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TOVER EEN GLIMLACH
In de maand augustus hebben we een
operatieweek gehad met de organisatie Free
to Smile en hebben we in totaal 39
kinderen geopereerd. In september hebben
we de laatste operatieweek van 2016 gehad met Medical Mission for
Children, waarin we 21 kinderen hebben geopereerd.
Helaas hebben we dit jaar minder kinderen kunnen helpen, omdat er veel kinderen ziek zijn
geworden tijdens de operatieweken.
We hebben nog meer dan 500 kinderen op de wachtlijst staan,
en willen daarom heel erg graag een extra operatieweek
inplannen in 2017 om zo toch weer 40 kinderen extra te
kunnen opereren. Normaal hebben we 6 operatieweken per jaar,
maar voor volgend jaar willen we graag een 7e operatieweek
toevoegen. Dit kunnen we alleen werkelijkheid laten worden als
we extra donaties kunnen krijgen. Hebben jullie ideeen dan
horen wij dat heel graag!

ONDERZOEK
Volgende maand gaan we beginnen met een onderzoek
naar schisis binnen Guatemala. Van de vele kinderen met
schisis die we in de afgelopen jaren in ons project hebben
gehad, hebben we veel documentatie verzameld. Met deze
informatie kunnen we een onderzoek gaan opzetten. We
willen onder andere gaan onderzoeken wat de verhouding

1

jongen/meisje is die met een schisis geboren worden en welke type schisis het meest
voorkomt. We hebben een vragenlijst opgesteld, om te kijken of we in de aankomende jaren
een patroon kunnen gaan zien. In deze vragenlijst vragen we bijvoorbeeld of de moeder heeft
gerookt tijdens de zwangerschap, of schisis voorkomt in de familie van de ouders en of de
vader op het land werkt waar veel vergif (pesticides e.d.) wordt gebruikt. Om dit
onderzoek digitaal op te gaan zetten en in te vullen, zullen we iemand voor een paar weken
gaan aannemen. Wij zoeken mensen die dit onderzoek graag zouden willen sponsoren. Het
opzetten, invullen en intervieuws afnemen zal in totaal ongeveer €500 gaan kosten.
Wanneer het allemaal is opgezet dan kunnen wij als team dit verder bijhouden en zitten
hier geen extra kosten aanvast. We willen dan jaarlijks gaan kijken of we een patroon kunnen
zien en kijken of we in de toekomst er iets tegen kunnen gaan doen. Dit zal een lang
proces worden, maar wij denken zeker de moeite waard.
MARYLIN
In de vorige nieuwsbrief van juli hebben we jullie verteld over Marylin. Helaas is Marylin op
13 oktober jl. overleden. Het meisje had zoveel verschillende problemen dat het teveel werd
voor haar hart en ze aan een hartaanval is overleden. We hebben als stichting haar
begravenis betaald. We willen iedereen heel erg bedanken voor alle financiele hulp die we
hebben gekregen voor Marylin in de afgelopen 2 jaar.

LOGOPEDIE
Onze nieuwe logopedisten Nely, Gilberto en Ilvia zijn alle 3
geslaagd voor hun examen en zijn begonnen met logopedie!
Nely en Gilberto zijn aan de slag gegaan in Huehuetenango en
Ilvia is begonnen tijdens de laatste 2 operatieweken en begint
vanaf december o.a. in de provincie San Marcos! We hopen in
het nieuwe jaar 100 kinderen te kunnen helpen met logopedie!
Ook hebben we nieuwe mensen die binnekort de cursus ook gaan volgen dus we houden jullie
op de hoogte!

EDUCATIEF CENTRUM & KIDS RESTAURANT
Eind september hebben wij het educatief centrum en KIDS
restaurant gesloten. We hebben nog een geweldige laatste
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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
jaren!

CAMPAMENTO SONRISAS
Over 3 weken is het weer zover, de derde
editie van Campamento Sonrisas. Een kamp
dat op het eerste gezicht een doodnormaal
kamp lijkt: 40 kinderen die met z’n allen op
één locatie slapen, overdag allerlei activiteiten
doen en weggaan met een hoop nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Dit zijn 40 kinderen van
verschillende leeftijden, achtergronden en woonplaatsen. Ze hebben één ding gemeen: ze
hebben allemaal schisis (een hazelip). Dit maakt Campamento Sonrisas allesbehalve een
doorsnee kamp. Kinderen in Guatemala met een schisis worden doorgaans niet geaccepteerd
in de maatschappij, omdat het wordt gezien als een straf van God. In het 10-daagse
Campamento krijgen ze de kans zich in de ochtenden te ontwikkelen door middel van spraaken psycho(groeps)therapie. Waar na ze in de middagen verschillende georganiseerde
activiteiten ondernemen om te ontspannen en genieten samen met vrijwilligers en (nieuwe)
vrienden. De activiteiten lopen uiteen van kookles tot salsales en van voetbalcompetities tot
de dierentuin. De kinderen hebben een volledig verzorgd kamp voor €240,- per persoon
waarbij alles inbegrepen zit. Wij zijn nog op zoek naar een aantal sponsoren, om weer 40
kinderen deze onvergetelijke ervaring te kunnen bieden. Zoals altijd, alle kleine beetjes
helpen! Uw donatie ontvangen wij graag op rekening NL95 ABNA 0619 7176 88 (BIC
ABNANL2A) ten name van Stichting Tess Unlimited te Brummen.

Tot in de volgende Ditjes & Datjes Nieuwsbrief in december 2016
Stichting Tess Unlimited
ABN AMRO NL95 ABNA 0619717688
http://www.tessunlimited.com / Facebook: TESS Unlimited
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