10 |

LØRDAG 5. NOVEMBER 2016

| nyhet |

Pepperkakeverksted

Bergensavisen

på Robin Hood-huset

Svært fornøyde: Lin Abo Aljadayel (12) og moren Eiman Alsaady er svært fornøyde med at pepperkakehuset står av seg selv. De har fått rikelig med pynt som skal plasseres på
taket. Aktivitetsleder Hege Eriksen sørger for påfyll og gode råd i byggeprosessen.
Foto: Bente-Line SveLLingen FLatekvåL

Lin (12) bygger
for første gang

Veien fra krigen i Syria
til regntunge Bergen
er lang. Men i går
strålte Lin (12) da hun
og familien bygget
pepperkakehus for
første gang.
Bente-Line S. FLatekvåL
benteline@ba.no

Sentrum: Stiftelsen Robin
Hood-huset har i høst startet
opp et nytt tilbud for barnefamilier.

Kjempefint sosialt
Mens de det siste året har hatt
en rekke aktiviteter for barn i
skoleferiene, har de nå også
startet opp tilbud for barnefa-

milier hver fredag og lørdag.
Hit kommer familier fra hele
verden, Norge inkludert, så
langt er 23 nasjonaliteter representert.
– Tilbudet har blitt enormt
godt mottatt. Til nå har 130
barn fra 65 ulike familier deltatt
på fredagskafe og lørdagsaktiviteter, forteller aktivitetsleder
ved Robin Hood-huset, Hege
Eriksen.
I går sto det pepperkakehuspynting på programmet, og familien Aljadayel fra Syria var
blant de fremmøtte.
– Vi kommer hit for å trefe
andre, prate, spise og kose oss.
Det er et kjempefint sosialt miljø her, og vi er svært takknemlig for at de som jobber her gir
oss muligheten til å være her
sammen som familie, sier Sa-

mer Abou Aljadayel til BA.
Han er på kafeen sammen
med sin kone og to av sine fire
barn. På kafeen trefer de andre
kjente, blant annet datteren
Lins bestevenninne og hennes
familie.
– Jeg har gjort masse gøy med
Hege og de andre her. Vi har
vært på Fløyen, badet i Ado,
tegnet, lekt og sett film. Det
skal bli gøy å pynte pepperkakehus, det har jeg aldri gjort tidligere, sier Lin Abo Aljadayel.

Alt er gratis
Det viktigste for stiftelsen som
står bak aktivitetene for barn,
er at alt skal være helt gratis.
Mange barnefamilier med dårlig økonomi sliter med å ha råd
til å gå sammen på kafe og bruke mange av fritidsaktivitetene

i byen. Det gjør Robin Hoodhuset nå noe med.
–Alternativet for de fleste av
disse familiene er å sitte hjemme uten å trefe andre, og uten
å kunne aktivisere barna. Nå
kan også disse barna fortelle
sine klassekamerater om mandagene at de har deltatt på morsomme aktiviteter gjennom
helgen, forteller daglig leder i
Robin Hood-huset, Marcos
Amano.
Takket være velvillige givere
har stiftelsen fått mulighet til å
ta barna med på bading, museer, kino og en rekke andre aktiviteter som de normalt sett ikke
ville hatt råd til.
– Vi er svært glade for våre
mange gode hjelpere i byen. Vi
bruker også en del gratis aktiviteter, for på den måten å vise

frem mulighetene som familiene senere kan benytte seg av på
egen hånd, sier Amano.
For familien fra Syria har
nettopp det at aktivitetene er
gratis, vært viktig.
– Barna trenger aktivitet, og
det er viktig at de kan få mulighet til å delta på slike ting. Det
er en god støtte for oss at det
ikke koster noe, sier Aljadayel.
På bordet ligger pepperkakehus og snart tomme skåler med
snop til å pynte med.
– Hva?! Skal vi ikke spise snopet? Skal vi ha det på taket av
huset?
12-åringen bryter sammen i
latter mens de andre rundt bordet ler høyt. Når du aldri har
pyntet pepperkakehus før, er
det ikke lett å vite at nonstopen
ikke bare skal rett i gapet!

Denne bilen vakte oppsikt i fredagsrushet
En BA-tipser sendte i
går inn et bilde av en
bil med et bosspann på slep i
morgentimene. – Han kjørte
slik på E39 mellom Vågsbotn
og Åsane senter.
Bilen skal ha holdt normal

fart, til tross for at den slepte
et bosspann etter seg.
– Jeg tror sjåføren hadde litt
dårlig tid i dag, humrer
tipseren. Han antyder at det
var litt rart at sjåføren ikke
merket at det hang en

bosspann etter bilen.
– Jeg tror i hvert fall jeg
hadde merket det, sier han.
Operasjonsleder Bjarte
Rebnord i politiet, sier at de
ikke har fått melding om
«bossbilen» på E39.

– Nei, men jeg har sett bildet
av situasjonen, sier han.
Kjøretøyet ville definitivt bli
stoppet av politiet.
– Ja. Det er 80-sone her og
om bosspannet hadde
løsnet, kunne det skapt

farlige situasjoner. Han ville
nok bli anmeldt, slår han
fast. Rebnord påpeker også
at bosspannet er å regne
som en tilhenger, og den er
så absolutt ikke etter
kjøreforskriftene.

BoSSBil: En bilist glemte
bosspannet i går.
Ba-tipSer

