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Algemeen: 

Duizenden kinderen die geboren worden met 
schisis (in Nederland beter bekend als een 
‘hazenlip’ en/of ‘open gehemelte’) in 
Guatemala zijn afhankelijk van de zorg en 
toegang tot ziekenhuizen. Guatemala is echter 
een derdewereldland. De zorg die beschikbaar 
is in Guatemala is hierdoor zeer beperkt en 
schisis wordt in openbare ziekenhuizen niet 
behandeld. Dit betekent dat kinderen die met 
schisis geboren worden dit voor de rest van 
hun leven zouden hebben. Het gevolg hiervan 
is dat het leven van deze kinderen heel zwaar 
is, uiteindelijk zelfs levensbedreigend omdat 
drinken vaak onmogelijk is. Dit heeft als direct 
gevolg dat 98% van de kinderen geboren met 
schisis lijdt aan ondervoeding, wat ze 
vatbaarder maakt voor ziektes en infecties. De 
kindersterfte onder deze groep is dan ook erg 
hoog. In latere fases van hun leven 
ontwikkelen ze vrijwel zeker spraakproblemen 
en veelal ook psychische problemen. 

 

 
 

 
Samenwerking: 

Voor dit project zijn we de samenwerking aangegaan met Tess Unlimited. Stichting Tess Unlimited is 
een Nederlandse stichting gevestigd in Guatemala. De stichting is opgericht in 2008 door Tessa de 
Goede de Ordoñez. Tess Unlimited zet zich in voor kinderen geboren met schisis; een aangeboren 
afwijking waarbij de lip, en in veel gevallen ook het gehemelte, van de mond niet volledig zijn gesloten. 
In Nederland beter bekend als een ‘hazenlip’ en/of ‘open gehemelte’. 
Voor mee informatie over Tess Unlimited, kijk dan op hun website. 
 

 
 
 
 
  

http://tessunlimited.nl/


Projectplan Hazenlip operaties - Guatemala 
 
 
1.   De organisatie bepaalt de gewenste resultaten en de beoogde verbetering van de 
situatie van de doelgroep dan wel van het maatschappelijke doel. 
 
Hazenlip operaties 

Het doel is om per doneerronde € 4500 op te halen, waarmee we 10 operaties kunnen laten uitvoeren. 
Een hazenlip operatie kost € 450. Dit is de operatie, inclusie een melktraject vooraf. Iedere keer als het 
doel gehaald wordt kan een volgende doneerronde gestart worden om meer kinderen te helpen.  
 

 2.   De organisatie bepaalt welke programma’s en/of projecten zij wil uitvoeren om de 

gewenste resultaten te behalen en legt dit, voorzien van een onderbouwing, vast in het 

(meerjaren) beleid. 

Doormiddel van een crowd fund methodiek via onze website willen we de projecten via donaties 
gefinancierd krijgen. Enkel de volledig financieel voltooide projecten zullen uitgevoerd worden via de 
steun van Care4More. Indien het totaalbedrag niet behaald wordt dan zal het geld teruggestort 
worden aan de donateurs.  
 
Met lokale initiatieven zullen de projecten ten uitvoering gebracht worden. 
  
Doelstelling project 

€5,00/€4500  
 
3.   De organisatie bepaalt of en zo ja op welke manier het behalen van resultaten en het 
realiseren van verbetering worden gemonitord en geëvalueerd. 
 

In Guatemala zijn we een partnership aangegaan met Tess Unlimited. Het geld dat opgehaald wordt 
via Care4More zal door Tess Unlimited gebruikt worden voor de afgesproken operaties. We hebben 
nauwe contacten met Tess Unlimited over de projecten die ondersteund worden door Care4More. 
Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang van de doneerronde besproken.  
 
Bij een afgeronde doneerronde zal het geld overgemaakt worden aan stichting Tess Unlimited zodat 
zij 10 operaties kunnen uitvoeren. De informatie over de uitgevoerde operaties worden gedeeld met 
Care4More om de voortgang te bewaken.  
 
Stichting Care4More bezoekt alle projecten persoonlijk die zij ondersteunen. Dit zal plaatsvinden in de 
periode april en mei van 2020. Tijdens deze bezoeken vind ook de eindevaluatie van de projecten 
plaats.  
 
4.   De organisatie stelt vast wat in het licht van het (meerjaren)beleid wel en niet is bereikt 
en past zo nodig het beleid aan. 
 
Het minimale doel dat bereikt dient te worden is minimaal één afgeronde doneerronde per project. 
Voor dit project geldt in dit geval 10 hazenlip operaties.  We hopen met de inzet van onze stichting 
meerdere doneerrondes voor elkaar te kunnen krijgen.  
 
Indien het bedrag te hoog is gebleken dan zal hiermee rekening gehouden in geval van toekomstige 
nieuwe projecten.  
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