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Julegaver som lyser opp hverdagen
Årets julegave fra de ansatte i BKK går til Støtteforeningen for kreftsyke barn, Stiftelsen Robin
Hood Huset i Bergen og The Dale Oen Experience. Disse frivillige og ideelle organisasjonene
mottar til sammen 250 000 kroner.

- En kjempehåndsrekning til oss som til neste år skal flytte inn i nye og større lokaler, sier en meget
takknemlig Marcos Amano, daglig leder i Stiftelsen Robin Hood Huset.

Robin Hood Huset er et rusfritt og livssynsnøytralt
møtested for økonomisk vanskeligstilte og
nettverkssøkende.

- Da vi åpnet lokalene i Hollendergaten i 2005 kom det
mellom 20 og 50 personer innom i uken. I dag er antallet
oppe i nærmere 150 per dag på det meste. Brukerne er
blant andre minstepensjonister, uføretrygdede,
barnefamilier ofte med utenlandsk opprinnelse, enslige
forsørgere og et økende antall arbeidsinnvandrere særlig
fra Sør-Europa, forteller Amano, som nylig fikk overrakt en
sjekk på 100 000 kroner fra leder av FTU (Felles
tillitsutvalg), Svein Davidsen, på vegne av de ansatte i
BKK.

Davidsen fikk samtidig gleden av å gi tilsvarende beløp til
Støtteforeningen for kreftsyke barn.

Gjør en forskjell
- For oss er dette et stort og kjærkomment økonomisk
bidrag. Pengegaven vil bli brukt til å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud. En
så stor gave er med å gjøre en forskjell. Den gjør det mulig for oss å utvide vårt tilbud til disse alvorlig
syke barna, sier Arild Nordvik, som sitter i styret i Støtteforeningen for kreftsyke barn, avdeling
Hordaland, Sogn og Fjordane.

Støtteforeningen er en foreldredrevet frivillig organisasjon. Nordvik forteller at tilbudene
støtteforeningen har til de kreftrammede barna og deres pårørende spenner fra aktivitetskvelder på
Barneklinikken, foreldrekontakttjeneste, til familieturer hvert år.

- Ekstra overraskende og hyggelig var det å få tilbud fra BKK i sommer om å benytte BKK s VIP-losje
på Brann stadion og kampen mellom Brann og Odd.

Barna har lange sykehusopphold bak seg, og gjerne på isolat. Da er det ekstra kjekt å kunne få ett
avbrekk i hverdagen med en tur på stadion. Slike overraskelser hjelper også som motivasjon for
barna, som igjen kan gjøre seg utslag i bedre matlyst. Det har vi selv erfart sier Nordvik, som har en
sønn på 9 1/2 år som er behandlet for Leukemi.

Nordvik forteller at støtteforeningen før jul arrangerer



Arild Nordvik (t.v.), styremedlem i
Støtteforeningen for kreftsyke barn,
mottar en sjekk på 100 000 kroner fra
leder av Felles tillitsutvalg, Svein
Davidsen, på vegne av de ansatte i
BKK. 

Nordvik forteller at støtteforeningen før jul arrangerer
kinotur hvor barna med familie har fått tilbud om å se
"Reisen til julestjernen". I tillegg skal det pyntes
pepperkakehus på avdelingen og arrangeres Juletrefest.

Gjøre noen av dagene bedre
- Når vi hører historiene og skjebnene som fortelles både fra de ansatte i Robin Hood Huset og fra
foreldre og pårørende til kreftsyke barn er vi glad for å kunne medvirke til å gjøre noen dager bedre
og lysere enn andre for disse menneskene, sier Davidsen.

The Dale Oen Experience, som støttes med 50 000 kroner, er opprettet i svømmeren Alexander Dale
Oens minne. The Dale Oen Experience er en ideell organisasjon som retter seg mot å legge til rette
for opplevelser og mestring blant barn og ungdom som nødvendigvis ikke har en enkel hverdag.

I 2010 bestemte FTU og konsernledelsen i BKK at julegaven til de ansatte i stedet skulle gå til et
godt formål. Det året fikk Norsk Folkehjelp en sjekk på 500 000 kroner til arbeid i det
katastroferammede Haiti.

Penger på konto
- I fjor ble pengene satt inn på en konto som nå etter utbetalingene til de tre organisasjonene beløper
seg til 750 000 kroner opplyser Davidsen, som tror mange ansatte setter pris på å bidra på denne
måten.
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