Vi viser til www.yeskilimanjaro.no for mer inngående informasjon om stiftelsens virksomhet.
Mer detaljert beskrivelse med bilder fra vårt arbeid i Kilimanjaro regionen, Tanzania finnes i våre
infobrev gjennom året 2019, se http://www.yeskilimanjaro.no/aktuelt/.
Vår Facebook side, Stiftelsen YES Kilimanjaro, gir også et inntrykk.
Virksomhetens art og lokalisering
Vårt hovedmål er sosial, kulturell og økonomisk utvikling i Kilimanjaro regionen i Tanzania, med
vekt på inkludering av funksjonshemmede og deres rettigheter.
Virksomheten har to hovedfokus for implementering:
− Gabriellasenteret
− Bærekraftig landsbyutvikling
Vår samarbeidspartner i Tanzania gjennom 2019:
Gabriella Children Rehabilitation Centre, en NGO initiert av tanzanianerne Brenda Shuma og
Anthony Ephraim. Brenda Shuma er Gabriellasenterets daglige leder.
Vår innsats i Kilimanjaro regionen 2019 har vært basert på følgende engasjementer:
− Støtte Gabriellasenterets rettighetsarbeid for utviklingshemmede, moralsk, praktisk, faglig.
Mellommenneskelig samspill via prosjektbesøk med samtaler, kurs, utveksling av erfaringer.
− Støtte til videreutvikling og innredning av Gabriellasenterets nye bygningsmasse.
− Støtte til videreutvikling og nyetablering av entreprenørskapet for både opplæring og
framtidig bærekraft.
− Støtte til deler av driften av Gabriellasenteret etter avtale i en overgangsperiode mot 2021.
YES Kilimanjaro vektlegger inkludering av funksjonshemmede i all sin virksomhet og driver aktivt
holdningsskapende arbeid sammen med menneskene i lokalsamfunnene i Kilimanjaro regionen.
Stiftelsen YES Kilimanjaro har sin base i Folkestadsgate 24, 2318 Hamar.
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Årsberetning for Stiftelsen YES Kilimanjaro 2019

Virksomhetens utvikling, resultat, organisasjonens stilling - redegjørelse for årsregnskapet
YES Kilimanjaro er godkjent av Innsamlingskontrollen. De mottar vårt aktivitetsregnskap.
Årsregnskapet 2019 viser et aktivitetsresultat på 961.969 NOK.
Grunnet flere givere har det vært mulig å øke utviklingen av prosjektene i 2019.
Prosjektbesøk
YES Kilimanjaro har hatt en frivillig fra Norge på Gabriellasenteret januar 2019 og avviklet tre
prosjektbesøk i løpet av 2019. Disse fant sted i juli, august og november med besøk på
Gabriellasenteret og i lokalsamfunnene. Drøftinger og samtaler med lederne på Gabriellasenteret er
avgjørende for samarbeidet og sannferdig rapportering til våre støttespillere her hjemme.

I august fikk Gabriellasenteret besøk av to medarbeidere fra Vidaråsen Landsby. De holdt et to ukers
kurs for medarbeiderne i veving med utvalgte teknikker, målrettet for Gabriellasenterets opplæring.
I juli var to fotografer med til Gabriellasenteret for å filme materiale til en dokumentar om senterets
historie og omfattende virksomhet. De filmet i ti dager. Filmen ventes ferdig i løpet av 2020.
I november reiste YES Kilimanjaro på prosjektbesøk med 7 deltagere for to ukers samspill på
Gabriellasenteret. Deltagerne hadde samtaler med medarbeiderne, deltok på foreldremøter, holdt kurs
i geitehold og arrangerte en workshop med rytmeinstrumenter og trommedans sammen med elevene,
i tillegg til at to av deltagerne holdt en konsert. For første gang var en av deltagerne fra Norge
utviklingshemmet. Det hadde stor betydning for det holdningsskapende arbeidet.
Foruten utstrakt samarbeid med Gabriellasenteret har vi ved alle tre besøkene reist opp til prosjektene
i fjellandsbyen for å opprettholde kontakten. En gave til geiteavlslaget skal sikre nytt bukkemateriale
for å hindre innavl i geiteflokken. Det ble også holdt en konsert i fjellandsbyen.
Informasjonsarbeid i Norge
− Nettsiden www.yeskilimanjaro.no holdes oppdatert. I løpet av året har vi oppgradert siden
teknisk etter at vi måtte bytte leverandør. Dette fordi den forrige leverandøren avsluttet sin
virksomhet.
− Facebook siden holdes oppdatert.
− Fem infobrev via e-post er utsendt. Listen over mottagere har økt til 490 personer.
− Nytt informasjons skriv er utarbeidet til bruk i søknader og promotering
− Nye gavekort trykket og solgt for NOK 35.700.
− Fotograferte på Emma Sansehus og trykket opp promoteringsplakater for innredning av
nytt sansehus på Gabriella.
− Frivillige på Vidaråsen avholdt julemarked med info om Gabriellasenteret.
− Kåserier i Nord-Odal Rotary og Norske økosamfunns forening i Oslo.
− Tidsskriftet LandsByLiv, to siders artikkel om Gabriellasenteret og YES Kilimanjaro
− YES Kilimanjaro har informert om stiftelsens arbeid overfor ulike fond før søknad om støtte.
Gabriella Children’s Rehabilitation Centre / Gabriellasenteret
Gabriellasenteret ble etablert i 2009 av to godt utdannede lokale ildsjeler, Brenda Shuma og Anthony
Ephraim. Da YES Kilimanjaro innledet samarbeid med dem i 2011 hadde de kun tre elever. Stigma
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Frivillig innsats på Gabriellasenteret av en person fra YES Kilimanjaro ble påbegynt i okt/nov 2019
og avsluttet sent i januar 2019. I etterkant har den frivillige innsatsen fortsatt med et stort arbeid for
å utvikle en ny nettside for Gabriellasenteret. Den lanseres første halvår 2020.

var for stort til at foreldre til utviklingshemmede barn og unge mestret å vise dem fram og be om
hjelp. Gabriellasenterets pioner arbeid har siden den gang påvirket folks holdninger. I 2019 hadde
Gabriellasenteret på daglig basis ansvar for 84 elever og mer enn 500 familier er registrerte på deres
ventelister. Familiene i denne køen inviteres til terapiopphold på Gabriellasenteret der de blir tilbudt
diagnostisering, veiledning og samspill med andre i samme situasjon. De kommer fra alle Tanzanias
mange regioner. Gabriellasenterets ambulerende fagteam har siden starten nådd ut til 6.000 barn/unge.
2019 ble det første hele skoleåret for elever og medarbeidere på det nye senteret og gode
hverdagsrutiner ble etablert. De har god plass både ute og inne og det gir dem et handlingsrom der
deres entreprenørskapsprogram kommer godt til syne og gir resultater som vekker myndighetenes
positive oppmerksomhet. Et viktig skritt på veien til en strukturell endring i Tanzania.
Gabriellasenterets langsiktige mål er å oppnå fulle rettigheter for alle utviklingshemmede.

YES Kilimanjaro investeringer til Gabriellasenteret 2019:
− Støtte til ferdigstilling av bakeribygg for opplæring/entreprenørskap og salg/bærekraft.
Innvendig og utvendig ferdigstilling
− Støtte til bakerovn og annet nødvendig utstyr og inventar for bakeriets drift
− Støtte til etablering av resepsjon og kontor på Gabriellasenteret
− Støtte med årlig beløp til planting og drift av grønnsakhagen og økt beplantning av området.
− Støtte til innkjøp av kraftig solcelledrevet vannpumpe for hele Gabriellasenterets virksomhet
− Støtte til å styrke geiteprosjektet
− Støtte til innkjøp av rytmeinstrumenter til musikkundervisningen
− Støtte til byggefase 1 for snekkerverkstedsbygg på Gabriellasenteret
KIECOTE - Kibosho Youth Development Centre
Prosjektene i fjellandsbyen ble utviklet og støttet i perioden 2011-2016.
Vi avsluttet den økonomiske støtten etter fem år i full forståelse med lederne i landsbyen.
I fellesskap anså vi prosjektene som selvbærende.
Geiteavlslaget i fjellandsbyen ble gitt støtte til innkjøp av nye avlsbukker i november 2019.
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. Det betales ikke ut godtgjøring av noe slag.
Prosjektreiser dekkes i sin helhet av den enkelte deltaker.
Stiftelsen hadde pr 31.12.2019 fem styremedlemmer, to menn/tre kvinner og en vararepr., en kvinne.
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
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2019 ble året da deres nye bakeri ble bygget og vil bli tatt fullt i bruk i løpet av skoleåret som starter
januar 2020. Det er fullfinansiert av YES Kilimanjaro.

Resultatdisponering
Stiftelsens formålskapital er i hovedsak øremerket til investeringer og utvikling av Gabriellasenteret.
Framtidig utvikling
Vårt samarbeid med Gabriellasenteret er solid. Vi inngikk i 2015 en forpliktende avtale med en av
deres andre sponsorer, GO Campaign med base i California, USA. Sammen har vi forpliktet oss til å
arbeide for innsamling av midler til bygging av et nytt og komplett Gabriellasenter. Byggetrinn I er
tatt i bruk og godt innarbeidet. Gjennom 2019 ble byggetrinn II satt i gang.

I 2020 skal YES Kilimanjaro avvikle et antikorrupsjonskurs sammen med Gabriellasenteret for
opplæring av medarbeidere. Kurset skal holdes på Gabriellasenteret med tanke på bevisstgjøring,
forebygging og styrking mot økt aktivitet.
YES Kilimanjaro vil i 2020 ha fullt fokus på å skaffe midler til utbygging av Dreamland, et 40 mål
stort tilleggsareal til Gabriellasenteret. Her skal det med tiden, blant annet etableres ulik virksomhet
for etablering av vernede arbeidsplasser.
Hamar, 28.3.2020
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Jens Olai Jenssen, styreleder
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Samarbeidet mellom de tre partene fungerer godt og vil i 2020 fortsette med mål om at påbegynt
byggetrinn II skal videreutvikles. YES Kilimanjaro har ansvar for at nytt snekkerverksted skal bygges
og tas i bruk for opplæring/entreprenørskap og salg/bærekraft. YES Kilimanjaro har videre ansvar for
å videreutvikle Gabriellasenterets geiteprosjekt samt gi impulser til andre entreprenørskapsprosjekter
for elevene. Det er avgjørende at entreprenørskapet både styrkes og videreutvikles for å sikre
grunnlaget for framtidige inntekter til drift av senteret

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

Ellen Graff Jenssen

Ellen Graff Jenssen

Daglig leder
Serienummer: 9578-5999-4-1436658
IP: 109.203.xxx.xxx
2020-04-14 15:49:26Z

Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-1436658
IP: 109.203.xxx.xxx
2020-04-14 15:49:26Z

Jens Olai Jenssen

Ingrid Erika Braune

Styreleder
Serienummer: 9578-5999-4-1035682
IP: 109.203.xxx.xxx
2020-04-14 15:51:12Z

Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2080387
IP: 81.167.xxx.xxx
2020-04-14 16:01:59Z

Martin Bjørkman Hodt

Ellen Marie Tangen

Styremedlem
Serienummer: 9578-5995-4-3207170
IP: 84.212.xxx.xxx
2020-04-14 19:38:04Z

Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-1870072
IP: 194.19.xxx.xxx
2020-04-15 20:24:10Z

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).
Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i
dokumentet ikke har blitt endret.
Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Penneo Dokumentnøkkel: GCAHH-KY7ZI-OZPZV-W6NGE-YU1C6-WFEYE

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

