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1. Inleiding 

De stichting Tess Unlimited is opgericht door Tessa de Goede.  

In dit beleidsplan legt Stichting Tess Unlimited haar beleid voornemens neer en 

zijn tevens de doelstellingen en werkwijze opgenomen. Stichting Tess Unlimited is 

van meerdere factoren afhankelijk om haar doelstellingen te verwezenlijken, 

zoals financiële inkomsten, samenwerkingsverbanden, en ook worden de 

wijzigende wetgevingen in Guatemala in acht genomen.  

De stichting is opgericht op 18 september 2008. Sindsdien heeft zij zich intensief 

ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. De stichting is 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08181442. Per 01 

januari 2009 is de ANBI-status verleend onder nummer 68146. 
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2. Bestuur 

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit, Marianne Karstens 

voorzitter, Jan-Willem van de Kolk secretaris, Peter Olierook penningmeester, 

Trees Gieling lid, Madelon de Grave fondsenwerving en Marketing, en Tessa de 

Goede Oprichtster en Directrice in Guatemala. 

Het bestuur vergadert 3-4x per jaar. 

3. Doelstelling 

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 in de ruimste zin. 

Doelstellingen 2017: 
* Continuïteit in financiering van de huidige activiteiten van de stichting 
 
* Professionalisering van de werkzaamheden, aanpak en bedrijfsprocessen 
 
* Financiering van de geplande activiteiten voor 2018 rond in december 
 
* Planvorming voor fondsenwerving en communicatie, verblijfshuis en kliniek  
 

4. Activiteiten 

Sinds 2008 zet de stichting Tess Unlimited zich succesvol in met diverse 
activiteiten in Guatemala. 

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 



 3 

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 ná 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. 

Tover een Glimlach 

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. 

5. Wat hebben tot op heden bereikt? 

Tover een Glimlach & Melkproject 

• 1232 kinderen zijn geopereerd aan schisis 

• In totaal hebben we met 38 buitenlandse operatieteams samengewerkt 

• 780 kinderen zijn geholpen in ons melkproject 

• Sinds 2015 hebben we 132 kinderen geholpen met Mani+ 

• Sinds 2010 hebben we 495 kinderen geholpen met een speciale 

Habermann fles 

• Sinds 2013 hebben we 1935 logopedie sessies gegeven 

• Sinds 2014 hebben we 594 psychologie sessies gegeven 

• Sinds 2014 hebben 71 jongeren deelgenomen aan ons jaarlijks zomerkamp  
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• De Clubs van 100 hebben in totaal 128 kinderen geholpen met hun 

schisisoperatie 

 
6. Fondsenwerving 

Stichting Tess Unlimited is volledig afhankelijk van giften. Tot op heden zijn er 

structurele samenwerkingsverbanden met het Liliane Fonds, Smile Train uit 

Amerika en True Blue Stichting. 

Het werven van fondsen en middelen en aanverwante activiteiten zoals het 

verkrijgen van naamsbekendheid, het onderhouden van relaties , uitbrengen van 

nieuwsbrieven en het onderhouden van sociale media, zoals Facebook en Twitter 

ten einde vaste donateurs te verwerven is de voornaamste taak en functie van 

het bestuur en wordt gecoördineerd door Tom de Goede in nauwe samenwerking 

met Tessa.  

De stichting heeft de status van algemeen nut beogende instelling in de zin van de 

wet inkomensbelasting al verworven sinds 2009. Door deze status heeft zij vrij 

van schenkingsrecht donaties ontvangen. Hierdoor is het voor donateurs onder 

voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefaciliteerd plaats te laten vinden. 

7.Beloningsbeleid 

De bestuursleden in Nederland en vrijwilligers van de stichting ontvangen geen 

financiële beloning voor hun werkzaamheden binnen de stichting.  
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