
Isha Development Committee

Om ISHA:
ISHA er en frivillig 

hjelpeorganisasjon 
som hjelper barn i So-
malia med skolegang. 

Organisasjonen ble 
stiftet i 2003 av Faisal 

og Liv Toril Aligas. Fais-
al er selv i fra Somalia 
og har sett behovet 

for skoler i hjemlandet.

Hovedmål:
Organisasjonens 
hovedmål er å gi 

skolegang til barn i 
områder hvor det ikke 
finnes organisert skole. 
Vår hovedgruppe er 
foreldreløse barn og 
barn fra hjem som 

ikke kan betale privat 
skole.

Vårt motto:
“PEN INSTEAD 

OF GUN”

“ISHA”
Somalisk og betyr 
kilde. Utdanning er 
kilden til en bedre 

fremtid.

VI TRENGER DIN 
STØTTE:

3060.19.25504
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Seminar i Oslo

ISHA deltok i september på et 
todagers seminar i Oslo om inns-
amlingsarbeid og erfaringer fra 
samarbeid mellom norske- og 
diasporaorganisasjoner.

“Vær modig, tenk annerledes og 
samarbeid” var Jan Olav Ryfettens 
hovedbudskap til små ideelle organ-
isasjoner. Han stod for et av innsla-
gene på seminaret 23. og 24 septem-
ber i regi av Bistandstorget.

Hovedmålet med seminaret var 
todelt. For det første var det et ønske 
å drøfte mulighetene for å få til et 
samarbeid mellom diasporaorgan-
isasjonene i Norge. Et nettverk kan 
være formålstjenlig ved å utveksle 
erfaringer og kompetanse. 

I tillegg skulle vi få en innføring i 
hvordan man kunne bli kreativ og 
effektiv i innsamlingsarbeidet. Ut-
nytt sosiale medier, skaff flere faste 
givere og vær klar over at testamen-
tariske gaver øker i de kommende 

NYHETSBREV

årene var noen av momentene som 
kom frem.

Seminaret var svært nyttig, og styret i 
Isha vil arbeide videre med noen av de 
sakene som ble tatt opp.

Voksenåsen: Første seminardag med middag (th. Faisal Aligas)

Seminar: Noen av deltakerne ved seminaret.
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Våren 2011 søkte Isha Stormbergstipendet 
om midler til et amfi ved en av våre skoler. Nå 
blir det en realitet.

“Å bytte våpen ut med penn, bytte kriminalitet ut 
med utdanning er noe vi kan like.  
Organisasjonen ISHA gjør noe konkret med det. 
Under mottoet “pen instead of gun” kombinerer 
de global tenkning med lokal handling og  
muliggjør utdanning for flere og flere barn og 
unge i Somalia. Engasjementet både i Norge og 
i Somalia gir bærekraftige resultater” (Storm-
berg turblogg). 

Isha setter utrolig pris på støtten vi har fått fra 
Stormberg og byggingen av amfiet er allerede i 
gang. Vi ser frem til å kunne presentere  
Stormberg Amfi!

Isha bygger Stormberg Amfi
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Ny NORAD-søknad
Isha har mottatt støtte fra Norad i tre år. Det 
er tid for å sende inn søknad om nye tre år.

I den kommende treårsperioden har Isha igjen 
søkt NORAD om midler. I denne perioden vi-
derefører vi vårt prosjekt “Pen instead of gun”. I 
tillegg har vi søkt om midler til følgende tiltak:
- mer fokus på drift
- utvikle yrkesutdanningsprogram for lærere
- kjøpre fotballutstyr til ungdom
- inkludere nye skoler i prosjektet

Besøk fra NORAD
Onsdag 31. august var en representant fra 
NORAD i Kristiansand for å besøke ISHA. I 
møte med ISHA ble han informert om historien 
til organisasjonen og tankene for fremtiden.

For ISHA var møtet nyttig. I forbindelse med 
vår kontakt med NORAD er det nyttig å kjenne 
de personene vi har å forholde oss til.

Tur til Somalia
Juli dette år var Faisal Aligas på sitt første 
besøk inn i implementeringsområdet. En 
positiv og nyttig opplevelse.

På sitt besøk i Somalia fikk Faisal blant annet 
besøke våre skoler i Dharkayn, Dameercad og 
sjekket at skoleovertakelsen fra 2010 i Etiopia 
(Domco) går etter planen. Faisal traff også rep-
resentanter fra Isha Aid, foreldre og lærere. 

Turen gav et positivt inntrykk, og viser at våre 
prosjekter i Somalia går fremover og medfører 
endring og utvikling i riktig retning.

Somalia: Faisal Aligas (i midten) i møte med lærere på 
Dharkayn grunnskole


