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YES Kilimanjaro har støttet boring av vann på den nye tomta. Et stort funn på 90 meters dybde 

gir nye utviklingsmuligheter og stor optimisme i den påbegynte byggeprosessen for nytt senter. 

 

 
 

Vaktmannens hus ligger der, gjerdet rundt tomta er i ferd med å bli grønt og boremaskinen har gjort sitt arbeid. 

Om et års tid flytter Gabriellasenteret sin virksomhet og vi kan vise bilder med barna i aktivitet. 

 

Nytt i løpet av sommeren i tillegg til funnet av vann: 
 

 Besøket fra Gabriellasenteret i juni ble svært inspirerende og matnyttig. Takk til alle som bidro. 

 Nye samarbeids muligheter er under utvikling som følge av besøket. Mer om det utover høsten. 

 YES har nå sikret Gabriella 60 mål jord. Nabojordet på 40 mål ble nylig registrert i deres navn. 

 Samarbeidet med GO Campaign fungerer svært konstruktivt. Sammen er vi klare for bygging. 

 Inngjerdingen er i ferd med å bli en grønn vegg med sisal, hekk, vindbeskyttelse og frukt trær. 

 Inngjerding av tilleggstomta er under planlegging. Dette gjerdet vil gjøre nye aktiviteter mulig. 

 Egen planteskole på Gabriellasenteret er planlagt for opplæring og for å sikre videre bærekraft. 

 Høstens store innsamling vil gå til bygging og innredning av et bakeri på nytt Gabriellasenter. 
 

 Fikk du ikke med deg artikkelen om de bærekraftige landsbyprosjektene i forrige infobrev – 

                            her er linken til den: http://www.yeskilimanjaro.no/forside/?article_id=115 

 

YES Kilimanjaro har evnet å sikre Gabriellasenteret driftsstøtte i de leidde lokalene helt fram til 

flytting over til eget senter. Denne støtten er muliggjort takket være alle dere som gir faste 

månedlige bidrag. DET monner virkelig skal dere vite. Mange bekker små – ja, dere vet :) 
 

YES Kilimanjaro jobber med fornyet glede og inspirasjon og vi kjenner stort ansvar for  

å ivareta og målrette bruken av gavemidlene dere gir.  

Tusen takk  

Ellen Graff Jenssen 

Daglig leder 

 

Geologer har funnet stort vannreservoar 

under Gabriellasenterets nye tomt 
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