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Som de fleste av dere vet –  
det nye Gabriellasenteret ble 
tatt i bruk i september. 

 

Foreldrene uttrykker dyp 
takknemlighet over at deres 
barn blir tilgodesett med 
kvalitet og ambisjoner om å 
endre barnas liv fra 
utestengelse til verdighet. 
 

Gabriellasenteret er bygget 
med høy kvalitet med det for 
øye at det skal tjene som et 
eksempel senter for andre. 
Myndighetene, som før var 
svært skeptiske, kommer nå på 
kurs for å lære. Strukturelle 
endringer er vår langsiktige 
målsetting. 
 

 
Bakeri på Gabriellasenteret 
Mange støttet oss i å hjelpe fram Gabriellasenterets ønske om å bygge et bakeri som ett av flere læringsarenaer på det 
nye senteret. Tusen takk til alle som bidro. Salget av YES Kilimanjaro gavekort i 2017 til inntekt for bygging av bakeri 
ga et svært gledelig resultat. Hele 46.000 NOK kunne vi uavkortet toppe innsamlingen med etter salget og gjøre 
bygging mulig. I disse dager settes spaden i jorda. Alle monner drar - små som store beløp - har vi erfart nok en gang. 
TUSEN TAKK til hver eneste en av dere! 
 

Symbolske gavekort 2018 
 
MJØSANKER står for utførelsen i år. Et trykkeri der utviklingshemmede her 
hjemme får en meningsfylt hverdag. Inntekter fra salget er øremerket inventar, 
leker og skolemateriell på det nye Gabriellasenteret. Noen sier: ‘Vi støtter gjerne, 
men kort trenger vi ikke’. Gavekortene er til stor hjelp for å spre kunnskap om vårt 
arbeid, vil vi gjerne dere skal vite. Vi håper på varm og helhjertet oppslutning om 
salget også i år. Bær over med vår markedsføring, kjære dere. Inntektene er viktige 
for at vi skal kunne fullføre målet om kvalitet på Gabriellasenteret. 
 

  Bestill kort på  post@yeskilimanjaro.no eller ring 416 58 911 
  Oppgi antall kort (minimumspris er 150,- pr kort) 
  Oppgi ditt eget navn og postadresse. Vi sender ut fortløpende 
  Betaling til konto 1503 34 57054 eller VIPPS 50005 
  Kortene er lette å putte i en konvolutt – vindus falset 10 x 15 cm 

 
Vi håper mange støtter opp om gavekort salget for å skaffe inventar til Gabriellasenteret ©  
  

Ellen Graff Jenssen 
Daglig leder 
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Leken er i gang på det nye Gabriellasenteret  


