
  

 

 

 
 

Lek og arbeidstrening går hånd i hånd i fargerike, frodige og trygge omgivelser på Gabriellasenteret.  
Nytt av året er en liten butikk ved inngangsporten der de eldste elevene får trene på å selge sine håndverksprodukter. 

 
 

Køen av familier som ønsker hjelp til utviklingshemmede barn er blitt lang – tidligere gjemte de seg bort i skam. 
 
Det er ingen tvil om at Gabriellasenteret har skapt trygghet slik at de nå tørr å bringe barna ut fra gjemmesteder i fjøs og 
uthus. I 2011 var det 5 barn på senteret – nå er det 74. Køen av håpefulle blir stadig lengre. Nybygg må raskt på plass. 
Derfor inngikk GO Campaign i USA og YES Kilimanjaro i Norge en avtale i juni 2015, om at vi med felles innsats skal 
vi få dette til sammen med Gabriella Centre i Tanzania. Vi håper også dere blir inspirert til å være med oss videre.  
 
Hjelp oss gjerne å spre budskapet. Vi trenger mange støttespillere framover. Støtten fra dere er uten tvil avgjørende! 

 

 
En milepel i 2015 

20 mål tomt - en gave fra YES Kilimanjaro takket være våre mange støttespillere - registrert i Gabriellasenterets navn 
for bygging av et nytt og selveiet senter. I 2016 skal det bli frodig grønt med frukt- og nøttetrær til matauk for barna.  

Her fra befaring på tomta sammen med de to ildsjelene, Brenda Shuma og Anthony Ephraim. 
 

 
 
 

Infobrev – januar 2016  
 
YES Kilimanjaro året 2015 ble litt av en milepel. Vi takker alle dere som støtter 
arbeidet med å utvikle prosjektene våre. Det gir trygghet og mot til å ta de dristige 
skrittene som må til for å nå målene vi har satt oss for veien videre.  



Bærekraftig landsbyutvikling 
 
Vårt mål er at alt vi støtter skal bli selvbærende. Skredderelevene er nå ferdig utdannet. 4 har fått skredderjobb i 3 ulike 
byer mens de andre 6 starter eget skredderverksted i landsbyen sammen med entreprenørskapslæreren. YES 
Kilimanjaro støtter dem ved å stille alt investert utstyr fra skredderundervisningen til rådighet sammen med støtte til 
innkjøp av skoleuniformstoffer for å komme i gang. Læreren blir selvstendig næringsdrivende leder for verkstedet og 
KIECOTE, samarbeidspartneren vår i landsbyen, stiller det tidligere klasserommet til disposisjon for verkstedet. 
 
  

 

 

 
 

Graduation for skredderelevene med taler og vitnemål. 
Selv hadde de pyntet til fest i og utenfor klasserommet 

 

  
3 år er omme - stolte, glade,  ferdig utdannede skreddere 

med vitnemål og gaver etter eksamenstilstelningen  

 
 

Matskogplantingen utvides stadig ved hjelp av god støtte inn til YES Kilimanjaro 
 

 

 

 
Planting på Umbwe Onana Primary School i 
2012. Skolen var ny og de hadde få trær 

 

 Den samme skolen i 2015 – glade elever i et grønnere miljø. 
Noen av trærne fra 2012 bærer allerede frukter 

 
2015 har vært et år der YES Kilimanjaro har nådd milepeler av mange slag – innkjøp av tomt til nytt Gabriellasenter, 
fullført skredderutdanning og startet opp skredderverksted. Vi har endret logo og nettside for å bli tilgjengelige på alle 
plattformer. Vi presenterer oss på Facebook og i en ferdig trykket brosjyre.  Til vår glede får vi stadig nye støttespillere.  
 

En oppriktig takk til hver eneste en – dere ER helt uunnværlige J  
 

Vennlig hilsen Ellen Graff Jenssen 
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