Infobrev 4-2020

Krisehjelpen når fram
- takket være rask respons og stor giverglede
Det er vårt ønske at infobrevene først og fremst skal formidle informasjon om alt det flotte
arbeidet på Gabriellasenteret. I infobrev 3-2020 så vi oss likevel nødt til å be om
Covid 19 krisestøtte for barn og familier knyttet til Gabriellasenteret.
Hvilken respons vi fikk! Tusen, tusen takk 
Allerede etter seks dager kunne vi sende 51.905 hjelpende kroner og fortsatt kommer det inn
støttebeløp på YES Kilimanjaro konto 1503 34 57054 og til vår VIPPS 50005.
La oss fortelle hva pengene blir brukt til gjennom bilder vi har mottatt etter at gavene fra dere
har blitt omsatt til aktiv handling for de mest nødstilte barnas beste.

Det har vært regntid og veiene opp i avsidesliggende landsbyer er stedvis uframkommelige.
Gabriellasenteret har leidd en firehjulstrekker, trykket opp plakater om håndvask, sydd
munnbind, laget såpe og antibac og kjøpt inn vannbøtter med kran samt mat og medisiner.

Hver enkelt familie eller gruppevis i en landsby er de blitt undervist i håndhygiene og vist
hvordan de skal bruke munnbindene som medarbeiderne på Gabriellasenteret har sydd.
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De kommer i sine lett gjenkjennelige gule
Gabriellatrøyer. Barna lyser opp når de
ser sine lærere og terapeuter igjen. Det er
lenge siden midt i mars nå. Med undring
tar de i mot instruksjoner om hvordan de
skal bruke maskene lærerne gir dem.
Mat og medisiner som blir delt ut vekker
lettelse og takknemlighet i de mange
familiene som nå har blitt hjulpet i løpet
av denne måneden.
På telefon gir medarbeiderne uttrykk for takknemlighet over å kunne
hjelpe, men også sorg og forskrekkelse over endringene som har skjedd
med barna på den tiden de har vært borte fra terapi og faglig omsorg.
Så lenge pandemien pågår vil YES Kilimanjaro være fokusert på å
arbeide for krisemidler til følgende:

Sikre videre støtte til de nødstilte barna og deres familier

Støtte medarbeidernes produksjon av såpe, antibac og munnbind

Sikre medarbeidernes lønnsmidler gjennom fortsatt egenaktivitet

Bygge opp under behovet for at barna skal møte kjente lærere og
terapeuter når de kommer tilbake til et nyåpnet Gabriellasenter.
Med støtte og giverglede har vi så langt klart å sette hjelpetiltakene i gang. Vi fortsetter
med samme seriøse innstilling og er uendelig takknemlige for hjelpen så mange har gitt.
Ellen Graff Jenssen
Daglig leder
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