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Det inspirer å lytte til oversettelse fra swahili til 

engelsk. Trommelæreren er forfatter og har kastet seg 

ut i kampen for utviklingshemmede barns rettigheter. 

På arrangementer i byen Moshi tar han elevene med. 

Ivrig er de med og viser rollespillene han har skrevet.  

De berører tilskuerne og endrer deres holdninger.  
 

Engasjerte seg gjorde han også da de to norske 

folkesangerne Eli Storbekken og Ellen Marie Tangen 

var med på prosjektbesøk.  

 

 

 
 

Store og små deltok da de tre musikerne i fellesskap arrangerte workshop på Gabriellasenteret. 

Tolga-Os Sparebank sponset innkjøp av rytmeinstrumenter og sendte med oss fargerike trøyer. 

 

Gabriellasenterets trommelærer skriver 

rollespill for å skape nye holdninger. 
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Holdningsskapende virksomhet og samtaler var en rød tråd 

gjennom hele prosjektbesøket. Hver av de sju deltagerne var 

med i samspill mellom medarbeidere, elever og foreldre. 
 

Kirsti Hills-Johnes, Ida Akselsen og Trine Graff Jenssen 

hadde møte med medarbeiderne på Gabriellasenteret der de 

delte erfaringer fra arbeid på Vidaråsen og Grobunn. 

Impulsgivende var det for dem alle å kunne vise fram 

produkter laget på de ulike verkstedene i nord og i sør.  
 

Håndverkslærerne Twaha Iddy og Thomas John Mushi viser de tre 

gjestene elevprodukter som brett laget med bananblader. 

 

 

YES Kilimanjaro er glade for å kunne bidra 

aktivt til å styrke entreprenørskapet. Geitehold 

er en viktig del av det. Elever lærer å stelle og 

melke geitene og kan selv etter hvert skaffe en 

tilleggsinntekt for seg og familien sin.  
 

Ellen Marie Tangen holdt kurs for elever, 

foreldre, medarbeidere og naboer. Svært 

nyttig og til stor hjelp i styrkingen av deres 

innsats for å formidle kunnskap. 

 
 

Hugo har Downs syndrom. Han var elev 

på Gabriellasenteret da Ellen Marie 

holdt kurs der i 2014. Siden den gang 

har han vært geitebonde. Nå kom han 

hele veien hjemmefra for å delta på kurs 

igjen og knytte nye vennskapsbånd. Her 

sammen med Trine Graff Jenssen. 
 

 

Under prosjektbesøket ble det holdt to foreldremøter der vi utvekslet tanker om ulike aspekter 

ved våre to samfunn og hvilke utfordringer vi står overfor. Dypt meningsfylt for begge parter. 

 

Symbolske gavekort 2019 
 
Salget er i år øremerket bygging av snekkerverksted på Gabriellasenteret.  

Vi håper på helhjertet oppslutning om salget slik at vi kan bygge snekkerverkstedet. 

Gavekortene er i tillegg til stor hjelp for å spre kunnskap om vårt arbeid. 
 

Bær over med vår markedsføring, kjære dere.  

Det gir viktige inntekter mot målet om kvalitet på Gabriellasenteret. 
  

            Bestill kort på  post@yeskilimanjaro.no eller ring 416 58 911 

        Oppgi antall kort og sum du vil betale (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 

Tusen takk til alle som er med oss og gjør at Gabriellasenteret stadig utvikler seg  
 

Ellen Graff Jenssen 

Daglig leder 
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