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men, men hel dig med de gode 
fol ke ne rundt oss, sier fa ren.
 Kevins far sier at søn nen er 
glad for at så man ge vil hjelpe.
 – Vi har ennå ikke fått sjan se 
til å møte dem per son lig og 
takke. Vi vil gjer ne si at det te 
er stort og at vi er dypt be rørt.

På spørs mål om klas sen vil 
si noe til Ke vin, sva rer Eleah 
Slei re Hå vards tun:

– Vi sav ner han, og gle der 
oss til han kom mer til ba ke. 

 – Vi hå per han blir snart frisk 
igjen, leg ger Julie Skor ve til.

18. de sem ber ar ran ge res 
støt te kon sert i Yt re byg da kir
ke, hvor Ragn hild Grov Nilsen 
står i bre sjen. Inn sam lin gen 
fort set ter til jul af ten. 
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im po ne ren de inn sats: Et halvt år et ter Ke vin Po lit i co Eng star tet på                              Li land sko le, fikk fa mi li en be skjed om at gut ten de res er ram met av en al vor lig kreft diagnose. På grunn av familiens van ske lige øko no miske si tua sjon, har for eld re og barn tilknyttet 3B på Li land 
sko le slått ring rundt fa mi li en.  foto: arne ris te sund

mat te un der vis ning: Kon takt læ rer In gunn Vats hel le Brat berg har star tet 
den ne ukens sko le da ger med å tel le pante pen ger. 

føl ger med: Når Ke vin ikke får hjem me un der vis ning, kan han føl ge med 
på det som skjer i klas se rom met gjen nom ro bo ten «AV1.»  

��Da Ke vin ble ram met av en sjel den kreft dia gno se, ville klas se ven ne ne hjelpe familien

KRO NE RUL LING FOR KE VIN

– Dette betyr enormt mye for oss, 
for vi har hatt en betydelig økning i 
antall mennesker som benytter seg 
av tilbudene våre, og vi ser at flere 
og flere gjester fra kommunene 
rundt Bergen også kommer, sier 
Marcos Amano, leder for Robin 
Hood-huset.

Det er Sosialistisk Venstreparti, 
Arbeiderpartiet, Kristelig Folke-

parti og Senterpartiet som foreslår 
200.000 kroner i budsjettforslaget 
som vedtas i fylkestinget neste uke.

Han mener derfor det er naturlig 
at også fylket går inn med 
driftsstøtte.

– Det har vært næring etter 
tæring i alle år. Vi har alltid vært 
forsiktig økonomisk og utvidet i 
tråde med de rammene vi har, 

forteller Amano.
Marthe Hammer (SV), nestleder i 

utvalg for miljø og samferdsel i 
fylkestinget, forteller at fordi 
Robin Hood-huset er et viktig 
samlingssted for mange, ønsker de 
å gi fylkeskommunal støtte.

– Både Bergen kommune og 
staten bidrar, så nå er det på tide at 
fylkeskommunen også bidrar. Selv 

om dette er noe som er lokalisert i 
Bergen, er det mange fra omegns-
kommunene som bruker det også.

Hun forteller at de kommer til å 
jobbe for at Robin Hood-huset får 
støtte også i budsjettene fremover.

– De er beskrivelsen og eksempe-
let på det å ta vare på dem som 
faller mellom stolene, og de treffer 
mange på ulike arenaer, sier hun.

Vil støtte Robin Hood-huset med 200.000 kroner

glad: Daglig leder av Robin Hood 
huset, Marcos Amano.


