
I høst fikk ISHA en gave 

på 60 000 kr fra  

blomsterglade  

mennesker fra Gitmark. 

En av personene som 

bidrar i blomster-

prosjektet er Guro K. 

Birkedal. Sammen med 

venninner dyrker de 

blomster som selges for 

gode formål. 

I tillegg til et  

treplantningsprosjekt i 

Kenya og  fredsarbeid 

blant stammefolk er vi i 

Isha en av organisasjon 

som takker for bloms-

tersalget.  

Les hilsen fra selgerne 

og se flere bilder på side 

2 og 3. 

Guro K. Birkedal 

Blomster for Isha 
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På somalisk: 

Hei: [haie] Haye  

Tusen takk:  
[mahatsanit]  
Mahadsanid 

Ha det: 
[nabadeei]  
Nabadey  

Hva heter du:   
[maga-a] Magaca  

Prosjektturen 2012 

På grunn av lav sikkerhet gikk prosjektturen for 2012 ikke inn i selve  

prosjektområdet. Likevel var turen nyttig for alle parter. Les mer og se  

bilder side 4 og 5. 
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Klasserom i  

Dharkayn 

Blomstersalg på Gitmark 

Prosjektstatus: 
Tall i parentes er forrige status 

Antall skoler: 5 i bygdene  
 Dharkayn (8 klasserom)  
 Dabataag (4 klasserom (2)) 
 Dhummay (4 klasserom)  
 Tukaraq (4 klasserom) 
 Xargaga (2 klasserom (0)) 

Antall elever:   
 ca 1000 elever (800-1000) 

Antall elever som får mat på skolen:  
 ca 350 

Antall lærere som får lønn:  
 8 på Dharkayn (4). 

Antall ansatte som får lønn:  
 Koordinator for lokal  
 samarbeidspartner Isha Aid, 

 Vaktmester Dharkayn 

 

Lønnsnivå lærere:  
 100 $ måneden 

 

 

 

 

  

Erling Gitmark, 

drivhuseier 

I S H A  D E V E L O P M E N T  C O M M I T T E E  

Av Guro K. Birkedal 

Misjonsblomstene på Gitmark har sitt op-

phav i at vi er noen venninner som er lid-

enskapelig interessert i alt som spirer og 

gror! Det som kan spises og det som er 

en fryd for øyet!  

I en frøpose er det veldig mange frø, og vi 

kan ikke kaste, så derfor sår vi hele 

frøposen. Dette blir det mange planter av, 

og da kom ideen om å dele med andre 

"hobbygartnere". For det er det vi også 

kaller oss! 

Vi begynner ca 15januar med å så, og da 

går det slag i slag. Jeg kan love dere at det 

skjer under i drivhuset hver dag, kan 

nesten høre at det gror! 

Forts. neste side: 



Blomstersalg på Gitmark, forts: 

Når det blir sådd mange planter, trengs det et drivhus. Vi er heldige som har 

en profesjonell gartnervenn som låner oss et hjørne i drivhuset, hvor vi 

planter, vanner og gjødsler blomster og urter, salat og tomatplanter. 

Målet vårt med denne hobbyen: Å glede mange. Vi storkoser oss alltid når vi 

pleier vår blomsterhobby, men gleden blir ekstra stor når vi starter utsalg av 

blomstene rundt 10 mai! 

Folk strømmer til for å handle sommerblomster til gode priser, men det som 

også trekker folk, er prosjekter  vi sender pengene til. Dette er så populært, 

at etter 3 uker er vi tomme for planter! Hele omsetningen av blomstersalget 

sendes direkte til prosjekter som vi har personlig kjennskap til.  

Pengene i år gikk til: 

1: Organisasjonen ISHA, som jobber med skole og utdanning i Somalia. 

2: Øystein Garcia De Presno, som jobber i Kenya, et spennende prosjekt med 

å plante trær i slummen. 

3: Biskop Paride i Sør Sudan, jobber  med fredsarbeid blant stammefolk. 

I og med at vi kjenner disse prosjektene så nært, er det en ekstra trygghet og vite at 

alle pengene kommer fram til organisasjonenes mål! Det er derfor en stor glede 

å  vite at med vår blomsterhobby  hjelper vi mange som har en hverdag som er 

uvirkelig for oss!  

Blomsterhilsen fra Kari Danielsen, Solveig Buene, Guro K Birkedal og Erling Gitmark 
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Kari Danielsen foran, 

Solveig Buene bak 

Fra venstre: 

Erling, Kari og Inger Nilsen 
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“Her kan du 

plasserere en 

interessant 

setning eller et 

interessant sitat 

fra artikkelen for 

å fange leserens 

oppmerksomhet.” 

Bildetekst som be-

skriver bilde eller 

grafikk. 

Prosjekttur 2012 
På grunn av lav sikkerhet gikk  

prosjektturen for 2012 ikke inn i  

selve prosjektområdet. Likevel var 

turen nyttig for alle parter. 

 

Rett før innreise oppstod det en 

konflikt mellom 2 klaner i 2 bygder i 

prosjektområdet. Konflikten dreide 

seg om blodhevn, og volden  

eskalerte raskt og ut av kontroll. 

Isha Aid frårådet på det sterkeste at 

medlemmer fra IDC reiste inn da 

alle sivile var i fare den perioden.  

 

Leder i IDC, Faisal Aligas, valgte  

likevel å dra til Kenya for å være nær 

og møte folk som har tilknytning til 

og innflytelse i prosjektomårdet. Han 

var i tillegg klar til å reise inn i  

Somalia dersom tilstanden i nord 

roet seg.  

 

Møter i Nairobi av spesiell inter-

esse for videre utvikling av pro-

sjektet var: 

 Konfliktsituasjonen og veien 

videre – Garaad Caali  

Buraale (øverste leder i  

prosjektområdet),  

 Diskusjon med tidligere  

president i Puntland  

Maxamed Cabdi Xashi,  

 Diskusjon med  

presidentkandidat Cabdirax-

man Maxamed og politikere,  

 Diskusjon med ledere fra 

bygdene. 

Konklusjon: stoppe volden og 

invitere den andre siden til  

mekling. 

I S H A  D E V E L O P M E N T  C O M M I T T E E  

Øverste ledere i 

konfliktområdet 



S I D E  5  N U M M E R  9   

IDC tok også initiativ til å  

opprette organisasjonen IDC  

Kenya fordi det mangler lokal  

kompetanse i organisasjonsstyring i 

Somalia. Tanken er at IDC  

Kenya skal bistå Isha Aid med 

kompetanseheving i organisasjons-

styring, økonomi, rapportering og 

evaluering.   

 

IDC Kenya er pr dags dato i gang 

med planer for opplæring og vil bli 

inkludert i planene fra 2013. Leder 

for IDC kenya er Deerow Aden, 

en somalisk kenyaner som har lang 

erfaring med bistandsarbeid i  

Kenya og sør-Somalia. IDC Kenya 

er en selvstendig organisasjon og 

skaffer økonomiske midler selv.  

To nye klasse-

rom i Xargaga 

Prosjektturen 2012, forts: 

Meklingsmøte: begge sidene møttes 

og IDC stor sentralt i meklingen med 

forslag til løsning.  

Løsning: lederne drar tilbake og leg-

ger ned våpnene, grupper fra begge 

sider sendes til nøytralt sted med 3. 

part tilstede. De rette bøtelegges i  

forhold til antall drepte og erstatning i 

form av kameler betales. Det ble enig-

het om å legge konflikten bak seg og at 

blodhevn er ingen løsning.  

 

I tillegg ble det avholdt mange møter i 

forhold til den humanitære situasjonen 

og om hvordan løse utfrodringen med 

alle som flyktet i denne perioden. På 

det nåværende tidspunkt er konflikten 

løst og freden vendt tilbake.  
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Statsminister Cabdi 

Faarax Shirdoon 

Presidentvalg i Somalia 
September 2012 dannet Somalia 

sin egen folkevalgte regjering for 

første gang etter 1964. Etter 30 år 

med borgerkrig og overgangs-

regjering siden 2002 var alle  

spente på resultatet.  

Øverste ledere (høvdinger) valgte 

representanter til Parlamentet. 

Dette sikret en rettferdig fordeling 

i forhold til områder og klaner. 

Parlamentet valgte så stortings-

president som ble norsk-

somalieren Mr. Jawari (bodd 10 år 

i Trøndelag) som har minister-

erfaring fra tidligere regjeringer i 

førkrigs-Somalia. Det ble så  

innledet valgkamp til  

presidentsetet, 30 startet og etter 

innledende runder stod det  

mellom 4.  

Xasan Sheikh Maxamud gikk av 

med seieren – en ukjent politiker 

for de fleste men med rett og  

nyttig erfaring. Presidenten valgte 

så statsministeren som ble Cabdi 

Faarax Shirdoon. En også ukjent 

politiker.  

Statsministeren har nå valgt 10 

statsråder hvorav 2 er kvinner. 

Det nye parlamentet og  

regjeringen virker seriøse og ikke 

minst svært annerledes fra  

overgangsregjeringen. Vi ønsker 

lykke til med utfordringen det er 

å bygge opp et land fra ruiner. 

I forhold til prosjektet i nord ser 

vi med begeistring på en sentral 

regjering og mulighetene dette 

kan medføre for bygdene bl.a av 

drift av skoler og helsetilbud. En 

stor oppgave for IDC og Isha Aid 

blir å påvirke politikerne til å tro 

på prosjektet og fremstå som  

troverdige, ærlige og informative 

og at prosjektet er et tiltak verdt 

å satse videre på. 

I S H A  D E V E L O P M E N T  C O M M I T T E E  

President Xasan 

Sheikh Maxamuud 



Økonomistatus 

Uten støtte fra givere og Norad, kunne 

lite av det som står beskrevet i dette  

nyhetsbladet vært gjennomført. Vi skylder 

alle som bidrar en stor og varm takk, og 

benytter anledningen til å gjøre det. 

Den største inntekten for ISHA er fra 

Norad. De har økt støtten til vårt  

prosjekt fra kr 100 000 i fjor til  

kr 300 000 i år. Men kanskje den viktigste 

inntekten får vi av våre givere. Denne har 

økt med 20 %, fra kr 93 000 i fjor til  

kr 113 000 allerede til nå i år. 

Totalt sett gir dette oss mulighet til å  

gjøre flere tiltak i prosjektområdet.  

 

Igjen, takk for all støtte. 

 

Prestheia 104 

4633 Kristiansand 

Org.nr: 987 009 063  

Tlf: 386 21 405 

Mob: 411 41 076, 480 56 664 

post@isha.no 

www.isha.no 

 

 

ISHA er en frivillig hjelpeorganisasjon som 

hjelper barn i Somalia med skolegang.  

Organisasjonen ble stiftet i 2003 av Faisal og 

Liv Toril Aligas. Faisal er selv i fra Somalia og 

har sett behovet for skoler i hjemlandet.  

 

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. 

 

 

www.facebook.com/ishanorge 

Isha Development Committee 

”Pen instead of gun” 

 

Vi trenger din støtte: 

3060.19.25504 

Lenketipset: 

Vi har fort for å tenke på 

Afrika som et stort land 

som trenger hjelp på alle 

områder. Det er helt riktig 

at Afrika har sine ut-

fordringer, som vi i Norge 

og andre økonomisk  

velstående land kan bistå 

med. Men kanskje  

Afrikanske land har noe å 

lære oss oppe i kalde nord? 

Lenketipset går denne 

gangen til ei side som ser 

på bistandsarbeidet med et 

skråblikk. Kanskje noe å 

tenke på! 

http://

www.africafornorway.no/  

http://www.facebook.com/ishanorge
http://www.africafornorway.no/
http://www.africafornorway.no/

