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Infobrev - juni 2016 
 
GOD SOMMER til alle gode støttespillere! 
 
Denne gang har vi valgt to viktige hendelser vi ønsker å dele med dere: 
Gabriellasenteret anerkjennes ved besøk fra Tanzanias undervisningsdepartement 
Deler av tomta der det nye Gabriellasenteret en gang skal bygges nå blir beplantet 
 
 

 

I mars kom brevet  Gabriellasenteret ikke engang hadde 
dristet seg til å drømme om  - undervisningsdepartementet 
ba selv om å få sende en representant på besøk. 
 
Lenge ble Brendas pionerarbeid motarbeidet. Hun har 
kjempet med en gjennomføringskraft av de sjeldne. Hun 
er en sann innovatør som brøyter vei uten å provosere. 
Tvert i mot. Hun får etter hvert alles tillit, lokalt, nasjonalt 
og internasjonalt. I 2015 vant hun CHILD 10 AWARDS. 
Brenda beholder bakkekontakten uansett og fortsetter sitt 
daglige virke sammen med sine medarbeidere mot sitt 
store mål – verdighet for de utviklingshemmede. 
 
Nå har hun de sentrale myndighetenes oppmerksomhet. 

 
 
I fjellandsbyen, der YES Kilimanjaro støtter den 
bærekraftige landsbyutviklingen, har østerrikeren 
Bernhard Gruber kommet på prosjektbesøk siden 
2010. Sammen med Aloys Massawe har han holdt kurs 
med lokale småbrukere for å øke kunnskapen om 
permakulturmetoden og et forbedret jordbruk. 
 
Vi har observert den store nytteverdien metoden har. 
Etter lang tids brevveksling lyktes det YES 
Kilimanjaro å introdusere Bernhard Gruber for Brenda 
og Anthony, de to ildsjelene på Gabriella senteret. 
Sammen med Aloys Massawe arbeidet de i februar 
fram en plan for opparbeiding og bruk av arealet for 
matauk til beste for barna når de en gang kan flytte dit. 
 
Plantingen er i gang. Rundt hele tomta er det nå plantet 
sisal for å holde ville dyr utenfor det området som skal 
romme matskogen YES Kilimanjaro har gitt som gave. 
 

 

 
 

   
 

Nå starter YES Kilimanjaro arbeidet med å skaffe midler til solid inngjerding av hele den 20 mål store tomta – 
dette er nødvendig for barnas sikkerhet og for at borring etter vann kan ta til. 
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„The new Gabriella Center“
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