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Mange spør oss hvordan vi har fått til denne fantastiske utviklingen. Svaret er dere, uten tvil! 
 

Viktig er avtalen vi inngikk med GO Campaign i 2015. Samarbeidet mellom oss er svært 

fruktbart og vi har tett kontakt. Her vil vi gi dere en oversikt over ansvarsfordelingen.  

Aller viktigst er de flotte menneskene på Gabriellasenteret. De setter endringene ut i livet 

 

 
 

 

Byggetrinn 1: Avtale inngått mellom YES Kilimanjaro og GO Campaign, juni 2015 
 

 

YES Kilimanjaro – 1/3 av totalkostnadene 
 

GO Campaign – 2/3 av total kostnadene 
 

 

➢ Tomt på 20 mål og inngjerding 

➢ Boring etter vann, pumpe og tank 

➢ Bygging av vokterbolig (rosa på bildet) 

➢ Planting for matauk, skygge, dyrefor, 

hekk og etter hvert pryd beplantning 

➢ Støtte opp om driften i fem år (fire år 

gjenstår) mens Gabriellasenteret selv 

utvikler inntektskilder etter en plan for 

størst mulig egen bærekraft 

➢ Utvikling av håndverks-verksteder for 

elever i lære og der Gabriella kan få 

inntekter fra produktsalg 

➢ Tilleggstomt på 40 mål (utenom avtalen) 

 

 

Tre bygninger som vil muliggjøre flytting av 

dagens drift til selveide lokaler og god uteplass: 

 

➢ Skolehus med klasserom, terapirom og 

administrasjon 

➢ Kjøkken og spisesal 

➢ Internat for elever og overnatting for 

foreldre på besøk 

➢ Steinlegging mellom byggene 
 

Gabriellasenteret har nå elever fra hver eneste 

region i Tanzania. Store avstander gjør internat 

nødvendig. 

 

 

Byggetrinn 2: 

YES Kilimanjaro ønsker å støtte bygging av et bakeri med kafé for opplæring og bærekraft. 

Vi er i full gang med innsamling for dette formålet – blant annet gjennom årets gavekort salg. 
 

Se side 2 for flere bilder 

 

Det går raskt framover med de tre 

nybyggene på Gabriellasenteret 

det nye Gabriellasenteret bygges! 
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Med stor takk og ønsker om en god førjulstid til alle  
Ellen Graff Jenssen 

Daglig leder 

 

 

 
   

 

 

 
Elevene går i støpe-lære og samtidig produserer de belegnings-  stein til det nye Gabriella.    På bildet pioneren Brenda Shuma 
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