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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:
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Nye prosjekter i 2011

ISHA har fått godkjent søknaden 
sin hos NORAD og får også i år 
støtte til å fortsette Isha Aid sitt 
arbeid i Somalia. Støtten er på 200 
000 nkr.

Pengene kommer godt med da det er 
mange prosjekter som skal  
gjennomføres dette året. 

Av større investeringer skal det  
bygges to nye klasserom til en 
kostnad på 44 000 nkr. I søknaden 
til NORAD hadde vi et ønske om å 
få støtte til 6 nye klasserom, men er 
likevel fornøyd med at vi får  
mulighet til å bygge to av dem. Med 
disse 2 klassserommene vil  
grunnskolen i bygda Dharkayn oppnå 
full grunnskolestatus fra 2012 med 
8 klasserom hvor elever kan fullføre 
8-års skolegang og kvalifisere seg til 
videregående utdanning.

I tillegg har Isha Aid et sterkt ønske 
om å få tilgang til en bil. Skolene 
som er med i prosjektet ligger langt 
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fra hverandre, og det er tungvint å 
komme fra skole til skole. Med 50 000 
nkr kan Isha Aid skaffe seg en god 
4-hjulsdrevet bil som kan brukes til 
persontransport og materialtransport. 
På den måten kan arbeidet i Somalia 
bli mer effektivt.

Videre går 20 000 nkr til å betale ned 
en mobil vanntak som er kjøpt inn. 
Denne vanntanken har vi fått svært 
gode tilbakemeldinger på, og den 
fraktes rundt til de forskjellige skolene 
slik at elevene kan forsynes med friskt 
vann.

Av mindre prosjekter skal det  
investeres i tavler, kjøkken og spise-
plass, og oppbevaringsrom. 

En ting vi ikke kunne avsette penger 
til, men som var sterkt ønsket i 
Dharkayn, er et amfiteater. Dette ville 
gjort det enkelt å få samlet alle elev-
ene til fellessamlinger. Styret arbeider 
videre med dette for å se på alternative 
finansieringsmåter.

SOMALIA: Bygda Dharkayn fra bilvinduet
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Foredrag i november
Stig Jarle Hansen, norsk statsviter og 
ekspert på Somalia og Somalisk poli-
tikk, besøkte Kristiansand 24. november. 
Foredraget engasjerte de godt over 50  
fremmøtte. Stig Jarle Hansen gav også 
selv utrykk for at han syntes det var et 
hyggelig møte med Kristiansands lokal-
befolkning.

Stig Jarle Hansen

Skolebarn engasjerer seg
Flere skolebarn 
har engasjert seg 
i våre prosjekter. 
Samfundets skole 
i Kristiansand 
hadde blant annet 
besøk av Faisal 
Aligas, der han 
fortalte om  
hvordan det var å 
komme til Norge 
for første gang. 

Barna har i etterkant hatt en fremføring under en  
gudstjeneste der tema var å hjelpe hverandre, og har også 
solgt penner til inntekt for ISHA. Totalt har de samlet inn 
flere tusen kroner.

Også en skole på vestlandet har ønsket å støtte ISHA sine 
prosjekter. Vi setter stor pris på denne støtten, og det viser 
at det finnes mange engasjerte elever som også er opptatt 
av andre barns rettigheter.

Lyst å bidra?
Isha har mange givere som bidrar til 
å bygge skoler i Somalia. Har du lyst, 
eller kjenner andre som kunne tenke seg 
å bidratt økonomisk setter vi stor pris på 
det. Gå inn på www.isha.no og registrer 
ditt beløp der. Også små bidrag hjelper!

Bildene til høyre, øverst: Barn i Dharkayn som spiller 
fotball. Midten: Nye toaletter som er blitt bygget i løpet 
av 2010. Nederst: Mahad som deler ut skolemateriell på 
Dharkayn grunnskole 


