
 
 
 
 
 

 
 
Årsberetning for 2008 
 
Styrets medlemmer 2008 var : 
 
Faisal Aligas    leder  
Liv Toril Aligas    nestleder og sekretær 
Niels Johan Knudsen   styremedlem 
Marit Syvertsen    styremedlem 
Thor Kristian Hanisch  styremedlem 
 
Varamedlem var: 
 
Jo Eskild 
 
Vi har hatt to styremøter i 2008. 
 
Årsberetningen er delvis en gjennomgang av planene som ble lagt på 
årsmøtet i 2008 :  
 

• Få kompetanse på økonomi til søknad Norad 
• Jobbe mer med å få ut info til medlemmer med lenker for å spre info 
uten å mase og for å få flere nye givere. 

• Fortsette å lønne lærere, holde på lærerne, og utvide skolen hvis vi 
har økonomiske midler. 

• Jobbe mye og seriøst med brønnprosjektet. Jobbe med å få den 
riktige og gode kunnskapen om brønnboring for å ha en innsamling 
til høsten og evt. gjennomføring i 2009.  

• Jobbe med å finne ett styremedlem til 
 
Norad 
Året begynte ved at vi fikk avslag på søknaden om midler for 2008. Nytt 
engasjert styremedlem Thor Kristian Hanisch begynte jobben med ny 
søknad om prosjektmidler i september og vi fikk revidert regnskapet for 
2007 som grunnlag for søknaden.  Søknaden ble sendt i oktober med 
prosjektnavnet ”Pen instead of gun”. Svar ventes februar/mars 2009. 
 
Vi sendte samtidig også en søknad om tilskudd til informasjonstiltak her i 
Norge. Svar venter februar/mars 2009. 
 
 



Medlemmer 
Vi har i 2008 sendt ut ett elektronisk nyhetsbrev til alle medlemmer. I 
tillegg har vi sendt ut 5 e-poster til medlemmer med lenker til 
hjemmesidens oppdateringer.  De viktigste sakene har vært: 
 

� Vannmangel og tørke i regionen, opprettelse av vannkonto 
� Nye bilder av skolen 
� Den politiske situasjonen i landet 
� Egen barneside  

 
Skolen 
Alle lærere har valgt å fortsette å jobbe ved Dharkayn skole. Selv om 
skolens aktiviteter stoppet opp da flyktningene trengte et sted å bo valgte 
vi å fortsette å lønne lærerne.  Dette for at de ikke skulle forsvinne for 
oss. Heldigvis er skolen i gang igjen og alle arbeider per d.d som normalt. 
I 2008 har vi ikke hatt midler til å utvide skolen men toalettene fikk tak 
over seg.  
 
Brønn 
Vi åpnet en vannkonto i 2008 med det håp om å få inn penger til å kunne 
bore en brønn til skolen. Vi har vært i kontakt med et somalisk 
entreprenørfirma (stasjonert i USA) som jobber i området. Det er en 
kompleks operasjon som innbefatter bla befaring, testing og prøveboring. 
Vi hadde ikke nok midler. Det ble bestemt på et styremøte at innsamling 
til brønn skulle utsettes til 22. Mars 2009 som er FNs Internasjonale 
Vanndag. Det søkes også om midler til brønn i prosjektsøknaden til Norad. 
 
Økonomi 
Vi har fått noen nye faste givere som er ønsket hjertelig velkommen, og 
de vi allerede har er fortsatt trofaste og stiller opp. Faste inntekter er 
store nok til å dekke lønninger og litt ekstra nå og da.  Men de store 
investeringene i utvidelse av skolen er fortsatt vanskelig. Vi håper på enda 
bedre tider i 2009.  Komplett regnskap ligger ute på hjemmesiden 
 
I 2008 så regnskapet slik ut: 
 
Inntekter  
Sum Faste givere   43 650 

Sum Engangsbeløp       400 

Total inntekt 2008   44 050 

 

Utgifter 
Sum Lønn    29 699 

Sum Utlegg    18 783 

Total utgift 2008   48 482 

 



Krig 
Flyktningene har flyttet ut av skolen men er fortsatt i bygda. Det er jo fint 
for skolen som har fått flere elever. Situasjonen i byen hvor krigen brøt ut 
er stabilisert på den måten at folk kan bo der, men selve konflikten er 
ikke løst. Mange mener det er en tikkende bombe. Flyktningene er derfor 
godt tatt vare på i Dharkayn. 
 
Vann 
Vann er liv !!!   
Et liv uten vann er vanskelig og tærer på krefter til både foreldre og barn. 
Vårt store mål i 2009 er å lette hverdagen til alle i bygda Dharkayn med 
en brønn.  Samtidig er det viktig at vi har en god dialog med koordinator 
Mahad. En brønn gir ”makt” i et område hvor tørke er et stort problem. Vi 
må derfor tenke grundig gjennom hva dette gjør for lokalbefolkningen og 
hindre at det fører til ytterligere konflikter. Mahad er reflektert og har et 
godt innsyn i denne saken. 
 

Vi takker og takker igjen alle for året 2008 og for at dere tror på vårt 
arbeid og engasjement.  

Samtidig oppfordrer vi dere alle til å spre informasjonen om Isha videre til 
venner, familie, naboer, kolleger og bekjente. Send eller print gjerne 
denne årsrapporten til ditt nettverk. 

 

Ved å hjelpe barn med skolegang holder vi 
islamske fundamentalister på avstand. 

Utdanning er måten å bekjempe dette problemet på. 

 

 

 

Vårt motto også for 2009 blir også : “pen instead of gun”  

 
 
 
 
 


