Verslag 16 operaties – Tess Unlimited
Kindje 1: Ana Veronica Lopez, 4 maanden oud en geboren in Huehuetenango. Ana heeft
ongeveer 8 uur gereisd om bij het ziekenhuis te komen. Vanaf dat ze 3 weken oud was zat ze in
ons melk project en woog ze 2 kilo. Drie maanden later had ze het juiste gewicht en is ze
geopereerd! Ze woog 5 kilo toen ze geopereerd werd, dat is ook het minimale gewicht wat je
moet hebben. Op 30 juli heeft ze controle en zullen we haar weer zien.

Kindje 2: Ludwin Fabian Molina, 3 maanden oud. Hij zit in het melk project toen hij 5 dagen oud
was. Hij woont met z´n ouders in Chiquimula, dat ligt aan de grens met Honduras. Zijn ouders
kregen ons nummer van een verpleegster in de gezondheidspost in hun dorp. Normaal gaan wij
niet iedere maand naar dit gebied, daarom hebben we de melk iedere maand naar deze
verpleegster gestuurd en zij heeft zo het gewicht in de gaten gehouden.

Kindje 3: Matias Santiago, 4 maanden oud. De moeder van Matias woont in hetzelfde dorpje als
ik , Tessa. 1 dag nadat ze bevallen was zat ze al met Matias op ons project. De moeder had niet
voldoende melk in haar borsten, dus in eerste instantie ging het kolven ook niet goed, we zijn
toen ook meteen over gegaan op melk poeder. Matias is het tweede kindje van zijn moeder en
zijn vader heeft het gezin verlaten toen hij erachter kwam dat Matias met een schisis was
geboren. Zijn moeder is vreselijk trots op haar zoon! Foto 1 is Matias toen hij 2 dagen oud was.

Kindje 4: Yohana Verenice Lopez Hernandez, 2,5 jaar oud. Yohana is geboren met een schisis en
een achterstand. Ze kan niet alleen zitten, lopen en normaal eten. Waarschijnlijk zal dit ook nooit
gaan gebeuren. Gelukkig heeft ze de meest lieve ouders in de wereld die enorm van hun dochter
houden. Wij zijn erg blij dat we 2 jaar geleden haar lip hebben kunnen sluiten en nu haar
gehemelte. We hebben geen voor en na foto van haar open gehemelte omdat dat met kleine
kinderen een enorm gedoe is. Maar hierbij wel een foto van 2 jaar geleden en nu net na haar
gehemelte sluiting. Yohana heeft bij ons in het Mani+ project gezeten.

-------Hieronder een aantal foto´s van de melk & Mani+ wat wij gebruiken zodat jullie een idee
hebben--------

Kindje 5: James Yoc, 3 jaar oud. James heeft toen hij 6 maanden was zijn lip operatie gehad,
helaas kende wij hem toen niet dus hebben we hiervan geen voor foto. Zijn broertje die na hem
geboren is, is ook geboren met een schisis. Toen wij James leerde kennen ongeveer 6 maanden
geleden zat hij onder zijn goede gewicht en is hij in ons Mani+ project gekomen.

Kindje 6: Luis Angel Ajualip is 2 jaar oud. We hadden hem al eerder geprogrammeerd voor zijn
operatie, maar zijn gewicht was nog niet voldoende. Gelukkig was alles goed deze keer en werd
Angel aan zijn gehemelte geopereerd. In 2013 hebben we zijn lip gedaan, hij was toen al een
heel klein en ondervoed mannetje, vandaar dat hij lang in ons melk en mani+ project heeft
gezeten. Nu hij alle operaties heeft gehad kan hij beginnen met logopedie.

Kindje 7: Luis Santiago Ortiz, 4 maanden oud. Luis woont samen met zijn ouders aan de kust van
Guatemala en Luis was nog maar 2 dagen oud toen we al een telefoontje kregen van zijn
bezorgde ouders. Zo kon hij direct bij ons in het melk project.

Kindje 8: Maria Meyli Melani is 2 jaar oud. Ze was ondervoed toen ze in ons project terecht
kwam, maar is een blijft een heel dun meisje. Gelukkig is ze deze operatieweek geopereerd aan
haar open gehemelte, zodat ze vanaf nu direct logopedie kan krijgen. We hopen dat ze nu ook
wat sneller kan aankomen omdat haar gehemelte dicht is en ze dus vanaf nu ook beter kan eten.
Hierbij ook een foto van toen ze nog een heel kleine baby’tje was.

Kindje 9: Miss Leidy is haar echte naam ja! Ze wordt dit jaar 4 jaar en is het probleem kindje van
de stichting geweest. Miss Leidy was heel ondervoed en altijd ziek. Maar gelukkig na 4 lange
jaren is haar lip en gehemelte geopereerd (in deze operatieweek was het haar gehemelte) en
hopen we nu dat ze minder ziek zal zijn. Ze krijgt vanaf volgende week logopedie. Hierbij een
foto van haar als baby´tje, we gebruiken soms tape als de schisis erg wijd is.

Kindje 10: Kristell Mishell, ze is 4 maanden oud en komt uit Huehuetenango. Kristell zit in ons
melk project vanaf dat ze 2 weken oud was. Ze heeft nog een hele jonge moeder (16 jaar!!),
maar die goed voor haar zorgt. Volgend jaar zullen we haar gehemelte opereren.

Kindje 11: Jaime Omar, 4 maanden oud en komt tevens uit Huehuetenango. Ook hij is aan zijn
lipje geopereerd en het gaat heel goed met hem. Hij werd na de operatie wel een beetje ziek,
maar hij heeft medicijnen, dus het gaat weer de goede kant met hem op.

Kindje 12: Dit is Deivid Alexis en hij is 2 jaar oud. Deivid komt uit San Marcos, vlakbij de
Mexicaanse grens. Hij is prematuur geboren vandaar dat hij altijd in ons melk project heeft
gezeten omdat hij altijd problemen had met zijn gewicht, maar het gaat nu na zijn gehemelte
operatie heel goed. Ook even een foto van toen hij een baby was.

Kindje 13: Fransisco Tomas is een lief mannetje van 4 maanden oud. Hij komt ook uit
Huehuetenango en zit vanaf zijn eerste maand in ons melk project.

Kindje 14: Deny Bravo 2 jaar oud. Hij moet eigenlijk altijd huilen als hij buitenlanders ziet (toen
hij een baby was alleen maar lachen!) Hij is aan zijn gehemelte geopereerd. Ook een foto van zijn
lipje.

Kindje 15: Nelvin Roblero is een Mexicaans jongetje! In Mexico hadden ze zelfs van ons gehoord
en iedere maand reisde zijn ouders naar Huehuetenango (grens met Guatemala) om zijn melk te
krijgen. Nu is hij geopereerd en ziet er heel mooi uit.

Kindje 16: Abel Hannatan is 2 jaar en alleen geboren met een open gehemelte, dus niet met een
hazelipje. Hij is nu geopereerd en gaat binnekort beginnen met logopedie.

DANKJEWEL TRUE BLUE STICHTING! WE HOPEN DAT JULLIE ONS BLIJVEN
STEUNEN IN ONZE MISSIE NAAR HET CREËREN VAN GLIMLACHJES!
Muchas gracias!!!

