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YES Kilimanjaro går denne høsten inn i en ny og spennende fase - 
utbygging av Gabriellasenteret og etablering av skredderverksted i landsbyen. 
Dette har litt etter litt blitt mulig å få til nettopp fordi alle dere velger å støtte oss.  
Tusen takk! 
 
 
Prosjektreise juni 2015 hadde som mål:  
-  å drøfte utbyggingsplaner med Gabriellasenterets ledere. Nytt og utvidet senter må på plass 
-  å introdusere et nyutdannet filmteam for å legge grunnlaget for en mulig dokumentarfilm. Filme til en PILOT 
-  å besøke landsbyprosjektene høyt oppi fjellet. Planlegge framtidige muligheter for å sikre lokal bærekraft 
 
 

Gabriellasenteret 
Et verdig liv for utviklingshemmede 

 

 Bærekraftig landsbyutvikling 
Skredderfag – Leksehjelp – Matskogplanting – Geitehold 

 

 

 
 

Brenda med unge og glade entreprenørskapselever   

Skredderelevene blir ferdig utdannet i november 2015 
 

Gabriellasenteret er i rask vekst. Nå tør flere familier 
komme fram med sine utviklingshemmede barn. I 
2011 var det 5 barn på senteret, nå er det 60. De når 
700 barn med sitt ambulerende team i utkantstrøkene.  
 
Nytt senter må bygges, også fordi de må ut av de 
leidde lokalene. I august kunne YES Kilimanjaro 
overføre penger til kjøp av en 20 mål stor tomt. 
Kjøpekontrakten er underskrevet, arkitekten har gjort 
jobben sin og byggeplaner er nå under utarbeiding. 
 
YES Kilimanjaro har innledet et nytt samarbeid med 
amerikanske Go Campaign for å skaffe penger til 
bygging. Avtalen mellom oss er at Go Campaign 
dobler hver krone YES Kilimanjaro legger inn i 
prosjektet. Sammen vil vi kunne virkeliggjøre det nye 
Gabriellasenteret. (www.gocampaign.org) 
 

  

Det er et overordnet mål at prosjektene i landsbyen skal 
bli selvbærende så raskt som mulig.  
 
Skredderelevene fullfører sin treårige fagutdanning i 
november. De fleste vil bli i landsbyen og bidra med sin 
fagkunnskap. Det inspirerer til å støtte opp om etablering 
av et skredderverksted. YES Kilimanjaro vil hjelpe fram 
en lokal kundekrets for verkstedet. 
 
Leksehjelpen er til stor nytte for mange barneskoleelever 
som strever. Vi ser stadig nye eksempler på det. 
 
Matskogplantingen har økt. Alle skolene har fått flere 
trær og nye småbrukere er invitert med i aktiv deltagelse. 
 
Geitegruppas gave på 46 melkegeiter har økt til 113.  
Alle i gruppa har geiter nå - prosjektet er bærekraftig! 

 
Les mer på vår nye nettside     -     www.yeskilimanjaro    -    lik oss på Facebook 

 
Med bygging av nytt Gabriellasenter blir det viktig å bidra til å sikre framtidig drift. 

Som bidragsyter er du aktivt med på å hjelpe fram en grunnleggende strukturendring for svært vanskeligstilte. 
YES Kilimanjaro trenger flere faste bidragsytere – vil du bli en av dem? 
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