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Årsberetning for Stiftelsen YES Kilimanjaro 2013 
 
I løpet av året 2013 ble nettstedet www.yeskilimanjaro.no etablert. 
Vi viser til fyldig informasjon om stiftelsens virksomhet på denne siden. 
 
Virksomhetens art og lokalisering 
Vårt hovedmål er sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kibosho.  
Området består av flere små landsbyer ved foten av Kilimanjaro i Tanzania.  
Stiftelsen YES Kilimanjaro har sin base i Folkestadsgate 24 på Hamar. 
 
Våre hovedsamarbeidspartnere i Tanzania gjennom 2013: 
KIECOTE, Kibosho Environment Conservation Team, NGO ledet av Aloys Massawe 
Gabriella Children Rehabilitation Centre, NGO ledet av Brenda Shuma 
 
Samarbeidspartnere og støttespillere i Norge gjennom 2013: 
Skogselskapet – Afrika seksjonen, ledet av Ola Gram Dæhlen 
Skogbrukets Kursinstitutt og International LEAF Coordination, ledet av Bjørn Helge Bjørnstad 
Gjennom 2013 hadde vi i tillegg 46 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 Gabriellasenterets arbeid for utviklingshemmede barn og ungdom 
 
YES Kilimanjaro arbeider med å inkludere funksjonshemmede i alle prosjektene i 
lokalsamfunnet.  
 
Virksomhetens utvikling, resultat, organisasjonens stilling - redegjørelse for årsregnskapet 
Årsregnskapet 2013 viser et overskudd på 4 164 NOK. 
Grunnet de mange donorene har det vært mulig å øke aktivitetsnivået i Kibosho dette året. 
 
Opplæringssenteret  
Skredderopplæringen har fungert faglig solid gjennom hele året med basisfagene skreddersøm, 
entreprenørskap og engelsk. Det har vært stabilitet blant de ansatte uten sykefravær eller 
utskiftinger. Elevene møter stolte til skoledagen i selvsydde skoleuniformer. Tre av elevene har 
dessverre sluttet fordi de har blitt gravide. Stigma i lokalsamfunnet har foreløpig hindret dem i å 
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komme tilbake etter fødslene. Vi arbeider med holdninger og håper å kunne undervise dem igjen. 
 
Et nytt tilskudd til undervisningen er leksehjelpen. Til denne undervisningen er det ansatt en ny 
medarbeider. Fire timer hver lørdag og søndag kommer barneskolens elever for å få hjelp til lese-, 
skrive- og regneferdigheter. Denne undervisningen foregår i forståelse med barneskolens rektor. 
Opp til 40 barn med lese- og skriveproblemer kommer for å få hjelp hver helg. 
 
Bibliotek, kontor og PC-rom 
Gjennom året er KIECOTE blitt støttet slik at de kunne sette i stand et lite hus med tre rom i 
tilknytning til opplæringssenteret. Her blir det kontor for KIECOTE, det første lille biblioteket i 
bygda og et rom der det er planlagt PC-undervisning.  
 
Geiteavlslaget 
Laget består av 100 medlemmer. De har fått støtte til å bygge fire demonstrasjonsfjøs og til nå har 
de mottatt en gave på til sammen 46 melkegeiter. Mange av geitene har fått killinger som videre er 
delt ut til de øvrige lagsmedlemmene. Laget forvalter selv distribusjonen av geitene. Slik er 
geiteavlslaget allerede blitt et bærekraftig prosjekt.  
 
I november arrangerte vi et praktisk kurs i geitehold. Geitebonden Ellen Marie Tangen fra Sollia 
var kursleder. Vi samlet 20 småbrukere til kurs i fire dager utenfor et av demonstrasjonsfjøsene. 
De utvalgte deltagerne ble ansett å være innovatører i laget med forpliktelse til å gi kunnskapen 
videre til de øvrige medlemmene. Dette ser ut til å fungere meget godt. Flere kurs er planlagt. 
 
Planting for matauk 
Arboretet bygges gradvis opp etter avtale med Ola Gram Dæhlen i Skogselskapet. 
Planting av mat-trær på skolene ble i 2013 utvidet med en skole, Umbwe Onana Primary School. 
Vi har nå samarbeid med fire barneskoler og Gabriellasenteret om planting og stell av frukt- og 
nøttetrær. Det ble avholdt en konkurranse de fire barneskolene i mellom i november for å 
stimulere interessen i bygda. KIECOTE har også fått støtte til å kjøpe inn og dele ut økologisk 
kugjødsel til de fattigste av småbrukerne. De samme brukerne har i tillegg fått tre/fire mat-trær. 
 
Gabriellasenteret 
Gabriellasenteret arbeider for en dyptgripende holdningsendring overfor psykisk 
utviklingshemmede. De er pionerer og hardt arbeidende. YES Kilimanjaro har gjennom 2013 
støttet dem med lønn til en spesialpedagog, en caretaker, friplasser for noen av barna, utdanning til 
en sykepleier, ytterligere møblering av senteret og planting av mat-trær i hagen. Vi har ført 
samtaler med senterets ledere om et samarbeid for å søke norsk støtte til bygging av et selveiet 
senter stort nok til 80 barn. Arkitekten, med støtte fra oss, er allerede i gang med tegningene. 
 
Videre virksomhet for stiftelsen YES Kilimanjaro baserer seg på innkommende midler fra donorer 
og blir regulert i forhold til innkommende midler. Vi har gjennom året solgt symbolske gavekort 
til inntekt for de ulike tiltakene for å sikre inntekter utover det vi har fått direkte fra donorer. Det 
er et mål å øke inntektene fra dette salget i 2014. De planlagte aktivitetene i Kibosho er redegjort 
for i YES Kilimanjaros handlingsplan for 2014. 
 
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. 
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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 hadde pr 31.12.2013 fire styremedlemmer - en mann og tre kvinner. Styret er senere 
utvidet med et medlem. 
 
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. Samtidig som vi også søker en balanse i samfunnet ved å inkludere funksjonshemmede 
i våre prosjekter. 
 
Resultatdisponering 
Overskuddet benyttes til støtte på Kilimanjaro i 2014.  
 
Fremtidig utvikling 
Vårt samarbeid med våre partnere i Tanzania er styrket gjennom 2013 og det råder en gjensidig 
optimisme for hvilke muligheter vi har til å oppnå resultater og utvikling i dette samarbeidet.  
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