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Vi hjelper deg å hjelpe



Vår visjon
Vår visjon er å gi foreldreløse barn en god fremtid, et trygt hjem og en omsorgs-
full familie. 

Vi innser at det ikke er mulig å hjelpe alle som trenger hjelp. Det finnes mange organi-
sasjoner som tilbyr spesialtilpasset hjelp for ulike situasjoner. Stiftelsen Make Possible 
(MAP) ønsker å hjelpe barn som har et potensiale til å utvikle det samfunnet de selv 
vokser opp i. Dette innebærer enkelte begrensninger og forutsetninger:

   Med “God framtid” mener vi først og fremst at barna vi skal hjelpe må ha en fram-
tid. Dette innebærer at barnet i utgangspunktet ikke har dødelige eller livstruende syk-
dommer eller skader. Denne type hjelp krever annen kompetanse og større økonomi. I 
slike tilfeller har vi valgt å henvise til andre organisasjoner som innehar rett fagkompe-
tanse og som kan tilby lindrende hjelp til alvorlig syke og døende barn. 

   Med “God framtid” mener vi også at barna skal få mulighet til grunnskole etterfulgt 
av fagutdanning på yrkesskole eller universitetsnivå. Gjennom utdanning skal barna 
være rustet til å forsørge seg selv og sin eventuelle fremtidige familie.

   Med “trygt hjem” mener vi at barnet skal få bo i et hus/hjem som har tilstrekkelig 
standard i forhold til normalstandarden i det landet barnet bor i, samt at barnet får 
vokse opp i omgivelser der sikkerhet og trygge rammer har prioritet.

   Med ”omsorgsfull familie” mener vi et fellesskap der alle bidrar til gjensidig å 
utvikle hverandres ressurser og ferdigheter. Dette betyr at barnet som blir tatt inn i 
fellesskap bør ha ressurser som kan utvikles. Det forutsettes at barnet ved opptak har 
utviklet tilstrekkelig evne til å kommunisere med sine omgivelser og representere seg 
selv.

   Konseptet i stiftelsen Make Possible er å hjelpe flere grupper mennesker på en 
og samme tid. Vi søker å finne vinn – vinn situasjoner, der den enes behov medfører et 
samspill som bedrer situasjonen både for de som hjelper, og for de som blir hjulpet.

   Det lever mange enker i Afrika. Noen av dem har ikke bare mistet sin ektemann, 
men også barna og av og til resten av den nære familie. Disse enkene har det ofte 
svært vanskelig, uten inntekter og ofte uten
det aller mest nødvendige i livet. Ved å tilby enker  å innta rollen som mødre for små 
grupper foreldreløse barn,
skapes en ny familieinstitusjon. Barna får den nødvendige kjærlighet og omsorg og en 
ny mulighet i livet etter tapet av sine egne foreldre. Samtidig får kvinnene en ny familie 
der det er behov for henne, og med det, får hun også mye av sin verdighet tilbake. 
Den nye familiesituasjonen skaper fremtid og håp for alle.
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Virksomhetens	art:	
Formålet	til	stiftelsen	Make	Possible	(MAP)	er	å	gi	foreldreløse	barn	en	god	fremtid,	et	trygt	hjem	og	en	omsorgsfull	
familie.	For	å	nå	dette	formålet,	leier	og	bygger	MAP	hus	for	foreldreløse	barn.	Barna	bor	sammen	med	en	enke	som	
har	det	daglige	ansvaret	for	barna.	Barna	får	et	balansert	kosthold,	daglig	stell	og	utdanning.	
	

I	2016	har	til	sammen	30	av	de	foreldreløse	barna	startet	på	secondary	school,	de	fleste	på	internatskole.	
Kostnadene	per	elev	er	noe	høyere	på	secondary	school.	Dette	har	blitt	finansiert	ved	salg	av	annonser	på	stiftelsens	
hjemmeside	og	ved	verving	av	flere	faddere	og	ved	reduksjon	i	kostnader	til	mat	ved	egen	matproduksjon.	 	

Som	et	ledd	i	vår	satsning	på	bæredyktig	utvikling	av	våre	prosjekter,	har	vi	tidligere	satt	i	gang	
matproduksjonsprogram	i	de	fleste	av	prosjektene.	Totalt	omfatter	disse	programmene	oppdrett	av	fisk,	avl	av	gris,	
høns,	kaniner,	geiter,	samt	dyrking	av	mais,	poteter	og	grønnsaker.	I	et	av	prosjektene	har	kostnadene	til	mat	blitt	
redusert	med	50%,	mens	det	i	andre	prosjekt	har	variert	mellom	0-20%	reduksjon	i	disse	kostnadene.	Målet	er	å	
utvide	matproduksjonen	slik	at	samtlige	prosjekt	så	snart	som	mulig	skal	være	fullt	ut	selvforsynte	med	mat.	

	
Utgående	informasjon:	
Informasjonsbladet	har	blitt	sendt	til	faddere	og	til	givere	i	Norge.	Gjennom	året	har	annonser	på	hjemmeside,	i	
informasjonsbladet	og	på	storskjerm	gitt	inntekter.	Frivillige	medarbeidere	har	drevet	oppsøkende	virksomhet	med	
annonsesalg.	
	
Innsamlingsaktiviteter:	
Gjennom	året	har	det	vært	lite	innsamlingsaktiviteter.	I	stor	grad	har	eksisterende	faddere	rekruttert	nye	faddere.	
Innsamlede	penger	fra	faddere	som	gir	på	avtalegiro	har	i	løpet	av	året	økt	fra	kr.	85.000	til	kr.	88.000	pr.	Innsamlede	
penger	fra	faddere	som	gir	pr.	giro	har	vært	stabilt.	 	
	
Årsregnskapet	–	Fortsatt	drift:	
Årsregnskapet for 2016 viser en omsetning på kr. 1 893 574. Gaveinntekter utgjør kr. 1 637 671. Regnskapet viser et 
overskudd på kr. 13 053. Overskuddet overføres til annen egenkapital. Totale utbetalinger til vedtektsbestemte formål 
ble kr. 1 880 520. (Direkte utbetalt kr 1 810 742 + andre prosjektkostnader kr. 69 778).   
	
Arbeidsmiljø	og	ansatte:	
Stiftelsen	har	kun	frivillige	medarbeidere	fordelt	på	flere	fylker	i	Norge.	
	
Miljørapport,	forskning	og	utvikling	
Stiftelsens	virksomhet	medfører	ikke	forurensning	av	det	ytre	miljø.	Det	utføres	ikke	aktiviteter	innen	forskning	og	
utvikling.	
	
Likestilling	
Pr.	31.12	2016	bestod	styret	av	tre	mannlige	og	to	kvinnelige	styrerepresentanter.	Ved	eventuelle	valg	av	nye	
styremedlemmer	eller	ved	nyansettelser	vil	man	ta	hensyn	til	lov	om	likestilling	mellom	kjønnene.	
	
	
Mosjøen	31.12.2016/25.04.2017	 	
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