Arsberetning for Stiftelsen YES Kilimanjaro 2018
Vi viser til w,ww.y'eskilimarrjaro.no for mer inngflende informasjon om stiftelsens virksomhet.
i vire
Mer detaljert beskrivelse med bilder fra virt arbeid i Kilimanjaro regionen,Tanzania finnes
Stiftelsen
infobrev g1.*o- iret 2018, se http:/ir,rr,vw.yeskilimanjalo.no/akturelt/. Facebooksiden
YES Kilimanjaro gir ogsi et inntrykk.
Virksomhetens art og lokalisering
i Tanzania' med
V6n hovedmil e6oriul, kulturell og okonomisk utvikling i Kilimanjaro regionen
vekt pi inkludering av funksjonshemmede og deres rettigheter.
Virksomheten har to hovedfokus for implementering:
Gabriellasenteret
B ue lv aft i g I ands bYutv i kl in g
samarbeidspartner i T anzania gj ennom 20 1 8 :
Shuma
Gabriella Children Rehabilitation Centre, NGO ledet av Brenda

V

ir

moralsk' praktisk, faglig'
Ststte Gabriellasenterets rettighetsarbeid for utviklingshemmede,
- Viderefore planarb.-eidet med VidarAsen Landsby/utveksling av medarbeidere'
ved
- Viderefsrt samarbeidet med Gabriellasenteret og Hogskolen i Innlandet
Teacher's
deltagelse pA konferanse om <Inclusive Educatioru> pi Marangu
College i Kilimanjaro regionen i mars 2018'
Forberedelse av workshoPs 2019.
pi Swahili'
Inspirert hagebruket meilinnkjop av 30 boker om permakultur
Id6skaping iundt utvikling uu +o mil stort tilleggsareal, kalt Dreamland'
Gabriellasenter.
Stette til ferdigstiiling, inventar og innflytting i nytt og selveiet
og salg/brrekraft'
Ststte til Uygglng uu.g.n bakeribygning for opplrering/entreprenorskap
og salg/berekraft'
Ststte til etablering av egen planteskole-for opplrering/entreprenorskap
Ststte til ferdigstiliing av gjerde rund det 40 mil store Dreamland.
Ststte til tandmafing og arealplanlegging/arkitekttegning av Dreamland.
mot202l'
Ststte til deler av driften av Gabriellasenteret etter avtale i en overgangsperiode
yES Kitimanjaro vektlegger inkludering av funksjonshemmede i all sin virksomhet og driver aktivt
i Kilimanjaro regionen'
holdningssknpende orUiia sammen med menneskene i loknlsamfunnene
Hamar'
Stiftelsen YES Kilimanjaro har sin base i Folkestads gate 24,23 18
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Virksomhetens utvikling, resultat, organisasjonens stilling - redegiorelse for irsregnskapet
YES Kilimanjaro er godkjent av Innsamlingskontrollen. De mottar v6rt aktivitetsregnskap.
Arsregnskapet2018 viser et overskudd ph74.933 NOK.
Grunnet vire mange donorer har det i enda storre grad vert mulig

i

utvikle prosjektene i 2018.

Prosjektbessk
YES Kilimanjaro har hatt to prosjektbessk til Kilimanjaro regionen,Tanzaniailapet av 2018, i mars
og i november. Gabriellasenteret er inne i en intens utvikling. Bide stedsbesok og droftinger med
lederne er avgjorende for samarbeidet og rapportering til vire stottespillere her hjemme..

Vi har deltatt i et seminar sammen med Gabriellasenteret og Hogskolen i Innlandet pi

Marangu
mars 2018. Der var Brenda Shuma

Teacher's College i Kilimanjaro regionen om inkludering i
foredragsholder.
I november avviklet vi en YES Kilimanjaro ledet workshop pi Gabriellasenteret om fortellermetoder
for utviklingshemmede barn.

Foruten samarbeidet med Gabriellasenteret har vi besskt prosjektene i fiellandsbyen ved begge
besskene. Dette er beskrevet i infobrev l-2019. $e http://wwu.)'eskilirlanjaro.no/aktuelt/.
Informasjonsarbeid i Norge
Trykket opp nye plakater og pamfletter for utdeling'
i2019'
Nettsiden www.yeskilimanjaro.no holdes oppdatert/blir ytterligere oppdatert
Siden Stiftelsen YES Kilimanjaro pi Facebook holdes oppdatert.
Utviklet og trykket opp ny fotoutstilling <Fra tort sletteland til frodig oase).
Sendte ut 5 infobrev via e-post giennom 6ret'
Trykket opp nye gavekort og solgte for NOK 33'800'
Frivillige pfl Vidaiisen avholdt julemarked og sommersalg med info om YES.
Gabriella'
overfor lokale fotballag ble det informert om YES og samlet inn fotballutstyr til
Ridhus'
Deltagelse i Hamar Internasjonale med fotoutstilling og kiseri i Hamar
og fotoutstilling'
IKFF inviterte yES Kilimanjaro til deltagelse pi deres landsmste med kiseri
og fotoutstilling'
Morodalsfestivalen inviterte til <En samtale om inkludering> med kiseri
Prispengene ble
Fagforbundet Hedmarks likestillingspris 2018 gikl( til Morodalsfestivalen.

som honnsr for
videreformidlet til Stiftelsen yE,S ritimanjaro fra Morodalsfestivalen
likestillingsarbeidet virt. Det ga mye oppmerksomhet og god informasjon'

ildsjeler, Brenda Shuma og Anthony
Gabriellasenteret ble etablert i2009 av to godt utdannede lokale
de kun tre el:t:_t^tltT
Ephraim. Da yES Kilimanjaro innledet simarbeid med dem i 20ll hadde
vise dem fram og be om
var for stort til at foreldreiil utviklingshemmede barn og unge mestret i
I dag har
hjelp. Gabriellasenterets pioner arbeid har siden den gang endret fol!: holdninger' pi dere-s
500 familier er registrerte
Gabriellasenteret pa daglig basis ansvar for 80 elever og mer enn
der de blir tilbudt
ventelister. Familiene i denne koen inviteres til terapiopphold pa Gabriellasenteret
diagnostisering og veiledning. De kommer fra alle Tanzanias regioner'
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2018 ble iret da Gabriellasenteret kunne ta sin nye bygningsmasse pi 1.300 m'?og tomteareal pA 60
mil i bruk. Det gir dem et handlingsrom der deres entreprenorskapsprogram kommer godt til syne
og gir resultater som vekker myndighetenes positive oppmerksomhet. Et viktig skritt pi veien til en
stiukturell endring iTanzania. Gabriellasenterets langsiktige mil er i oppni fulle rettigheter for alle
utviklingshemmede.

Frivillis oA Gabriellasenteret 201 8
Martin Bjorkman Hodt har vrert frivillig pi Gabriellasenteret i tre mAneder. Han har arbeidet
barna

vil bli

med

senteret og samtidig tatt ansvaret for A utvikle en helt ny nettside for Gabriellasenteret. Den
lansert sommeren 2019 i god tid fsr den offisielle ipningen av det nye senteret.

pi

Gjennom hret 2018 har vi

fitt

henvendelser fra ulike hold om muligheter for

frivillig innsats

pfr

Gabriellasenteret.

Stette til
Ststte til
Ststte til
Ststte til
Ststte til

ferdigstilling, inventar og innflytting i nytt og selveiet Gabriellasenter'
bygging av bakeribygning for opplrering/entreprenorskap og salg/brerekraft'
salg/brrekraft'
etablering av egen pLnt.rtot. for opplrering/entreprenorskap og
ferdigstilling av gjerde rund 40 mal p6 Dreamland.
landmiling og arealplanlegging/arkitekttegning av Dreamland.

i fiellandsbyen ble utviklet og stottet i perioden 20ll-2016'
lederne i landsbyen' I fellesskap
vi avsluttet den skonomiske ststten etterlem ar i full forstielse med
ansi vi prosjektene som selvbrerende'
til innkjop av nye avlsbukker i mars 2018'
Geiteavlslaget i fiellandsbyen ble gitt ststte

p-.pkt.n.

drift
Redegjorelse for forutsetningen for fortsatt
til grunn
at forutsetningen om fortsatt drift er lagt
I samsvar med regnskapslovens $ 3-3 bekreftes det
ved utarbeidelsen av regnskaPet'
pflvirkning av det ytre miljo
Arbeidsmiljo, likestillinS diskriminering og
et privat hjem gir med hjemmekontor'
Arbeidsmilj aet erbasert pfl de muligheter
YES Kilimanjaro har ingen ansatte'
prosjektreiser dekkes i sin helhet av den enkelte deltaker'
virksomhet er basert pi frivillighet.
fem kvinner'
og en vararepresentant, en mann og
styremedremmer
fem
pr
3r.12.201g
hadde
stiftelsen

A[

for det ytre miljo'
eller utslipp som kan vere til skade
virksomheten medfsrer verken forurensning
vi er involvert'
brerekraftige hensyn i all aktivitet der
Det kan nevnes at det er et m6l iranzaniaita
inkludere funksjons
iamtidig ssker vi en balanse i samfunnet ved 6
hemmede i vire Prosjekter'
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Resultatdisponering
Stiftelsens formilskapital er i hovedsak oremerket til investeringer og utvikling av Gabriellasenteret.

Framtidig utvikling
er solid. Vi inngikk i 2015 et forpliktende samarbeid med en
av deres andre sponsorer, GO Campaign med base i California, USA. Sammen har vi forpliktet oss
til 6 arbeide for innsamling av midler til bygging av et nytt og storre Gabriellasenter. Fsrste byggetrinn
ble ferdig stilt og tatt i bruk av elever og medarbeidere pi Gabriellasenteret i august 2018.

Virt samarbeid med Gabriellasenteret

Samarbeidet mellom yES Kilimanjaro, GO Campaign og Gabriellasenteret fungerer godt og vil i
2019 fortsette med mil om at pibegynt byggetrinn II skal ferdigstilles. YES Kilimanjaro har ansvar
for at bakeribygningen skal kunne tas i bruk for opplrering/entreprenorskap og salg/brerekraft.
2019 blir

iret

da planene for Dreamland skal konkretiseres og utvikles

i samarbeid med lokal arkitekt.

prosjekter pi
Generelt er det et m6l for yES Kilimanjaro 6 styrke eksisterende entreprenorskaps
for framtidige
Gabriellasenteret i tillegg til i initiere ny.. D"tt. er avgjorende for i sikre grunnlaget
inntekter for drift av senteret.

Hamar,3I.3.20l9

Jenssen, styreleder

Jttnil

Ellen Aasheim, stYremedlem

Lng# Braune, styremedlem

lem/daglig
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