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1. Innledning 

KONTAKTINFORMASJON 

Adresse c/o Marie L. Tyldum, Ålgårdsveien 3C, 4331 Ålgård  
E-post post@skapems.no  
Telefon: +47 97 10 31 17 
Hjemmeside www.skapemulighetersammen.no  

 

Skape muligheter sammen sin visjon er å skape muligheter sammen med barn og unge i Honduras, for 

en fremtid der den enkelte kan bruke sine iboende egenskaper til å bidra positivt i sitt liv og samfunnet 

som helhet. For å nå denne visjonen arbeider vi gjennom tre mål:  

• Utdanning – stimulere barn og unge til kritisk tenkning og legge et grunnlag for solidaritet, tillit 

og samarbeid.  

• Helse – bidra til å betre barn og unges fysiske, psykiske og ernæringsmessige situasjon, og på 

denne måten øke livskvaliteten til den enkelte.  

• Sosial utvikling – tilrettelegge for at barn og unge kan utvikle seg sosialt innenfor trygge 

rammer og i et trygt miljø. 

2. Styret, juridisk representant og koordinatorer 

Skape muligheter sammen sitt styre 2021, valgt av årsmøtet 03. januar 2021, besto av følgende 

personer:  

ROLLE NAVN 
Leder Elisabeth Leidland 
Nestleder Kirsten Kvitvær Leidland 
Sekretær Marie Leidland Tyldum 
Økonomiansvarlig Øyvind Kvitvær Leidland 
PR-ansvarlig Andrea Hjorteset 
IT-ansvarlig Einar Leidland 
  
Juridisk representant Josué D. Cruz F. 
  
Koordinatorer  
Helse, studiestøtte, sosial utvikling Dilma L. Funez A. 
Administrasjon Saralee C Cruz F. 

3. Medlemmer 

Pr. 26. desember 2021 hadde Skape muligheter sammen 6 betalende medlemmer i Norge. Utover 

dette har vi flere medlemmer/frivillige i både Honduras og Norge. 
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4. Møtevirksomhet 

Skape muligheter sammen har hatt 5 styremøter og behandlet totalt 21 saker. Koordinatorene i 

Honduras og representanter fra styret har hatt 6 møter i løpet av året. I tillegg har koordinatorene i 

Honduras hatt flere møter sammen i løpet av året for å planlegge aktiviteter. I Norge har det ikke blitt 

avholdt noe form for samling med medlemmer/faste givere grunnet COVID-19. 

5. Aktiviteter 

5.1. Utdanning 

I løpet av 2021 ble totalt 18 elever/studenter støttet med utdanning.  

UTDANNINGSINSTITUSJON MOTTAKERE NIVÅ KOMMUNE 
ITLA 1 10. klasse La Ceiba 

Universidad Pedagógica NFM 1 Bachelor i 
matematikk  

La Ceiba 

Alfonsina Breulleth – kínder 3 Førskole La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 2 1. klasse La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 4 2. klasse La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 2 3. klasse La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 2 4. klasse La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 1 5. klasse La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 2 6. klasse La Ceiba 

    

Frivillige har holdt foredrag for støttemottakere, foresatte og andre interesserte omkring forskjellige 

temaer, som COVID-19, verdier osv. Frivillige har hatt flere møter med foresatte og støttemottakere. 

SMS gikk til innkjøp av 10 pulter, tavle og annet nødvendig utstyr for å ha leksehjelp og undervisning. 

På grunn av COVID-19 var leksehjelp/matsal åpen en uke i mai og en uke i august før det ble stengt. 

 

5.2. Helse 

Matsalen var åpen en uke i mai og en uke i august, og var stengt resten av året grunnet COVID-19.  SMS 

gav ut ris til flere familier i desember. 

SMS har gitt støtte til transport for lokalbefolkningen for å reise til en medisinsk brigade i nabobygda 

Sambo Creek. Flere av koordinatorene våre var hjalp til frivillig da det lokale helsesenteret begynte å 

vaksinere eldre i Grandita. 

SMS har i løpet av året hatt flere foredrag om biosikkerhet og foredrag. 

 

5.3. Sosial utvikling 

SMS har gitt støtte til feiring av flere merkedager: morsdagen, «gjennomåpningsfest» for matsal og 

leksehjelp, barnas dag, 7 års dagen til organisasjonen, og julemiddag. 

Grunnet mye myggborne sykdommer har vi gitt støttet til sprøyting av nærområdet i Granadita tre 

ganger i løpet av året.  
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SMS har gitt støtte til flere foresatte for at de kan gjennomføre prosessen for å få fødselsattest til barn 

som ikke har det. 

SMS har støttet en fotballturnering med premier. 

5.4. Prosjekt 

I privat regi har det er blitt bygga mur rundt eiendommen hvor SMS holder til, for å øke sikkerheten til 

de som jobber for SMS og for de som deltar i aktiviteter i regi av SMS. 

SMS har hatt en innsamlingsaksjon i løpet av året der inntektene gikk til å bygge tak på kontoret. 

Startet planlegging av programmet «Los exploradores de COJ», som er et helhetlig program for 

støttemottakere med mål om å arbeide med verdier gjennom aktiviteter. 

 

5.5. Frivillige 

SMS har ikke hatt noen frivillighetskvelder i løpet av året eller annen frivillighetsaktiviteter grunnet 

COVID-19. 

SMS har presentert organisasjons arbeid på Drøsen kafe i forbindelse med lansering av ny kaffe fra 

Honduras, der overskuddet går til SMS. 

 

5.6. PR 

SMS har publisert tre nyhetsbrev i løpet av året. 

SMS har jevnlig hatt publikasjoner på facebook og instagram gjennom året. 

 

6. Økonomi 

I all hovedsak kommer pengene til driften fra donasjoner i Norge. I tillegg er det enkeltdonasjoner fra 

Honduras og USA. I Norge blei det solgt bambus-sokker fra oktober-desember og ulike varer gjennom 

nettbutikken vår. SMS har deltatt på tre julemesser, Solamessa, Køhler paviljongen og julemarked på 

Halsnøy, med samlet salgsinntekt 25 930,00 kr. Varene som ble solgt er laga av frivillige i Norge og 

donert i Honduras. 

SMS har inngått et samarbeid med Drøsekaffi, der SMS får salgsoverskuddet av en kaffe fra Honduras, 

for året 2021 utgjorde dette 9 000,00 kr.  

Grunnet manglende mulighet til å sende økonomiske midler fra Norge fra mai til og med juli, hadde 

organisasjonen redusert aktivitetsnivå da det ikke var midler i Honduras. I mai fikk SMS beskjed fra 

organisasjonens tidligere bank om at det ikke ville være mulig å sende midler fra Norge. Av den grunn 

startet SMS en prosess med å åpne konto i en annen bank i organisasjonens navn, dette har vist seg å 

være bortimot umulig. SMS har fått åpnet en midlertidig bankkonto i navnet til administrator Saralee 

Cruz. 

SMS har ikke hatt noen innsamlingsaksjoner i 2021, men har fått inn NOK 8 000, etter en privat 

innsamlingsaksjon. 
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Årsregnskapet for 2021 viser et overskudd på NOK 6 197,92 i Norge og HNL 166 133,00 i Honduras, 

som tilføres egenkapitalen. Egenkapitalen pr. 31. desember 2021 er NOK -117 458,49 i Norge og HNL 

-290 095,43 i Honduras. 

 


