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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 Afrika starter skoleåret i januar. Året 2020 ble annerledes for alle skoleelever og studenter i Afrika. I Uganda har 
skolene vært stengt mesteparten av året med det resultat at samtlige elever har mistet et skoleår. Elevene skal etter 
planen gå tilbake til det klassetrinnet de forlot våren 2020 for å ta dette skoleåret på nytt. I Tanzania har skolene 
vært stengt i kortere tid, og elevene fikk gjennomført et tilnærmet normalt skoleår.  

En del av barna har på grunn av pandemien blitt flyttet til private hjem etter pålegg fra lokale myndigheter. dette 
har medført mer arbeid med å distribuere matvarer, klær og annet barna trenger i løpet av året. mesteparten av 
maten er hentet fra egen matproduksjon. (Oppdrett av fisk, avl av gris, høns, geiter, samt dyrking av mais, poteter 
og grønnsaker.)  

Utgående informasjon: 
Informasjonsbladet har blitt sendt til faddere og givere i Norge. Gjennom året har annonser på hjemmeside, i 
informasjonsbladet og på storskjerm gitt stabile 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. 89.500 til kr. 93.100. Innsamlede 
penger fra faddere som gir pr. giro har gått noe ned.  
 
Årsregnskapet – Fortsatt drift: 
Årsregnskapet for 2020 viser en omsetning på kr. 2 099 913 – en økning på kr. 223 407,- i forhold til 2019. 
Gaveinntekter utgjør kr. 1 705 201,- Tilsvarende tall for 2019 var kr. 1.572.111. Regnskapet for 2020 viser et 
overskudd på kr. 495 917,- som overføres til opptjent annen egenkapital. Årsaken til overskuddet er først og fremst 
sparte skolepenger på grunn av nedstengte skoler i pandemiåret. Pengene er plasser i bank og utgjør en buffer for 
fremtidige formålskostnader. Totale forbrukte midler ble i 2020 kr. 1 604 004 (direkte utbetalt kr 1 501 686 + 
innsamlingskostnader kr. 16 063 + administrasjonskostnader kr. 86 255).   
 
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 2020 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.                                                                 
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