Årsberetning for Stiftelsen YES Kilimanjaro 2012
Utdrag av stiftelsens vedtekter:
Hovedmål
Stiftelsen har som formål å medvirke til sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kibosho,
Tanzania, for å fremme bærekraftig vekst i lokalsamfunnet, spesielt i forhold til FNs tusenårsmål
om bekjempelse av fattigdom.
Delmål
1. Bidra til utdanning og opplæring av ungdom, kvinner og andre innbyggere som ellers ikke
har noe tilbud for å få inntektsbringende arbeid.
2. Fremme landbruket og landbruksrelaterte næringer for å sikre tilgang til matvarer i
lokalsamfunnet, sunn ernæring og et bærekraftig miljø.
3. Medvirke til småskala næringsutvikling innen landbruk og håndverk med basis i lokale
ressurser.
4. Stimulere til en miljøvennlig og kulturbasert turistnæring som gir besøkende en meningsfull
opplevelse samtidig som den kommer lokalbefolkningen til gode.
5. Skape og tilrettelegge for meningsfylte fritidsaktiviteter for ungdom gjennom sport, kultur,
kommunikasjon og kunnskap.
6. Styrke internasjonalt samarbeid og kulturforståelse gjennom utveksling og gjensidige besøk.
Virksomhetens art og lokalisering
YES Kilimanjaro står for Youth - Education - Society on Kilimanjaro.
Som vedtektene viser er vårt hovedmål sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kibosho.
Dette er et område med flere små landsbyer opp mot fjellet Kilimanjaro i Tanzania.
Stiftelsen YES Kilimanjaro har sin base i Folkestadsgate 24 på Hamar.
Våre hovedsamarbeidspartnere i Tanzania:
KIECOTE, Kibosho Environment Conservation Team, NGO ledet av Aloys Massawe
Gabriella Children Rehabilitation Centre, NGO ledet av Brenda Shuma
Samarbeidspartnere og støttespillere i Norge:
Skogselskapet – Afrika seksjonen, ledet av Ola Gram Dæhlen
Skogbrukets Kursinstitutt og International LEAF Coordination, ledet av Bjørn Helge Bjørnstad
Gjennom 2012 hadde vi 40 private donorer
I Tanzania deles vår innsats inn i tre hoved engasjementer:

Støtte til opplæring og undervisning i Kibosho
Støtte til utvikling av landbruk og småindustri i Kibosho
Støtte til Gabriella sentrets arbeid for utviklingshemmede barn og ungdom
YES Kilimanjaro arbeider med å inkludere funksjonshemmede i lokalsamfunnet.
Vi viser til en mer detaljert beskrivelse med bilder fra vårt arbeid på Kilimanjaro i vedlagte status
rapport pr 1.12.2012.
Virksomhetens utvikling, resultat, organisasjonens stilling - redegjørelse for årsregnskapet
Vår virksomhet ble igangsatt september 2011 og har 2012 som sitt første hele regnskapsår.
Årsregnskapet viser et overskudd på 29 870 NOK.
Grunnet donorene har det vært mulig å øke støtten til aktivitetene i Kibosho. Sentralt står opplæring
Vi har profesjonalisert undervisningen i opplæringssenteret ved å ansette en skredderlærer godkjent
av VETA, Vocational Education and Training Authority i Tanzania. Sammen med vår
samarbeidspartner KIECOTE tar vi nå sikte på å bringe elevene opp til en VETA godkjent
skredderutdanning i løpet av tre år. Obligatoriske fag er i tillegg engelsk og entreprenørskap. Dette
fordi vårt mål er å gjøre elevene i stand til å bli selvstendig næringsdrivende slik at de blir værende i
landsbyene sine og vil kunne bidra til utvikling også for andre.
En ekstra ordinær innsats dette året har Mona Utheim stått for. Hun tok initiativ til en innsamling
for å finansiere reise, utgifter og anskaffelse av materialer til å iverksette et tre ukers strikkekurs i
Kibosho – en usedvanlig gave til YES Kilimanjaro og vår samarbeidspartner KIECOTE. Etter
kurset er det etablert et strikkelaug som arbeider for produksjon og salg av strikkeprodukter.
Et nystartet samarbeid med Skogselskapet om å bygge opp et Arboret/demonstrasjonshage har
betydd mye for vår samarbeidspartner KIECOTE. De opplever en anerkjennelse faglig sett som gir
håp for framtida. Lederen av KIECOTE er skogbruksutdannet og blir respektert for sine kunnskaper
etter tre dager sammen med Skogselskapets Ola Gram Dæhlen i landsbyen på Kilimanjaro.
Gjennom fire donorer har vi vært i stand til å gi en gave på 20 geiter og bygge opp 4
demonstrasjonsfjøs for geiter. Som en følge av dette har det blitt etablert et geiteavslag med ca 100
medlemmer.
Gabriella senteret har blitt støttet av tre donorer slik at de nå har en nyansatt spesialpedagog på
senteret. Et nettverksamarbeid mellom Gabriella senteret og tre landsbyer er etablert etter initiativ
under vår posjektreise i februar 2012. Dette arbeidet har helt tydelig ført til dyptgripende
holdningsendring overfor psykisk utviklingshemmede blant bygdefolket.
Videre virksomhet baserer seg på innkommende midler fra donorer og blir regulert i forhold til
innkommende midler. Vi har gjennom året solgt symbolske gaver til inntekt for de ulike tiltakene
for å sikre inntekter utover det vi har fått fra direkte fra donorer. Det er et mål å øke denne
aktiviteten i 2013. Det er et mål å øke aktiviteten, redegjort for i YES Kilimanjaros handlingsplan
2013.
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Redegjørelse for forutsetningen for fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet.
Arbeidsmiljø, likestilling, diskriminering og påvirkning av det ytre miljø
Arbeidsmiljøet er basert på de muligheter et privat hjem gir med hjemmekontor.
YES Kilimanjaro har ingen ansatte.
All virksomhet er basert på frivillighet. Prosjektreiser dekkes i sin helhet av den enkelte deltaker.
Stiftelsen har 4 styremedlemmer - en mann og tre kvinner.
Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.
Det kan nevnes at det er et mål i Tanzania å ta bærekraftige hensyn i all aktivitet der vi er involvert.
Resultatdisponering
Overskuddet benyttes til støtte på Kilimanjaro i 2013.
Fremtidig utvikling
Det råder stor optimisme for hvilke muligheter vi har til å oppnå resultater og utvikling i samarbeid
med våre samarbeidspartnere i Tanzania. Som eksempel nevnes mulighetene støtten fra
Skogbrukets Kursinstitutt og International LEAF Coordination har åpnet. I tre landsbyer har vi
plantet en matskog bestående av 1000 frukt- og nøttetrær fordelt på skoler og småbruk. Innhøsting
vil kunne gi grunnlag for etablering av småindustri i området som et resultat av denne satsingen.
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