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Gjensynsgleden er stor mellom ungdommer og barn – mellom medarbeidere og elever. 
 

Gabriellasenteret har langsomt åpnet igjen – først for de aller 

vanskeligst stilte barna, etter hvert for alle internatelevene og  

nå også for alle de som bor hjemme og kun kommer på dagtid.   
 

Foreldrene er lettet og takker alle dere som har bidratt til 

hjelpen de har mottatt i den første krevende fasen av krisen.  
 

Medarbeiderne har tatt fatt på det møysommelige arbeidet det 

er å ta imot barna igjen på Gabriellasenteret. Dette fordi mange 

av barna kommer traumatiserte tilbake med vonde opplevelser 

bak seg. Alle har savnet terapeutisk hjelp. Mange har savnet 

mat og medisiner før hjelpen kom. Andre har smertelig nok 

sittet alene, fastbundet mens foreldrene forlot dem for å skaffe 

familien inntekt og mat. En enorm påkjenning for dem alle. 
 

Så langt er målene vi satte oss nådd –  

medarbeiderne står samlet om å drifte Gabriellasenteret videre. 

 

Krisehjelpen med utkjøring av mat og medisiner, såpe og ansiktsmasker, bøtter og plakater om 

håndvask har vi beskrevet i forrige infobrev. Her viser vi litt fra dyrking av mat på Gabriella 
 

 
 

Squash planter vannes ved hjelp av brukte matoljekanner tilknyttet slanger. Maisen er høstet og 

275 Papaya trær er plantet på Dreamland. Dette blir mat til barna og inntekter for driften.  

Prioritert krisetiltak framover blir hjelp til økt bemanning for bedre å kunne imøtekomme de 

traumatiserte barnas behov. De må hjelpes tilbake til egen funksjonsevne før krisen inntrådte. 

 

Tusen takk for at dere er med oss gjennom den vanskelige tiden.            Ellen Graff Jenssen 

Daglig leder 

Medarbeidere og foreldre hilser og takker 
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