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YES Kilimanjaro presenterte status for landsbyprosjektene i vårt forrige infobrev.  

Her fokuserer vi på arbeidet vi gjør sammen med Gabriellasenteret – både der og her hjemme. 

 

Samarbeid mellom Gabriellasenterets ulike entreprenørskapsgrupper  
 

Vi har observert et flott samspill mellom de ulike opplæringsgruppene. Den lille gutten kan ikke 

gå ved egen hjelp. Han trenger en gåstol, men noe slikt er ikke å få kjøpt. Medarbeiderne tenker 

og tegner mens de unge i snekkerlære får oppdraget med å lage gåstolen. Nå har de utviklet en 

prototyp som de kan selge til inntekt for Gabriellasenteret. Mens dette pågår læres gutta i støperiet 

opp. De lager belegningsstein som vil gjøre det lettere å trille gåstolen. 

Etter at Gabriellasenterets gangveier er ferdig steinlagte, vil de videre 

kunne selge stein til driftsinntekter mens nye elever kommer til.  

På samme vis drives opplæringen videre for de mange ulike gruppene.  

 

Dreamland vil mange av dere dra kjensel på - det 40 måls jordet vi har støttet kjøp av. Nå har 

vi støttet landmåling av tomta og 

lokal arkitekt har i samarbeid 

med Gabriella og YES utarbeidet 

planene for dette området. Her 

skal vi sette bærekraft i fokus for 

Gabriellasenteret, gi kompetanse 

til lokale lærere, skape arbeids-

plasser for de unge utviklings-

hemmede i tillegg til en lekeplass 

for alle. Dette skal vi fortelle mer 

om etter hvert. Foreløpig blir det 

inngjerdede området på den 

andre siden av veien benyttet til 

      beitemark for Gabriella geitene. 
 

 

Gabriellasenteret  

- full aktivitet midt i deres skoleår 

Infobrev 2-2019 

Foto: Martin Bjørkman Hodt 

På den endre siden av den lille grusveien strekker Dreamland seg nedover - 

rett utenfor Gabriellasenterets port 
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YES Kilimanjaro – endringer i styret 

Ellen Aasheim har bidratt med helhjertet innsats som styremedlem i fire år. Nå 

ønsker hun avløsning og vi takker henne varmt for flott samarbeid. 

 

Martin Bjørkman Hodt har sagt ja til å gå aktivt inn i styret. Han er tilbake med 

nyttig innsikt etter å ha vært frivillig på Gabriella tre måneder i vinter. Han tok 

sin bachelor i økonomi og entreprenørskap før han reiste og fortsetter nå med 

masterstudier innen organisasjonspsykologi og ledelse. Martin er født i 1994. La 

oss si det slik – gjennomsnittsalderen i styret stuper. Vi jubler og lar oss inspirere. 

 
 

Økonomisk støtte til Gabriellasenteret hittil i 2019 

Et stort løft for YES har vært å gi støtte til et 

solcelleanlegg med en kraftig vannpumpe for å kunne 

distribuere nok borevann til mennesker og landbruk på 

Gabriellasenteret. GO Campaign har støttet bygging 

av vanntårn for å få godt trykk på vannet. 
 

Videre i 2019 har YES støttet mer beplanting og mer 

inventar til skole/administrasjonsbygget og internatet. 

Bakeribygningen er ved å bli fullført og innvendig 

arbeid er i gang. Vi fokuserer videre på å skaffe midler 

til alt de trenger av utstyr for å få bakeriet i drift. En 

god bakerovn er allerede installert.  
 

Byggetrinn II 

Sammen med GO Campaign fortsetter vi med byggetrinn II med den samme fordelingen som før.  

YES fokuserer på bakeriet – GO fokuserer på terapihus og overnattingshus for foreldre. 
 

Innredning av terapihuset ble Brenda og Anthony inspirert 

til da de besøkte Emma Sansehus i 2017.  

YES Kilimanjaro har innledet samarbeid med Emma 

Sansehus for å kunne bistå med idéer. Sammen med YES 

Kilimanjaro og på frivillig oppdrag fikk fotografen Lise 

Martine Halle nylig tilbringe en ettermiddag på 

sansehuset. Deres medarbeider, Christina Folkvord stod 

til rådighet. De lot Lise Martine fotografere alle rom og 

detaljer mens vi stille spørsmål. Bildene tar Lise Martine 

med til Gabriellasenteret i juli. De vil bli til stor 

inspirasjon for idemyldring før terapirommene skal 

innredes, skritt for skritt. Høsten 2020 drar Christina ned 

til Gabriellasenteret på et tre ukers studieopphold. 
 

 

Offisiell åpning av det nye Gabriellasenteret – mest sannsynlig på senhøsten 

Så snart Gabriella fastlegger dato vil vi planlegge hvordan YES Kilimanjaro skal delta. Flere har 

meldt interesse for å bli med. Det inspirerer medarbeiderne der nede. Mer info om dette senere. 
 

Vi er overveldet over givergleden så mange viser. Tusen takk til hver og en  
Selv små bidrag er av den største verdi og kommer de månedlig kan vi budsjettere med dem.  

 
 

Ellen Graff Jenssen  

Daglig leder 

Lise Martine Halle og Christina Folkvord 
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