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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 (SMS) sitt styre 2022, valgt av årsmøtet 09. januar 2022, besto av følgende 

personer:  

ROLLE NAVN 
Leder Elisabeth Leidland 
Nestleder Kirsten Kvitvær Leidland 
Sekretær Marie Leidland Tyldum 
Økonomiansvarlig Øyvind Kvitvær Leidland 
Styremedlem Andrea Hjorteset 
Styremedlem Einar Leidland 
  
Juridisk representant Josué D. Cruz F. 
  
Koordinatorer  
Programansvarlig Dilma L. Funez A. 
Administrasjon Saralee C. Cruz F. 

3. Medlemmer 

Pr. 28. desember 2022 hadde SMS 6 betalende medlemmer i Norge. Utover dette har vi flere 

medlemmer/frivillige i både Honduras og Norge. 

   

SAK 2 BESKRIVELSE ÅRSBERETNING 2022 

DATO 28.12.2022 FREMLEGGER ELISABETH LEIDLAND 
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4. Møtevirksomhet 

SMS har hatt 5 styremøter og behandlet totalt 11 saker. Koordinatorene i Honduras og representanter 

fra styret har hatt 3 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 samlinger med 

medlemmer/faste givere i år. 

5. Aktiviteter 

5.1. Utdanning 

I løpet av 2022 ble totalt 20 elever/studenter støttet med utdanning.  

UTDANNINGSINSTITUSJON MOTTAKERE NIVÅ KOMMUNE 
ITLA 1 10. klasse La Ceiba 

Universidad Pedagógica NFM 1 
Bachelor i 

matematikk 
La Ceiba 

15 de Septiembre 5 7. klasse Jutiapa 
Escuela Alfonsina Breulleth 3 1. klasse La Ceiba 
Escuela Alfonsina Breulleth 3 2. klasse La Ceiba 
Escuela Alfonsina Breulleth 3 3. klasse La Ceiba 
Escuela Alfonsina Breulleth 1 4. klasse La Ceiba 
Escuela Alfonsina Breulleth 3 5. klasse La Ceiba 

Koordinatorene har holdt foredrag for støttemottakere, foresatte og andre interesserte omkring 

forskjellige temaer, som hygiene, verdier osv. Koordinatorene har hatt flere møter med foresatte og 

støttemottakere. 

SMS har hatt programmet «Exploradores de COJ» flere ganger ukentlig gjennom året, der 

koordinatorer og frivillige har gitt leksehjelp og undervisningshjel, og foredrag knyttet til de fire 

hovedtematikkene i programmet; verdier, helse, miljø og bærekraft, og politisk historie. 

5.2. Helse 

Som en del av programmet «Exploradores de COJ» var matsalen åpen fra februar til oktober, der det i 

all hovedsak ble gitt et måltid to eller flere dager i uken. 

Gjennom programmet har det tidvis vært fokus på fysisk aktivitet. Medlemmene i programmet har 

værte med på ulike gåturer i nærområdet (både som en del av undervisning og som sosial aktivitet), 

lek og svømmeundervisning.  

SMS har gitt støtte til to barn som hadde akutt behov for helsehjelp. I tillegg har frivillige tatt med 

barna til det lokale helsesenteret for vaksinering og hjulpet det lokale helsesenteret med å koordinere 

vitamin/tilskudd til barna etter undersøkelser som viser at de fleste har under- eller feilernæring. 

5.3. Sosial utvikling 

SMS har gitt støtte til feiring av flere merkedager: åpning av programmet, farsdag, morsdagen, barnas 

dag, og julemiddag. 

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

av året flere ganger.  

SMS har fått donert klær og leker som er blitt gitt til de som trenger det. 
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5.4. Prosjekt 

SMS bidrog med noen utbedringer i forhold til prosjektet med avløpsvann som ble ferdigstilt for noen 

år siden.   

5.5. Frivillige 

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

5.6. PR 

SMS har publisert to nyhetsbrev i løpet av året, og man har hatt noen 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 messer, Solamessa, Køhler paviljongen og Varatun julemarked, 

med samlet salgsinntekt 25 630,00 kr. Varene som ble solgt er laga av frivillige i Norge og donert i 

Honduras. 

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

til ei bøsse på kafeen, for året 2022 utgjorde dette NOK 1 790,00 kr. SMS har nylig inngått ett samarbeid 

med Glinda’s bier, der SMS får prosenter av det vi selger eller som Glinda’s bier selger. 

SMS har ikke hatt noen innsamlingsaksjoner i 2022. 

Årsregnskapet for 2022 viser et underskudd på NOK 72 961,45 i Norge og overskudd på HNL 33 977,35 

i Honduras, som tilføres egenkapitalen. Egenkapitalen pr. 31. desember 2022 er - NOK 44 497,04 i 

Norge og - HNL 324 072,78 i Honduras. 

 


