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Årsberetning 2018 

1       Styrets oppsummering av 2018 
 
Prosjekt Haiti har i 2018 gjennomført de planlagte prosjektene med dyktige og engasjerte lokalt 
ansatte som har tatt ansvar og gjort sin jobb på en god måte.  Det har vært noe utfordrende å 
skaffe finansiering til alle aktivitetene, men driften har allikevel vært sikret i 2018.  Styret har i 
løpet av året vurdert mulige reduksjoner og eventuelle avslutning av noen av prosjektene, 
grunnet den økonomiske situasjonen etter at Norad midlene tok slutt fra 1 januar 2019. Fra 
januar 2019 har styret sett seg nødt til å kutte i tilbudet til Manman Troll i Saint Louis du Sud og 
videre vil skolen Petit Troll i Port au Prince stenge fra høst 2019.  
 

2     Styret 2018 
Marte Lajord Frøseth, styremedlem 
Nina Bønå, styremedlem 
Åse Midtveit, styrets leder 
Kristine Andreassen, styrets nestleder 
Marte Aasen, styremedlem 
Grethe Giæver Nilsen, styremedlem 
 
Ingvill Ceide: daglig leder 
 
Styret ønsker at styreleder og nestleder rollene har tidsbegrensing på 2 år, og at de går på 
rundgang i styret.  

3. Sekretariat/administrasjon 
Etter styrevedtak i desember 2010 ble det besluttet at Ingvill K Ceide blir ansatt som daglig 
leder fra 1 januar 2011. Grunnet den økonomiske situasjonen etter stans i Norad støtten har 
daglig leder Ingvill K. Ceide begynt i en ny jobb, fra 1 november 2018, og administerer PH ved 
siden av full jobb.  
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4 Bankforbindelse og revisjon 
Danske Bank er Prosjekt Haitis bankforbindelse. Organisasjonen har to egne konti for midler fra 
Norad i tillegg til en driftskonto,  en konto for skattetrekk og en innsamlingskonto/sparekonto. 
 
Via websidene er det i tillegg mulig å støtte PHs arbeid gjennom betaling via Paypal og 
Facebook.  Revisjon utføres av KPMG AS avdeling Finnsnes.  Prosjekt Haiti ble godkjent som 
medlem av Innsamlingskontrollen i  oktober 2010.  Fra 1. September 2014 bruker vi  
Sparebank1 Regnskapshuset Nord-Norge AS til regnskapsføring.  Fra desember 2018 er 
revisjonen overført til Midt.-Troms Revisjon. Begrunnelsen for å endre revisjonsfirma er at 
Midt-Troms Revisjon hadde et noe rimeligere pristilbud enn KPMG.  

5 Samarbeid med Norad 
Prosjekt Haiti fikk avslag på søknad om videre støtte for perioden 2018-2020. PH ble istedet 
innvilget en støtte på kr. 1, 300 000,- for en «forsvarlig utfasing» av prosjektene i 2018. Fra 1. 
januar 2019 mottar ikke PH lenger støtte fra Norad.  Dette var 11. (og siste) året PH mottok 
støtte fra Norad.   

6 Aktiviteter på Haiti 2018/2019 

6.1 Skolen Petit Troll i Port au Prince– fra oktober 2000 
Skolen Petit Troll har 101 elever i 1-6.klasse i alderen 6-14 år.  Skolen drives i leide lokaler med  
26 lokalt ansatte. Skolen inneholder i tillegg  administrasjonslokaler for daglig leder,  
kvinneorganisasjonen Manman Troll og ungdomsklubben Etap Jenes.   

6.2 Skolen Petit Troll i St. Louis du Sud – fra september 2011 
Prosjekt Haiti har i løpet av 2011 satt opp to skolebygg i landsbyen St. Louis du Sud, 3.5 timers 
kjøring fra Port au Prince. Skolen åpnet i oktober 2011. Skolen har fra høst 2018, 230 elever i 0-
6 klasse, alder 5-14 år. Fra høsten 2018 har vi kuttet i ettermiddagstilbudet. Det er ansatt 13 
personer, rektor, lærere, assistent og vaktmester. Fra 2015 – 2018 har skolen vært støttet av 
Norad. 
 
PH har fått tomten tildelt fra den katolske kirke med en 25 års leiekontrakt. Leien er svært lav.  
Skolen har ansatt en agronom som er ansvarlig for skolehage, elevene lærer å dyrke egne 
grønnsaker som de får spise i skolekantina.  
 
6.3 Flerbrukshus/gjestehus i St Louis du Sud; ’’guesthouse with a purpose’’. 
Et større bygg er under oppføring på samme tomt som de to skolebyggene.  1. etasje brukes til 
helsestasjon, PC lab, sovesaler, konferanse/seminar rom og verksted for kvinnegrupper.  2. 
etasje inneholder gjesterom. Flerbrukshuset er finansiert av Norad, innsamlede midler, samt 
egenandel fra Prosjekt Haiti. Helsestasjonen ble åpnet november 2017 og er åpen for ungdom 
mellom 12-30 år, foreløpig er det åpent hver onsdags ettermiddag hvor en lege og en 
helsesøster er tilknyttet.  Flerbrukshuset har mottatt en gave på 25 nye datamaskiner til 
etablering av PC lab for elevene, fra Hope for Haiti og Endless computers.  
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6.4 Kvinneprosjektet Manman Troll – fra 2007 
Kvinneprosjektet er et nettverk for ca. 200 kvinner, de fleste mødre av elevene ved Petit Troll. 
Manman Trolls mål er å engasjere og styrke kvinnenes posisjon i samfunnet. Deltakerne tilhører 
den fattige delen av befolkningen. Nettverket driver aktiviteter som kvinnene selv har 
etterspurt, bl.a. lese- og skriveopplæring, yrkesopplæring (sy skole). Det gjennomføres seminar 
i tema som demokrati, vold i nære relasjoner, forretningsførsel, helse m.m. Det blir også 
gjennomført film kvelder som et uformelt sosialt møtested.  
 
To av prosjektene innebærer lønnet arbeid/inntekt for kvinner som har tatt opplæring, eller er 
tilknyttet prosjektet; bakeri og systue er et resultat av dette kvinnenettverket. Virksomhetene 
vil også generere inntekter til Manman Troll. 
 
Kvinneprosjektet mottok støtte fra Norad fra 2008 til og med 2011 på kr. 400.000-500.000 pr. 
år. Fra 2012 inngikk PH en tre-årig avtale med Norad, hvor Manman Troll mottok 500 000 kr per 
år i perioden 2012-2014.  I perioden 2015-2017 ble det inngått ny avtale med Norad, med en 
årlig støtte på 750 000,-  Fra 2018 har PH fått avslag på videre støtte, og i den forbindelse ble 
det i 2018 gitt utfasingsmidler fra Norad. Fra 1 januar 2019 har Manman Troll kuttet tilbudet i 
Saint Louis du Sud, men fortsetter tilbudet i Port au Prince.  
 

6.4.1 ’Boulanjere Manman Troll’ - Bakeri i Port au Prince  
Bakeri er bygget 5 minutters gange fra skolen Petit Troll, i samarbeid med arkitektstudenter fra 
NTNU og arkitektfirmaet Tyin Tegnestue. Åpent Bakeri i Oslo har vært involvert som rådgivere 
og støttespillere.  Bakeriet er et lite bygg i 2 etasjer på grunnflate ca. 50 kvadrat. Tomten var 
opprinnelig eiet av en av de ansatte i Manman Troll som i bytte får ferdigstilt leilighet i 2.etasje 
over bakeriet. Eier skal også skal jobbe i bakeriet som leder. Bakeriet skal foreløpig satse på 
tradisjonelt hvitt brød som skal selges fra bakeriet samt av de ca. 100 kvinnene i Manman Troll.     
 
Helle Bennet Almenyttige Fond  har bevilget 420.000 til bakeriet i 2011. Driften planlegges å gi 
bidrag til investeringene slik at de er dekket inn i løpet av noen år. Bakeriet åpnet 6. August 
2012, med 11 ansatte i bakeriet.  
 
Manman Troll Bakeri har hatt store utfordringer dette året, med behov for reparasjon av ovner 
og annet utstyr, samtidig som at pris på varer har økt betraktelig.  Dette har ført til at bakeriet 
har sett seg nødt til å stenge i perioder.   
 

6.4.2 ’Atelier Manman Troll’ – systudio i Port au Prince. 
 
Manman Troll har til inntil juli 2016 hatt eget systudio i bydelen Delmas 19. Da eier ville selge 
bygget valgte vi å returnere syskolen og systudio til skolebygget Petit Troll i Delmas 33.  
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Systudio tar oppdrag som skole og kor uniformer, samt produksjon av egen MT kolleksjon på 
bestilling. Systudio ledes av Mme Lebien. 
 

6.5 Ungdomsklubb “Etap Jenes” – fra 2007 
Ungdomsklubben er for ungdommer i alderen 13-25 år, de fleste tidligere skoleelever fra Petit 
Troll og andre unge fra lokalmiljøet. Klubben holder til inne i skolebygget i Delmas 33 og 
aktivitetene omfatter engelsk, filmskolen ’’Screen’’, danse og tromme kurset LEAF og opplæring 
innen konflikthåndtering.  

6.7 Prosjekt Haiti som ressurs-senter 
 
Prosjekt Haiti har leid et større hus som fungerer som gjestehus for frivillige som besøker 
Prosjekt Haiti i kortere eller lengre perioder i forbindelse med arbeidsoppdrag eller 
studieopphold. I 2018 har vi hatt en rekke besøkende, både frivillig opphold samt studenter.  

6.8 Sommerleir i St Louis du Sud 

Sommerskolen drives av frivillige ungdommer fra Skandinavia og Haiti. Aktivitetene inkluderer 
blant annet lek, sport, kunst, drama, seminarer mv. Sommerskolen skaper glede og 
engasjement blant elevene og bidrar til at det knyttes tette bånd mellom de frivillige og 
elevene. Det gjør at sommerskolen er et høydepunkt i året både for deltakerne og for de 
frivillige arrangørene.  Grunnet både den økonomiske situasjonen samt uroligheter 
sikkerhetsmessig (demonstrasjoner) i landet har vi ikke sommerleir i 2019.  

6.9 Helse  
Prosjekt Haiti driver en gratis helsestasjon for ungdom i samfunnshuset i Saint Louis du Sud, det 
er engasjert en helsesøster som tar imot pasienter samt driver undervisning/seminar 1 dag i 
uka.  

7. Resultat 
 
Resultat i 2018:  
 
Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balansen med tilhørende noter et 
tilfredsstillende utrykk for resultatet i 2018 og den økonomiske stillingen ved årsskiftet.  I 
samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.  
 
Forsknings – og utviklingsaktiviteter 
Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings – og utviklingsaktiviteter. 
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Arbeidsmiljøet i stiftelsen har vært tilfredsstillende. Det har ikke vært gjennomført noen 
endringer i 2018 ift styrets sammensetning. Det har ikke blitt rapportert om skader eller ulykker 
på arbeidsplassen. Selskapet har som policy at det ikke forekommer forskjellsbehandling 
grunnet kjønn.  
 
Styret søker til enhver tid å overholde de offentlige lover og pålegg som går ut på sikring og 
ivaretakelse av det ytre miljø, samt følge de nasjonale læreplaner på Haiti. Bedriften forurenser 
ikke det ytre miljø.  
 
Styret mener at årsregnskapet gir et rettsvisende bilde av Prosjekt Haitis eiendeler, gjeld, 
finansielle stilling og resultat.   
 
Regnskap for 2018 vedlagt 

Prosjekt Haiti 

Dato 28.06.19  

Nina Bønå                                                        Ingvill K. Ceide 

Styremedlem             Daglig leder 

 

Marte Lajord Frøseth                                    Åse Midtveit 

Styremedlem            Styrets leder 

 
Marte Berntsen Aasen                    Kristine Andreassen 
 
Styremedlem          Styremedlem 
 
Grethe Giæver Nilsen 
 
Styremedlem 
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