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Kern mededeling: 

De commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, is gevraagd om toe te treden 
tot het Comité van AanbeveUng van de srichring TessUnUmited. TessUnUmited 
verzorgt in Guatemala operaties voor kinderen met schisis (hazenlip). Sinds 2008 
konden dankzij de stichting meer dan 800 kinderen en volwassenen geopereerd 
worden. Momenteel onderzoekt TessUnUmited de financieringsmogeUjkheden 
voor de bouw van een kinderkUniek In Anrigua, Guatemala. Om de kansen voor 
fondswerving te vergroten willen zij een Comité van Aanbeveling, voorlopig voor 
een periode van twee jaar. Van de leden wordt geen inzet of sponsoring ver
wacht. Het Udmaatschap kan te allen tijde opgezegd worden. Meer Informarie 
over Tess is te vinden op www.TessUnUmited.nl. 

De commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, is gevraagd om toe te treden 
tot het Comité van AanbeveUng van de Srichring Respijthuis Lelystad. De srich
ring is recent opgericht naar het voorbeeld van het respijthuis in Alkmaar, dat al 
een aantal jaren funcrioneert. Een respijthuis is een logeerhuis voor mensen met 
een chronische Uchamelijke ziekte of beperking, zodat de mantelzorger even op 
adem kan komen. Tijdens het verblijf in het respijthuis wordt de zorg van de 
mantelzorger overgenomen door deskundige vrijwilUgers. De medische zorg bli jft 
in dezelfde handen als in de thuissituarie. 
Tot het comité zijn al toegetreden Chris Leeuwe (oud burgemeester Lelystad) 
Kees Bakker (journalist) en Fenneke Koster (notaris). De gemeente Lelystad staat 
posirief tegenover de stichting en eventuele toetreding tot het Comité van Aan
beveUng door de heer L. Verbeek. Van de leden wordt geen inzet of sponsoring 
verwacht. Het lidmaatschap kan te allen tijde opgezegd worden. Het gaat voor
lopig voor een periode van twee jaar. 
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Mededeling: 

De commissaris van de Koning, de heer L. Verbeek, is voor twee verschillende 
stichtingen gevraagd om toe te treden tot het Comité van Aanbeveling. Ten 
eerste TessUnUmited, die in Guatemala operaries voor kinderen met schisis 
verzorgt. Ten tweede Respijthuis Lelystad, een logeerhuis voor mensen met een 
chronische lichamelijke ziekte of beperking zodat de mantelzorger even op adem 
kan komen. Voor beide functies geldt dat geen inzet of sponsoring wordt ver
wacht. 
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