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Årsberetning for Stiftelsen YES Kilimanjaro 2014 
 

Vi viser til nettsiden www.yeskilimanjaro.no for utfyllende informasjon om stiftelsens virksomhet. 
Mer detaljert beskrivelse med bilder fra vårt arbeid på Kilimanjaro finnes i våre info brev gjennom 
året 2014. 
 
Virksomhetens art og lokalisering 
Vårt hovedmål er sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kilimanjaro regionen i Tanzania med 
vekt på inkludering av funksjonshemmede.  
Stiftelsen YES Kilimanjaro har sin base i Folkestadsgate 24 på Hamar. 
 
Våre hovedsamarbeidspartnere i Tanzania gjennom 2014: 
Gabriella Children Rehabilitation Centre, NGO ledet av Brenda Shuma 
KIECOTE, Kibosho Environment Conservation Team, NGO ledet av Aloys Massawe 
 
I Kilimanjaro regionen har vår innsats vært fordelt på tre hoved engasjementer: 
Støtte til Gabriellasenterets arbeid for utviklingshemmede barn, ungdom og deres familier 
Støtte til opplæring og undervisning av skredderelever på KIECOTEs opplæringssenter 
Støtte til utvikling av landbruk, geiteavlslag og matskogplanting sammen med KIECOTE. 
YES Kilimanjaro vektlegger det å inkludere funksjonshemmede i all sin virksomhet og driver  aktivt 
holdningsskapende arbeid sammen med menneskene i lokalsamfunnene i Kilimanjaro regionen. 
 
Virksomhetens utvikling, resultat, organisasjonens stilling - redegjørelse for årsregnskapet 
YES Kilimanjaro ble i 2014 godkjent av Innsamlingskontrollen. De mottar vårt aktivitetsregnskap. 
 
Årsregnskapet 2014 viser et overskudd på 254.867 NOK. 
Grunnet våre mange donorer har det vært mulig å opprettholde og videreutvikle prosjektene.  
 
Gabriellasenteret 
Gabriellasenteret har utviklet seg fra å være et lite tiltak til nå å favne vidt. Lederne på senteret har 
utviklet en endringsmodell som vi ser gir effekt i folks holdninger overfor utviklingshemmede og 
deres familier. De er i sitt samfunn svært stigmatiserte. Gabriellasenteret gjør en stor innsats for 
holdningsendringer i form av opplæring av barn og unge i tillegg til et utstrakt opplæringsarbeid 
overfor lærere på barneskolene via senterets ”outreach team”. De har stor påvirkning på lokale og 
regionale myndigheters holdninger. 
 
YES Kilimanjaro har videreført støtten til deres arbeid ved å lønne en spesialpedagog, en 
barnehagelærer, en regnskapsfører, utdanningsstøtte til en sykepleier, lønn til en av senterets 
caretakere og friplasser til noen av elevene. Geitebonden Ellen Marie Tangen reiste ned for å 
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undervise ungdommene på senteret og deres foreldre i stell av melkegeiter. En del av senterets 
entreprenørskaps arbeid er å lære de unge et håndverk eller styrke deres evner som hjelpere innen 
landbruket. Det bevirker en dyp holdningsendring å se et funksjonshemmet barn utvikle seg til å bli 
en samarbeidende kilde til inntekt, enten i egen familie eller i sitt lokalsamfunn. 
 
YES Kilimanjaro søkte i 2014 NORAD om støtte til bygging av nytt Gabriellasenter. NORAD 
begrunnet sitt avslag med at de ”prinsipielt mener funksjonshemmede skal gå i normale skoler”.  
Det er beklageligvis uendelig langt fram dit i Tanzania og vi ser Gabriellasenterets innsats som helt  
nødvendig på denne veien. 
 
Opplæringssenteret 
Skredderopplæring: De ti skredderelevene fullførte i 2014 sitt andre år av den treårige 
fagutdanningen. Høsten 2014 diskuterte vi muligheten for etablering av et skredderverksted når de 
ti er ferdig utdannet. Vi lyktes å skaffe faglig kvalifisert vikar for skredderlærer i morspermisjon. 
Læreren er tilbake i sin stilling. Hun er usedvanlig godt organisert og ser ut til å bringe elevene opp 
til et godt faglig nivå. 
Leksehjelp: Ca. 40 barn kommer fire timer lørdag og fire timer søndag for å få hjelp til å bedre sine 
lese-og skriveferdigheter. Tiltaket verdsettes av de lokale barneskolene. 
 
Bygningen har blitt forbedret med et stort vindu langs hele den vestlige endeveggen.  
 
Bibliotek, kontor og PC-rom 
Huset med de tre små rommene er ferdig pusset opp. Bibliotekshyller er montert, skrivebord til 
kontor på plass og en aksjon med salg av symbolske julegaver ga en kjærkommen støtte til innkjøp 
av bøker i 2015 og 2016. En gave på seks laptopper ble overrakt i november 2014. De er installert i 
datarommet og skal gi et grunnlag for at landsbyens myndighetspersoner, videregående elever og 
andre interesserte skal kunne lære å bruke en pc. 
 
Geiteavlslaget 
Laget består av 100 medlemmer. De opprinnelige 46 geitene har fått killinger og hvert medlem har 
nå sin geit. Enighet om at de to første killingene fra hver geit skal gis tilbake til laget gjør dette 
prosjektet bærekraftig. Styret for gruppen er vel organiserte.  
 
Geitebonden Ellen Marie Tangen holdt kurs trinn II for geiteavlslaget i november. Det var 35 
deltagere og hver deltager fikk utdelt en bok på Swahili om geitehold. Bøkene var en gave fra det 
NORAD støttede geiteprosjektet der NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og 
SUA, Sokoine University of Agriculture i Tanzania. Den første spire til et samarbeid mellom disse 
to universitetene og YES Kilimanjaro. Samarbeidet videreutvikles i 2015.  
 
Skogplanting for matauk 
Samarbeidet med de fire lokale barneskolene om matskogplanting fortsatte gjennom året. YES 
Kilimanjaro fikk inn økt støtte til planting i 2014. Det muliggjorde også planting på et økt antall 
småbruk. 
I løpet av året er det foretatt sonderinger for en mulig satsing på en liten lokal produksjon av 
avocadoolje slik at de lokale bøndene kan levere sitt overskudd og bedre sin inntjening. Foreløpig er 
ingen avgjørelse tatt. 
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Redegjørelse for forutsetningen for fortsatt drift 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til 
grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. 
 
Arbeidsmiljø, likestilling, diskriminering og påvirkning av det ytre miljø 
Arbeidsmiljøet er basert på de muligheter et privat hjem gir med hjemmekontor.  
YES Kilimanjaro har ingen ansatte.  
 
All virksomhet er basert på frivillighet. Prosjektreiser dekkes i sin helhet av den enkelte deltaker. 
Stiftelsen hadde pr 31.12.2014 fem styremedlemmer - en mann og fire kvinner.  
 
Virksomheten medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø. 
Det kan nevnes at det er et mål i Tanzania å ta bærekraftige hensyn i all aktivitet der vi er involvert. 
Samtidig søker vi en balanse i samfunnet ved å inkludere funksjonshemmede i våre prosjekter. 
 
Resultatdisponering 
Overskudd 2014 er øremerket til investeringer på Gabriellasenteret, støtte til matskogplanting og 
innkjøp av bøker til bibliotek.  
 
Framtidig utvikling 
Gabriellasenteret:  
Vi har gjennom 2014 styrket vårt samarbeid med Gabriellasenteret. Arbeidet for utviklingshemmede 
er intensivert også ute i landsbyene. Et flertall av våre støttespillere hjemme vektlegger støtte til 
dette arbeidet og gir oss god grunn til å tro at vi i 2015 vil komme til å intensivere samarbeidet. 
Matskogplanting:  
Støtte til matskogplanting er økt og vi ser muligheter for å intensivere dette arbeidet. 
Geiteavlslaget:  
Et nytt samarbeid mellom YES Kilimanjaro og NMBU/SUA er i emning.  
Skredderverksted: 
De fleste av skredderelevene er interesserte i å etablere et skredderverksted i bygda. Vi ser gode 
muligheter for å kunne støtte deres initiativ. 
 
Hamar, 5.mai 2015 
 
 
………………………………………  ......................................................................... 
Jens Olai Jenssen, styreleder    Ellen Marie Tangen, styremedlem 
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Ingrid Braune, styremedlem    Ilona Drivdal, styremedlem 
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Ellen Graff Jenssen, styremedlem/daglig leder 

 


