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Gabriellasenteret 

Et verdig liv for utviklingshemmede 
 Bærekraftig landsbyutvikling 

Geitehold  Matskogplanting  Skredderfag  Leksehjelp 

 

 

 
Stor glede og aktivitet i grønnsakhagen  Geitebonden Ellen Marie Tangen underviser 

 

Steg for steg blir det nye Gabriellasenteret bygget. 
 

Støtte fra YES Kilimanjaro har så langt sikret den nye 
tomta på 20 mål, inngjerding, et lite lagerbygg med 
vaktstue i tillegg til beplantning og matskog på tomta.  
 

Samarbeidet med GO Campaign har fungert flott. 
Avtalen er at de dobler summen YES Kilimanjaro får 
inn. Slik er det første byggetrinnet blitt sikret og 
Gabriellasenteret vil mest sannsynlig kunne flytte sin 
virksomhet innen utgangen av 2017. 
 

Entreprenørskapsprogrammet er i vekst og de unge gis 
stadig nye muligheter. Fra eget skredderverksted blir 
det nå solgt vesker og batikkstoffer i butikker i byen i 
tillegg til smykker, alt laget av elever på Gabriella. 
 

YES Kilimanjaro kommer til å engasjere seg i 
videreutvikling av flere små verksteder for opplæring 
på Gabriellasenteret der de unge kan få kunnskap og 
senteret bli gitt muligheter til egne driftsinntekter. 
 

Støtte til å utvikle verksteder håper vi å kunne sikre 
via salg av nye flotte YES Kilimanjaro gavekort.  
Ta gjerne en titt på vår nettside.  
 

  

Med raske skritt blir prosjektene for landsbyutvikling 
uavhengige av vår innsats. Bærekraft for det enkelte 
tiltak har hele veien vært vårt mål. 
 

Geitegruppa trenger ikke økonomiske tilskudd, men 
kunnskapsoverføring. Under prosjektbesøket la Ellen 
Marie Tangen denne gangen vekt på registrering for å 
unngå innavl. I det praktiske arbeidet med gruppa 
vektla hun kløvpleie i tillegg til at det ble tatt konkrete 
initiativ til et etterlengtet søppelplukkings prosjekt.  
 

Planting av matskog bærer seg selv nå etter at vi har 
støttet vanningsanlegg til en liten planteskole. Det 
undervises i frøsetting og poding. Barneskolene ble 
besøkt og et felles arrangement om miljøbevissthet ble 
holdt for 4 barneskoler i regi av YES Kilimanjaro. 
 

De utdannede skredderne, som har valgt å bli i 
landsbyen, fortsetter å sy skoleuniformer på bestilling 
og tar oppdrag for folk i landsbyen. 
 

Leksehjelpa er nå det eneste tiltaket som er avhengig 
av vår økonomiske støtte. Dette fører vi med stor glede 
videre som konkret og god fattigdomsbekjempelse. 

    

 

 
    Tradisjonsdans og stolte elever med eget batikkstoff             Skredderverkstedet           Møte med 4 barneskoler 
 

YES Kilimanjaro ønsker dere alle en riktig god adventstid 
Beste hilsen fra Ellen Graff Jenssen 

Infobrev – november 2016 
 
Ny inspirasjon er hentet hjem fra Kilimanjaro etter siste prosjektreise.  
YES Kilimanjaro tar store skritt nå og vi kjenner mer enn noen gang 
takknemlighet over å ha dere i ryggen. Tusen takk til hver eneste en. 


