
Kan en liten dråpe gjøre en forskjell i det store havet? 
Og da sier jeg ja, for den lille fisken som mangler kun en liten dråpe for å være helt dekket 
av vann og dermed berge livet vil den ene dråpen bety mye. Derfor velger jeg å bidra med 
en liten dråpe i det store havet, nettopp for å gjøre en forskjell for noen få mennesker i en 
liten landsby i Kibosho.  

Livet byr på tilfeldigheter…. eller…. er det bestemt på forhånd. Ikke vet jeg. Men det jeg 
vet er at det har vært særdeles mange tilfeldigheter i dette nye som har tilkommet mitt liv. 
Helt fra mitt bekjentskap med Ellen Graff  Jenssen og YES Kilimanjaro, til å få tak i vikar 
i butikken som kan drifte kopimaskiner og klær på samme tid har det dumpet ned 
”tilfeldigheter” slik at prosjektet nå kan settes ut i live. I en landsby i Tanzania skal jeg få 
lov til å lære 40 mennesker å strikke. Fantastisk.  

Kibosho ligger ved foten av Kilimanjaro, og det blir fryktelig kaldt i regntiden. Ellen har 
vist dem enkle strikkeplagg som f  eks pulsvarmere og ”halser”, de gir varme til kropp og 
sjel. Det har vært stor pågang for å bli med på strikkekurset. Vi har satt et tak på 40 elever. 

Det brukes ikke av stiftelsens penger til min reiser og mitt opphold, ei heller undervisnings-
materiale jeg skal bruker. Jeg har et budsjett på ca 30 000,-. I dette ligger det flybillett tur/
retur, mat og logi i 1 mnd, vaksiner (mange er jeg redd), strikkepinner, garn og undervis-
ningsmateriale som bøker, plakater, nåler, heklenåler etc. (Et evt overskudd vil i sin helhet 
gå til stiftelsen) I dette budsjettet er det trikkepinnene som drar av gårde med den høyeste 
summen. Vi satser på 3 forskjellige sett med strømpepinner og en rundpinne pr elev. Samlet 
sum om jeg må kjøpe alle settene i butikk er kr 12 800,-  

Prosjektet gir da 40 kursdeltagere mulighet til å lære seg et håndverk de senere kan bruke 
til å strikke egne klær og til å spe på familiens økonomi ved å selge pulsvarmere, skjerf, 
luer, gensere, sokker etc. At en evt i neste omgang kan bidra til garnproduksjon i landsbyen 
og lage bambus strikkepinner er ting vi evt i neste omgang vil se nærmere på.  

Har du lyst til å bidra i et prosjekt som gjør en forskjell for disse i Kibosho samt oss i stif-
telsen YES Kilimanjaro? 

Du kan bidra med: 

. Strikkepinner, rette og eller rundpinner i alle tykkelser 

. Ullgarn, hele eller halvbrukte nøster i alle farger 

. Ved å kjøpe et av mine ferdigstrikkede plagg. (Jeg strikker, for igjen å selge produktet og 
pengene går til reisen. Kom gjerne innom UNO Hamar å ta en titt.) 

. Penger: Om jeg klarer å samle inn kr 200,- fra 150 personer, da er jeg i mål 

 

På forhånd takk for oppmerksomheten og evt bidrag fra 

Mona Utheim. 95 23 91 90 

Kongsvegen 520. 2320 Furnes.  

Konto: 1822 15 41 010. Merk bidrag med YES Kilimanjaro. 



Stiftelsen YES Kilimanjaro
Youth - Education - Society

I  Tanzania  strekker  Kibosho  seg  opp  mot  nasjonalparken  Kilimanjaro.  Området  ligger  helt  i  ytterkant  opp  mot  
regnskogen rundt det magiske fjellet. Det er frodig grønt der avocadotrær gir skygge, banantrær og maismarker sørger  
for mat til de mange i landsbyen. Chagga folket er kjent som dyktige jordbrukere høyt til fjells rundt Kilimanjaro.

Likevel - fattigdommen er påtagelig og mulighetene for utdanning er minimale. Et sterkt møte med landsbyen førte kort  
fortalt til at Stiftelsen YES Kilimanjaro ble dannet sommeren 2011. Vi har fylt et lite opplæringsenter med liv i samarbeid  
med folk i landsbyen - innredet med pulter og tavler, symaskiner og kjøkkenutstyr, ansatt lærere og de aller fattigste  
strømmer til for å lære. Dette er unge som ikke har noen annen mulighet for opplæring etter 7.klasse. Med forsiktig  
bruk av våre midler, får vi det til. Økt kunnskap gir håp, glede og nye muligheter for de aller fattigste i denne landsbyen.

Nå vil de foruten skredderfaget også gjerne lære å strikke. Undervise har Mona Utheim sagt JA til  ♥

Stiftelsen YES Kilimanjaro 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

Vil du vite mer - ta kontakt med Ellen Graff Jenssen - ellengj@online.no - 416 58 911 - Jeg forteller så gjerne.




