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1. Innledning 

KONTAKTINFORMASJON 

Adresse c/o Øyvind Kvitvær Leidland, Motlandsmarka 234, 4365 Nærbø 
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 2020, valgt av årsmøtet 03. januar 2020, 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 Dilma L. Funez A. 
Administrasjon Saralee C Cruz F. 
Foredrag og prosjekt Josué D. Cruz F. 

3. Medlemmer 

Pr. 28. desember 2020 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 6 styremøter og behandlet totalt 42 saker. Koordinatorene i 

Honduras hadde flere møter sammen i begynnelsen av året for å planlegge aktiviteter. Utover formelle 

møter, ble det avholdt ulike møter med medlemmer og frivillige i Honduras. 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 2020 ble totalt 18 elever/studenter støttet med utdanning.  

UTDANNINGSINSTITUSJON MOTTAKERE NIVÅ KOMMUNE 
Niños de la luz 1 6. klasse La Ceiba 

CEPB Nuevo Amanecer 1 Førskole La Ceiba 

Agusto C. Cuello 1 9. klasse La Ceiba 

Instituto Oficial La Ceiba 1 8. klasse La Ceiba 

Instituto Oficial La Ceiba 2 11. klasse La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 2 2. klasse La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 2 3. klasse La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 1 4. klasse La Ceiba 

Escuela Alfonsina Breulleth 2 5. klasse La Ceiba 

CEB 15 de Septiembre 1 2. klasse Jutiapa 

CEB 15 de Septiembre 2 7. klasse Jutiapa 

Escuela Emilia D`cure 1 2. klasse La Ceiba 

Universidad Nacional Autonoma de 
Honduras 

1 1 år på bachelor i 
administrasjon 

La Ceiba 

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

temaer, som søppelrydding, vannsparing, verdier og hygiene. I noen tilfeller ble også deltakerne gitt 

lekser om temaet som ble tatt opp på foredraget, som de senere presenterte.  

Frivillige har hatt undervisning/leksehjelp i løpet av året når det har latt seg gjøre. 

Vi har hatt flere møter med foresatte og støttemottakere. 

Vi har hatt en innsamlingsaksjon der vi fikk kjøpt en bærbar datamaskin som støttemottakere skal 

bruke til lekser. 

Saralee C. Cruz F. ble ferdig utdannet i økonomi og administrasjon i år. 

5.2. Helse 

Matsalen startet opp igjen i mars og var åpen i 2 uker før den måtte stenges ned grunnet COVID-19. I 

tiden matsalen har vært nedstengt støttet vi i en lengre periode 15 familier med mat hver 14.dag, og 

som følge av høyere matpriser reduserte vi til matposer til 10 familier hver tredje uke. Vi har også gitt 

kurver med mat til 10 eldre.  

Vi har hatt to innsamlingsaksjoner til matprovisjon, en etter portforbud grunnet COVID-19 i mars/april 

og en etter orkanene Eta og Iota i november. 

Vi har støttet en medisinsk brigade i løpet av året og har hatt et samarbeid med den offentlige 

helsetjenesten. I samarbeidet med den offentlige helsetjenesten ble det gitt influensavaksiner, parasitt 

medisin og multivitaminer. 
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I løpet av året har vi holdt flere foredrag om smittevern og hygiene, og lagd plakater som omhandler 

riktig håndhygiene og håndvask. Det er blitt delt ut håndsåpe i flere omganger. Vi har også gitt ut 

munnbind til støttemottakere  

Vi informerer jevnlig om smittevern under aktiviteter i regi av organisasjonen 

5.3. Sosial utvikling 

Vi har støttet ulike aktiviteter gjennom året, inkludert laging av smykke og øredobber, lagedag og male 

aktivitet med barn og unge til å dekorere matsal. 

Vi har også gitt støtte til feiring av flere merkedager: dia del indio, barnas dag, og hatt flere 

bursdagsfeiringer. 

Støttemottakere i matsalen var med å rydde foran matsalen. 

Grunnet store Dengue-utbrudd har vi gitt støttet til sprøyting av nærområdet i Granadita.  

5.4. Prosjekt 

I januar stod tak med nettingvegger, som vil bli brukt til Skape muligheter sammen sine aktiviteter, 

ferdig. 

Vi har hatt tri innsamlingsaksjoner; kjøpe datamaskin, kjøpe mat i begynnelsen av nedstengingen og 

innsamling til mat og utstyr under og etter to orkaner. 

Vi har gitt støtte til å legge rør som skal frakte spillvann, dette ble ferdigstilt i høst/vinter.   

5.5. Frivillige 

Vi har hatt en frivillighetskveld i løpet av året, ellers har vi ikke hatt annen frivillighetsaktiviteter 

grunnet COVID-19. 

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 kalendere og bambus-sokker fra oktober-desember og ulike 

varer gjennom nettbutikken vår. Vi har ikke kunnet delta på noen messer i år grunnet COVID-19.  

Varene som ble solgt er laga av frivillige i Norge og donert i Honduras. 44 kalendere er blitt solgt. Vi 

har inngått et samarbeid med Drøsekaffi.  

Vi har hatt flere innsamlingsaksjoner via Facebook, Vipps og Spleis. 

Årsregnskapet for 2020 viser et underskudd på NOK 7 227,04 i Norge og HNL 67 796,85 i Honduras, 

som dekkes inn via egenkapitalen. Egenkapitalen pr. 31. desember 2020 er NOK 111 260,57 i Norge og 

HNL 122 461,52 i Honduras. 

 


