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Vei en fra kri gen i Syr ia 
til regn tun ge Bergen 
er lang. Men i går 
strål te Lin (12) da hun 
og fa mi li en byg get 
pep per ka ke hus for 
før s te gang.

Ben te-Line S. FLa te kvåL
benteline@ba.no

Sent rum: Stif tel sen Ro bin 
Hood-hu set har i høst star tet 
opp et nytt til bud for bar ne fa-
mi li er. 

Kjem pe fint so si alt
Mens de det sis te året har hatt 
en rek ke ak ti vi te ter for barn i 
sko le fe ri e ne, har de nå også 
star tet opp til bud for bar ne fa-

mi li er hver fre dag og lør dag. 
Hit kommer familier fra hele 
verden, Norge inkludert, så 
langt er 23 nasjonaliteter repre-
sentert.

– Til bu det har blitt enormt 
godt mot tatt. Til nå har 130 
barn fra 65 uli ke fa mi li er del tatt 
på fredagskafe og lør dags ak ti-
vi teter, for tel ler ak ti vi tets le der 
ved Ro bin Hood-hu set, Hege 
Eriksen. 

I går sto det pep per ka ke hus-
pyn ting på pro gram met, og fa-
mi li en Aljadayel fra Syr ia var 
blant de frem møt te.

– Vi kom mer hit for å tref e 
and re, pra te, spi se og kose oss. 
Det er et kjem pe fint so si alt mil-
jø her, og vi er svært takknem-
lig for at de som job ber her gir 
oss mu lig he ten til å være her 
sam men som fa mi lie, sier Sa-

mer Abou Aljadayel til BA.
Han er på kafeen sammen 

med sin kone og to av sine fire 
barn. På ka fe en tref er de and re 
kjen te, blant an net dat te ren 
Lins bes te venn in ne og hennes 
familie.

– Jeg har gjort mas se gøy med 
Hege og de and re her. Vi har 
vært på Fløy en, ba det i Ado, 
teg net, lekt og sett film. Det 
skal bli gøy å pyn te pep per ka-
ke hus, det har jeg ald ri gjort tid-
li ge re, sier Lin Abo Aljadayel.

Alt er gra tis
Det vik tig ste for stif tel sen som 
står bak ak ti vi te te ne for barn, 
er at alt skal være helt gra tis. 
Man ge barnefamilier med dår-
lig øko no mi sli ter med å ha råd 
til å gå sam men på kafe og bru-
ke man ge av fritidsaktivitetene 

i byen. Det gjør Ro bin Hood-
hu set nå noe med.

–Al ter na ti vet for de fles te av 
dis se fa mi li e ne er å sit te hjem-
me uten å tref e and re, og uten 
å kun ne ak ti vi se re bar na. Nå 
kan også dis se bar na for tel le 
sine klas se ka me ra ter om man-
da ge ne at de har del tatt på mor-
som me ak ti vi te ter gjen nom 
hel gen, for tel ler dag lig le der i 
Ro bin Hood-hu set, Mar cos 
Amano.

Tak ket være vel vil li ge gi ve re 
har stif tel sen fått mu lig het til å 
ta bar na med på ba ding, mu se-
er, kino og en rek ke and re ak ti-
vi te ter som de nor malt sett ikke 
ville hatt råd til.

– Vi er svært gla de for våre 
man ge gode hjel pe re i byen. Vi 
bru ker også en del gra tis ak ti vi-
te ter, for på den må ten å vise 

frem mu lig he te ne som fa mi li e-
ne se ne re kan be nyt te seg av på 
egen hånd, sier Amano.

For fa mi li en fra Syr ia har 
nett opp det at ak ti vi te te ne er 
gra tis, vært vik tig.

– Bar na tren ger ak ti vi tet, og 
det er vik tig at de kan få mu lig-
het til å del ta på sli ke ting. Det 
er en god støt te for oss at det 
ikke kos ter noe, sier Aljadayel.

På bor det lig ger pep per ka ke-
hus og snart tom me skå ler med 
snop til å pyn te med.

– Hva?! Skal vi ikke spi se sno-
pet? Skal vi ha det på ta ket av 
hu set? 

12-år in gen bry ter sam men i 
lat ter mens de and re rundt bor-
det ler høyt. Når du ald ri har 
pyn tet pep per ka ke hus før, er 
det ikke lett å vite at nonstopen 
ikke bare skal rett i ga pet!

�� Pep per ka ke verk sted på Ro bin Hood-hu set

Lin (12) byg ger 
for før s te gang

Svært for nøy de: Lin Abo Aljadayel (12) og mo ren Eiman Alsaady er svært for nøy de med at pep per ka ke hu set står av seg selv. De har fått ri ke lig med pynt som skal plas se res på 
ta ket. Ak ti vi tets le der Hege Eriksen sør ger for på fyll og gode råd i byg ge pro ses sen.  Foto: Ben te-Line SveL Lin gen FLa te kvåL

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.

Denne bilen vakte oppsikt i fredagsrushet

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


