
 

 Stiftelsen YES Kilimanjaro | Org nr 997 147 170 | www.yeskilimanjaro.no 

 Folkestadsgate 24 | 2318 Hamar | tlf 416 58 911 | post@yeskilimanjaro.no 

 Konto nr 1503 34 57054 | VIPPS 50005 

 

1 

 

 

 

Årsberetning for Stiftelsen YES Kilimanjaro 2021 

 
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 

åtte infobrev gjennom året 2021, 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 2021:  

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 2021: 

Året 2021 ble utvilsomt preget av koronapandemien. I to kortere perioder måtte elevene sendes 

hjem fra Gabriellasenteret. Ved en anledning ble det oppdaget smitte hos en av elevene. Hun døde 

beklageligvis. Stor sorg preget alle knyttet til Gabriellasenteret. De unngikk spredning til øvrige 

elever, deres familier og medarbeidere.  

Det enorme arbeidet medarbeiderne la ned det første koronaåret for å redde Gabriellasenteret bærer 

fortsatt frukter i form av økt kollegialt samhold, styrking av foreldresamarbeidet, økt egenforsyning 

av mat og en mer bærekraftig drift.  

Gabriellasenteret står støtt og endrer holdninger hos myndigheter og befolkning. 

 

− YES markerte 10 års virksomhet ved å lansere «Gabriella Centre – a place for dignity». 

Dokumentarfilmen viser Gabriellasenterets visjoner og virkeliggjøring. Den er produsert av 

YES med mål om benyttelse for Gabriellasenteret overfor deres myndigheter, til info for nye 

foreldre og for at vi selv skal kunne vise deres arbeid overfor våre støttespillere. 

− Mellommenneskelig samspill og utveksling av erfaringer gjennom 2021 kunne også dette 

året utelukkende baseres på kontakt via telefon og nett. Det har fungert bra. 
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− YES fokuserte på å dekke medarbeidernes lønnstap da pandemien rammet dem. Støtten ble 

todelt, lønnsmidler og hjelp til å sette ulike virksomheter i gang for salg til egen inntekt.  

I 2021 har vi vektlagt utvidet drift av Gabriellasenterets bakerivirksomhet. Det har gitt gode 

driftsinntekter gjennom deres egen innsats. I kjølvannet av dette har vi samlet inn midler til 

bygging av en mais- og kornmølle som i 2022 skal bygges på Gabriellasenterets Dreamland. 

− Støtte til Gabriellasenterets rettighetsarbeid for utviklingshemmede, moralsk og ved digitale 

faglige samtaler. De er invitert av lokale skolemyndigheter til å undervise distriktets barne-

skolelærere i hvordan ivareta utviklingshemmede elever og inkludere dem. Det gir håp. 

 

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. 

 

 

Virksomhetens utvikling, resultat, organisasjonens stilling - redegjørelse for årsregnskapet 

YES Kilimanjaro er godkjent av Innsamlingskontrollen. De mottar vårt aktivitetsregnskap. 
 

Årsregnskapet 2021 viser et aktivitetsresultat på –268.050 NOK. 

Grunnet gode givere og fondsgaver har det vært mulig å opprettholde prosjektvirksomheten i 2021.  

Deler av gavene som ble bokført de siste årene skal benyttes over flere år og gir et driftsunderskudd. 

 

Prosjektbesøk 

Vi har hatt månedlig kontakt med Gabriellasenterets ledelse via telefon og nett med gode diskusjoner 

og rapportering også gjennom dette korona året. 

 

Informasjonsarbeid i Norge 

Generelt må sies at vårt utadrettede arbeid har vært preget av koronarestriksjoner også dette året 

− Nettsiden www.yeskilimanjaro.no holdes oppdatert.  

− Facebook siden holdes oppdatert. 

− Åtte infobrev via e-post er utsendt. 

− Nye gavekort trykket og solgt til inntekt for tiltak på Gabriellasenteret 

− Frivillige i Vidaråsen Landsby har avholdt julemarked med salg og info om Gabriellasenteret. 

− Våre styremedlemmer har hver for seg aktivt bidratt til å gjøre vår innsats kjent; i likhet med 

mange frivillige.  

 

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 

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 2021 hadde Gabriellasenteret 31 medarbeidere på hel- eller deltid og på daglig basis i opplæring og 

i internat ansvar for 98 elever og flere hundre familier er registrerte på deres ventelister. For å 

imøtekomme behovet blir det flere ganger i året avholdt et ukelangt terapiopphold på 

Gabriellasenteret der foreldre med sitt funksjonshemmede barn blir tilbudt diagnostisering, 

veiledning og samspill med andre i samme situasjon. De kommer fra alle Tanzanias mange regioner 

og bor da på Gabriellasenteret. Senterets ambulerende fagteam har siden starten nådd ut til mer enn 

6.000 barn/unge. Noe av virksomheten har måttet finne andre former under pandemien. 
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Gabriellasenteret har på selveiet tomt fått 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. 
 

2021 var året da deres nyetablerte bakerivirksomhet ble omfattende markedsført, nye markeder for 

salg åpnet og inntekter til drift ble sikret. Samtidig ble opplæringen av elevene i større grad 

muliggjort. Bakeriet er fullfinansiert av YES Kilimanjaro. 

 

YES Kilimanjaro investeringer til Gabriellasenteret 2021: 

− Støtte til siste bygningsfase av det nye snekkerverkstedet. 

− Støtte til utvidet solcelleanlegg. 

− Støtte til en mer profesjonell og effektiv kontordrift ved Gabriellasenteret. 

− Støtte til deler av driften av Gabriellasenteret. 

− Støtte til videreutvikling av planen for Dreamland ved å øke den lokale arkitekt innsatsen. 

 

 

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 permanent 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 31.12.2021 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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Resultatdisponering 

Stiftelsens formålskapital er i hovedsak øremerket investeringer og utvikling av Gabriellasenteret. 

 

Framtidig utvikling 

Vårt samarbeid med Gabriellasenteret er solid. Vi inngikk i 2015 avtale med en av deres andre 

sponsorer, GO Campaign i USA. Sammen har vi forpliktet oss til å arbeide for innsamling av midler 

til bygging av et komplett Gabriellasenter. Tre-part samarbeidet fungerer godt og etter intensjonene.  

 

YES Kilimanjaro har i 2022 fokus på ferdigstilling av inventar og verktøy i snekkerverkstedet, 

bygging av en møllerstue med elevdrift samt påbegynne bygging av et multifunksjonshus på 

Dreamland (Pandemien forårsaket forsinkelser i byggeplaner i 2021). Vi ser det som avgjørende at 

entreprenørskapet for elevene både styrkes og videreutvikles for å sikre grunnlaget for framtidige 

inntekter til drift av Gabriellasenteret.  

 

I året 2021 ble fortsatt mange planer på det mellommenneskelige plan utsatt, antikorrupsjonskurs, 

utveksling av medarbeidere o.a. Det er vårt håp at planene skal kunne gjennomføres så snart 

pandemien ebber ut. 

 

 

Hamar, 10.02.2022 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………………….. 

Jens Olai Jenssen, styreleder Ellen Marie Tangen, styremedlem 

 

 

 

………………………………………  ……………………………………………….. 

Ingrid Braune, styremedlem    Martin B. Hodt, styremedlem 

 

 

 

……………………………………………….. 

Ellen Graff Jenssen, styremedlem/daglig leder 
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