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Årsmelding Isha Development Committee 2019 
Virksomhetens art 
Isha Development Committee (IDC) er en virksomhet som omfatter humanitært arbeid i 

Somalia med fokus på grunnskoleutdanning. Virksomheten er lokalisert i Kristiansand  

kommune.  

Styrets medlemmer 2019: 
Det er avholdt 1 styremøte og 1 årsmøte i 2019 samt styrearbeid via e-post.  

Ingunn Reinhardsen gir seg som varamedlem i styret – tusen takk for innsatsen J 

 

Samarbeidspartnere 

I 2019 som alle andre år har vår samarbeidspartner i sør vært den lokale organisasjonen 

Isha Aid. Organisasjonen har hovedsete i bygda Dharkayn. Vi er helt avhengig av god 

kommunikasjon med Isha Aid for å kunne samarbeide godt. Mye telefonkontakt gjør at vi kan 

opprettholde denne kontakten og bli enige om rett vei for videre utvikling. Kart over 

prosjektområdet:  

	 	

	 	

	

	

Faisal	Aligas	
Styreleder	
faligas@yahoo.no			
	
	

Liv	Toril	Aligas	
Sekretær/nestleder	
livtoril@yahoo.com		
	
	

Thor	Kristian	Hanisch	
Styremedlem	
thor.k.hanisch@uia.no		
 

Åge	Daniel	Lie	
Økonomiansvarlig	
Styremedlem	
agelie10@gmail.com		

Kaspara		Vabo	
Styremedlem	
kasparavabo@gmail.com		
	

Ingunn	Reinhardsen		
Varamedlem	
inreinha@start.no			
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Bygdene som er med i prosjektet: Dharkayn, Dabataag, Dhummay og Xargaga. Bygdene 

ligger i det røde området på landkartet. Laascaanood er fylkeshovedstad i Sool region 

(lyserødt og mørkerødt område) 

 

Oppsummering 2019 
Generelt har situasjonen i området vært stabil, rolig og folk har det relativt bra. Siden de 

inngikk fredsavtalen i begynnelsen av 2019 har det ikke skjedd nye voldelige episoder. 

Skolene i Dhummay og Dabataag har vært stengt hele året pga spenninger og frykt for nye 

episoder. Familiene i disse bygdene har midlertidig bodd i Domco der det finnes brønn, plass 

til å sette opp en midlertidig bolig (nomadisk telt-hytte) og hvor barna kan få plass på skolen. 

I tillegg finnes det etiopiske styrker her (fordi bygda ligger på den etiopiske siden av grensen) 

som har fungert beskyttende i en utrygg periode. Skolen i Dharkayn har vært delvis åpen. 

Den var stengt hele første halvdel men de åpnet i september. Siden folk flest her også flyktet 

midlertidig til Domco var det få elever og bare få klasser fylte opp klasserommene. Rektorene 

på alle skolene forberedte skoleåpning i september men innså utover høsten at folk ikke 

ønsket å komme tilbake – enn så lenge. Skolen i Xargaga har vært åpen hele året men med 

få elever. Dette var bygda der militsen som forsvarte bygdene hadde base. Derfor flyktet 

mange familier til Laascaanood (Las-Anod) der de har familie og hvor barna kan gå på skole. 

Laascaanood er fylkeshovedstaden i fylket Sool – en relativt stor by med ca 100.000 

innbyggere og knutepunkt mellom regionene.  

For de gjenværende elever og familier i bygdene har Isha Aid prøvd å være til støtte og hjelp. 

I tillegg til å drive med renovasjon har skolene fått midler til å forberede gjenåpning selv om 
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dette ikke ble like vellykket som ønsket. Renovasjon av bygg og toaletter har stått høyt på 

listen siden skolene ble svært ødelagte under krigen. Mangel på arbeidskraft og kompetanse 

har også vært et problem dette året da utfordringen med interne flyktninger har vært stor i 

hele området. Isha Aid har likevel arbeidet så godt det har latt seg gjøre med å forberede 

skolestart. Alle lærere og rektorer har fått lønn hele året fra Somaliland eller Puntland og 

dette har sikret mange familier. Det ble ikke gjennomført nasjonale prøver i noen av bygdene 

men flere elever har fullført sin skolegang i enten Domco eller Laascaanood. 
 
Regn 
Selv om de siste årene har vært preget av tørke, har 

det i 2019 vært mye regn som gjorde at både dyr og 

folk har fått nok vann. Det har vært grønt og fint så 

dyrene har hatt store beiteområder og fått vokse. 

Etter den langvarige tørken da stort sett alle mistet 

dyreflokkene sine har dette vært kjærkomment i 

2019 – å se dyrene vokse og beite fritt. 

Vannbassengene «Barkad» der det samles vann er 

helt fulle. Men; for mye regn bringer alltid med seg 

problemer, blant annet malaria og 

vannbårne sykdommer. Etter en lang 

tørkeperiode var jorda hard og tørr, det lå 

mange døde dyr over alt, og når vannet 

strømmet ned og ikke ble oppslukt av 

jorden spredde det seg bakterier som er 

farlige for mennesker. Tilfeller av akutt diaré, oppkast og magesmerter samt et meslinger-

utbrudd ble rapportert vest og øst for prosjektområdet. Det er også rapportert om enkelte 

dødsfall knyttet til sykdommene. Det ble ikke, i løpet av hele 2019, meldt om dødsfall grunnet 

sykdommer som dette i selve prosjektområdet.  

Isha Aid var tidlig ute med å be om økonomisk hjelp for å være godt forberedt med 

nødvendige medisiner (intravenøs væskebehandling og næring, diaré behandling, 

malariamedisiner, vaksiner) dersom det ble utbrudd av sykdommer. Da utbruddet kom var de 

godt forberedt og ingen døde som følge av dette. Flere eldre i bygdene sier at de ikke husker 

sist det regnet så mye som i de tre siste månedene av 2019. 

 

 

Tradisjonell måte å samle vann på:  ”Barkad”. 
Dette sikrer vann til dyrene i lengre perioder. 
Vannet brukes også av folk der det ikke finnes 
brønner. Det må da kokes. Disse bassengene 
er også yngleplass for mygg og bidrar 
dessverre i tillegg stor spredning av malaria. 
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MCH (Mother and Child Health care) / Sykehus  
Dharkayn og Xargaga har helsestasjoner (MCH) som har fungert bra. Disse helsestasjonene 

drives av Danish Refugee Council (tilsvarende Norsk Flyktningeråd). Folk har fått medisiner, 

vaksiner, råd og veiledning.  

 
Dharkayn MCH: dette var i utgangspunktet en toroms bygning, bygget av lokale krefter, som 

ble utvidet i 2019 av Danish 

Refugee Council. Helsearbeidere 

som jobber her er ansatt av 

lokale styresmakter og har fått 

helseutdanning på Nugaal 

University i Laascaanood. De har 

skolebakgrunn fra 

prosjektområdet. Dette viser 

viktigheten av 

grunnskoleutdanning for muligheter videre og for å bidra til vekst og utvikling lokalt.  
 
Xargaga MCH: som i Dharkayn var dette opprinnelig en toroms bygning bygget lokalt som så 

har blitt utvidet av Dansih Refugee Council. De ansatte her har også skolebakgrunn fra 

prosjektområdet. DRC har forsørget 

helsestasjonene med utstyr og medisiner. 
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Mikrofinansiering 
I oktober 2019 ble IDC kontaktet av en ung gutt, Cabdiraxmaan, på 18 år fra Dharkayn. Han 

er eldstemann i en søskenflokk på åtte. Faren døde plutselig og familien fikk problem med å 

forsørge seg selv. Han ønsket å ta ansvar – han har gått på skolen i Dharkayn og har fått 

elektriker-kurs i Garoowe (hovedstaden i Puntland). På telefon presenterte han et lite prosjekt 

han ønsket støtte til: en butikk der han kunne selge strøm til å lade mobiler. Han ba om 

økonomisk hjelp på ca 6000 nkr for å investere i solceller og ladeutstyr. Dette tok vi opp på et 

styremøte og det kom frem forslag om at dette kan fungere som et lån som skal betales 

tilbake på sikt. Når lånet er tilbakebetalt videreføres det til andre som ønsker å starte et nytt 

prosjekt. Cabdiraxmaan fikk lånet og gikk i gang med en gang. Han forsørger nå familien 

med inntekter fra den lille bedriften sin og han har store drømmer for fremtiden. 

Nedbetalingsplan er under utarbeiding. 

       
 
Økonomi 
Resultat 
Gaver  85 949,12 
Isha Aid  -85 631,62 
Lønn   
Driftskostnader -5 226,10 
Renter  2,00 
Resultat  -4 906,60 

   

Egenkapital 
Kasse  0,00 
Bank  432,16 
Utestående fordringer  
Leverandører 0,00 
Egenkapital  432,16 
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Organisasjonens formål i 2019 gikk mest ut på å renovere 

skolebygninger som ble ødelagt under krigen i 2018. Det 

har også vært nødvendig å renovere toaletter. I tillegg 

kom det forespørsel om hjelp til medisinske utgifter for å 

forberede sykdomsutbrudd som følge av oversvømmelser 

og mye regn. Organisering av arbeidskraft, gjennomføring 

av renovasjon og oppgradering har vært krevende og 

stor. Vår mann i Isha Aid, Mahad Sulub, har stått 

ansvarlig for å gjøre alt dette så godt som mulig. 

Takknemligheten er stor.  

 

Bruk av midler i prosent: 
  2019 2018 
Innsamlingsprosent   100 100 
Formålsprosent = Kostnader til formålet / Sum forbrukte midler    98   98  
Administrasjonsprosent = Administrasjonskostnader / Sum forbrukte midler  2     2  

 

Behov 2020: 
Det er behov for høy mur rundt alle skolene for å avgrense og skjerme mot at militser igjen 

enkelt kan overta bygninger. Det er også behov for midler til skolemat for elever på skolene. 

Pr 04.20 er Dhummay den eneste bygda med brønn og Xargaga har en mobil rigg som ikke 

fungerer men som de venter på reparasjon. Så det fortsatt behov for vann til skoleelever. Alle 

skolene har vanntanker. Xargaga har fortsatt kun 2 klasserom så her er det behov for en 

utvidelse på minst 6 klasserom slik at skolen kan bli en fullverdig grunnskole. 

 

Pga Covid19-situasjonen pr dags dato (04.20) har 

Isha Aid bestilt mobile håndvasker for å drive 

smittevern. Vi oppfordrer derfor givere og alle 

interesserte til å bidra med ekstra økonomisk hjelp 

i 2020. Det trengs også smittevernsutstyr som 

masker, hansker, frakker og såpe/antibac. Skolen i 

Dharkayn og Xargaga er åpne og her må 

smittevernet tas alvorlig. Isha Aid ønsker også at 

IDC skal bidra med smittevern generelt i alle bygdene da dette er viktig for å hindre alvorlig 

sykdom og i verste fall død. 

Utgifter 

Inventar til skoler 7923,63 

Bygg renovasjon 35804,10 

Vann til elever 12507,80 

Toaletter renovasjon 17664,00 

Medisiner 898,86 

Skolemateriell 10834,00 

SUM 85632,29 
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IDC ønsker å være til stede. Selv om mye står stille og er ødelagt, så har lokalbefolkningen 

en jernvilje til å fortsette. De gjør mye selv allerede men trenger hjelp. Det kommende året er 

smittevern svært viktig, og å investere mer i bærekraftige prosjekter på sikt. Vi er avhengig av 

økonomisk hjelp fra givere – og igjen hjertelig takk til alle dere som har bidratt og fortsetter 

med dette år etter år.  

 

Her kan du velge å bidra om du vil. Hvis du ønsker å bli fast giver kan du opprette fast trekk i 

din bank til dette kontonummeret: 5060.19.25504 
 

Vi har også 2 Vippsnr og du kan velge hva bidraget ditt skal gå til. Vipps nr TØRKE vil i 2020 

brukes til Covid19-utgifter: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Takk for støtten i 2019 J   
 
 
 
 

Vipps	nr	TØRKE:		 	 97982	
	
Vipps	nr	UTDANNING:	 97983		
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Du kan følge IDC i sosiale medier: 
 
 
Facebook: @ishanorge 
https://www.facebook.com/ishanorge/

 
 

 

 

 

Instagram: @idc_som 
https://www.instagram.com/idc_som/ 

 
 

 

 

 

Hjemmeside: 
http://www.isha.no/ 

 


