Nieuwsbrief Ditjes & Datjes 2015
Resultaten - Tover een Glimlach
Dit jaar zijn er 207

In totaal zijn er 50

Top 2 populaire jongens

kinderen geopereerd!

kinderen geholpen door

namen in ons project is

Vanaf 2008 zijn er nu

de 4 clubs van 100!

Juan & Elmer. Voor de

in totaal 1069 kinderen

meisjes is dit Ana &

geopereerd!

Maria.

Er zijn meer dan 1000

Van de 207 kinderen

Van de 207 kinderen

logopedie sessies gegeven

zijn er 124 meisjes en

zijn er 10 kinderen die

dit jaar!

83 jongens geopereerd.

een broer, zus, neef,
nicht en/of ouder

En 425 psychologie

hebben met een schisis.

sessies!
Er zijn dit jaar 7

De Amerikaanse

We hebben voor de 2e

operatieweken geweest

organisatie Smile Train

keer Campamento

en sinds 2008 hebben

heeft in de afgelopen 3

Sonrisas gehad: 14 dagen

we een totaal van 32

jaar 295 operaties

lang met 34 kinderen!

operatieweken gehad.

vergoed.

We hebben honderden

We hebben 224

knuffels gedoneerd

kinderen geholpen in het

gekregen, die bij

melkproject.

Schiphol waren gelegd na
de MH17 ramp.

We hebben 11.948
Zakjes Mani + gebruikt!
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Resultaten - Educatief centrum & KIDS restaurant
We hebben dit jaar 480

We hebben dit jaar 19

Wederom hebben 8

reserveringen gehad in

vrijwilligers gehad uit

kinderen hun

KIDS restaurant!

Nederland, Amerika,

zwemdiploma gehaald!

Dit zijn 80 gasten meer

Pakistan & Letland!

dan vorig jaar!
Dit jaar heeft KIDS

Tijdens de vakantie

Pedro heeft het eerste

Restaurant €995,-

school in november

jaar van zijn nieuwe

meer omzet gedraaid

hadden we iedere dag

opleiding goed afgerond

ten opzichte van vorig

rond de 43 kinderen!

jaar!

en zijn tweede jaar
wordt wederom
gesponsord!

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 2016 blijven steunen.
NOGMAALS HEEL ERG BEDANKT IEDEREEN!
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Op de Facebook pagina van Tess Unlimited hebben we een Kerst modellen verkiezing
gehouden en Thania heeft gewonnen! Thania wordt volgend jaar geopereerd!

Wij wensen iedereen een heel gezond en
gelukkig 2016 toe met vele nieuwe glimlachen!

Tot in de volgende nieuwsbrief in 2016!
Stichting Tess Unlimited
ABN AMRO NL95 ABNA 0619 7176 88
http://www.tessunlimited.com / Facebook: TESS Unlimited
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