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Robin Hood Huset: Feiret med kaker og høytlesning

NÅ ER DET SLUTT
PÅ OVERFYLT HUS
Før kunne Robin
Hood Huset være
overfylt. Nå feirer
de at det er slutt på
de trange tidene.
sentrum
Kristine Næss Thorsen
kristine.naess.thorsen@ba.no
– Lokalene er bedre enn de forrige, konstaterer Javier Pavia Baratas fra Spania.
Han kom til Norge for noen måneder siden, og fikk vite om Robin Hood Huset gjennom broren
til konen som jobber der. Siden
da har han besøkt huset cirka en
gang i uken.
I går var han til stede på åpningen av de nye lokalene i Magnus
Barfots gate, sammen med 50–60
politikere, frivillige og andre som
bruker huset.

Flere brukere

De nye lokalene til Robin Hood
Huset er vesentlige større enn de
forrige i Hollendergaten, og går
over fire etasjer. I første etasje er
brukerkafe og kjøkken plassert.
Internettkafe er i annen etasje.
Tredje etasje er ment som undervisningslokaler til norskkurs,
spanskkurs, CV- og jobbsøkingskurs. I fjerde etasje blir det bytterom for pent brukte klær.
Marcos Amano, daglig leder for
Stiftelsen Robin Hood Huset, gleder seg over de nye lokalene
– Før var lokalet vårt overfylt
med 40–50 gjester. Her har vi
plass til 30 i hver etasje, sier han.
Huset skal videreføre de eksisterende tilbudene som norskkurs, CV-kurs, gratis middag, gratis lunsj, gratis aviser og internett.

FaKTa
Robin Hood Huset
»» Robin Hood Huset er en rusfri
og livssynsnøytral møteplass
for vanskeligstilte.
»» Høsten 2003 oppsto idéen
om å lage et rusfritt møtested,
aktivitets- og ressurssenter
for folk med dårlig økonomi.
»» Den formelle åpningsseremonien ble holdt 26. november
2004
»» I Hollendergaten hadde Robin Hood Huset 216 kvadratmeter. De nye lokalene er 385
kvadratmeter, og går over fire
etasjer.

I tillegg skal stiftelsen tilby mange nye aktiviteter og tilbud som
kunstverksted, skrivekurs, turgrupper og lignende.
Amano mener de nye lokalene
gjør at huset kan tilby noe bedre
til brukerne.
– De får for eksempel muligheten til å organisere aktiviteter her,
sier han.

Penger i siste liten

I november skrev BA at Robin
Hood Huset var i ferd med legge
ned på grunn av pengemangel. I
siste liten ble det klart at huset likevel fikk 479 000 kroner i økte
bevilgninger over byrådets tilleggsinnstilling til bybudsjettet
for 2013.
Pengene fra byrådet skal dekke
husleien, som er tre ganger så høy
som den forrige. Samtidig håper
daglig leder Amano på midler fra
private, for å opprette en ny stilling som frivillighetskoordinator.
– Utfordringen vår er fortsatt at
vi bare er to ansatte. Vi trenger vi
om lag en halv million for å få til
dette, sier han.

Prøv nyhetene i dag Møt Team Suzuki
Bestill din drøm i dag!

Roadshow
2013
Fredag 12. april kl. 13.00-19.00
Bergen MC Center AS

STamgjeST: – Her snakker jeg med folk og spiser i kaféen, sier Javier Pavia Baratas. Til høyre står
konen Idanis Pavon Carrëno.
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Roadracingfører
Carl Berthelsen
kommer
Masse gode tilbud
Gratis servering
Monster energy
sampling

Kjøp ny
Peugeot Kisbee
- få toppboks til kr 2.500,med på kjøpet
Pris kr

13.990,-

Norges mest solgte scooter

KAKE: Når Robin Hood Husets nye lokaler står klare, skal det selvsagt feires med kake. Slik så godbiten ut før de fremmøte gjorde
sine innhogg.

KJENDISBESØK: Gunnar Staalesen leste et utdrag fra hundreårstrilogien.

