek te gaan richten op het melkproject en
het uitvoeren van operaties.
We hebben geprobeerd om de exploitatie van zowel het
droomcentrum alsmede het kidsrestaurant aan derden over te
dragen maar dat is ons nog niet gelukt.
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.
Gedurende 2017 zullen wij u op de hoogte houden van de verder
ontwikkelingen en voortgang.
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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 2016

.

EDUCATIEF CENTRUM & KIDS RESTAURANT
Eind september hebben wij het Educatief Centrum en
KIDS-restaurant gesloten.
We hebben nog een geweldige laatste KIDS-restaurant avond
gehad met meer dan 55 reserveringen! Alle kinderen hebben een
diploma, een groepsfoto en een goed gevulde rugzak gekregen met
allemaal schoolmateriaal voor het volgende jaar. Ook hebben we
nog een feest georganiseerd voor alle kinderen en ouders, zodat
we de afgelopen 6 mooie jaren onder het genot van een drankje
en hapje konden afsluiten. We willen iedereen nog heel erg
bedanken voor alle steun in de afgelopen 6 jaar.
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Melkproject

-We hebben dit jaar meer dan 8000 blikken melk gebruikt waar
ca 223 kinderen mee zijn geholpen die gemiddeld 6 maanden in
het melkproject zitten.
-145 baby’s hebben een speciale Habermann fles ontvangen om
het drinken met een schisis te vergemakkelijken.
Tover een Glimlach project

In 2016 zijn er 6 operatieweken geweest, onder andere samen
met: Free to Smile, Medical Mission for Children en Faith in
Practice.
In 2016 zijn er in de 6 operatieweken 165 kinderen geopereerd.
Hiervan waren 67 meisjes en 98 jongens. Van de 165 operaties
hebben we 63 open gehemeltes, 70 unilaterale lippen (1 kant
geopend) en 32 bilaterale lippen (beide kanten geopend)
behandeld. Sinds 2008 zijn er dankzij uw steun totaal 1232
kinderen geopereerd.
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Er zijn nu 4 clubs van 100 en een nieuwe club van 40 die middels
vaste donateurs geld inzamelen. Dankzij deze clubs hebben we in
2016 28 kinderen kunnen laten opereren.

In totaal hebben we met 3 lokale logopedistes 1050 logopedie
sessies gegeven.
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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
Campamento Sonrisas
Dit jaar hebben we voor de 3e keer het Campamento Sonrisas
georganiseerd. Twee weken lang hebben 36 jongeren zich kunnen
ontspannen met allerlei activiteiten maar hebben ook
ondersteuning gekregen in de vorm van spraaklessen en
psychologische ondersteuning. Dit kon allemaal gerealiseerd
worden dankzij uw financiële steun en de geweldige inzet van een
groot aantal vrijwilligers.
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Wij willen al onze sponsors, vaste maanddonateurs, vrijwilligers en
vrienden ontzettend bedanken voor al jullie hulp. Zonder jullie
hulp kunnen wij niet doen wat we doen. Wij hopen dat jullie de
kinderen ook in 2017 blijven steunen.
NOGMAALS HEEL ERG BEDANKT IEDEREEN!
Er zijn veel plannen voor 2017 en we houden u allemaal op de
hoogte via onze nieuwsbrieven
Het bestuur van T.E.S.S. Unlimited.
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Financiële Verantwoording

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 2016 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 2016 was
Quetzal 585,708 (GTQ 1 =€0.12) ca. €66,847
Het volgende overzicht geeft u wat meer inzicht in de uitgaven in
Guatemala aan de diverse projecten.
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