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Bergensavisen

Robin Hood Huset arrangerer sommeraktiviteter fo

– en lettelse
kos i solen: Et knippe av gjengen nyter noe kaldt å drikke i solen. Nå venter de på at grillmaten skal bli

servert. 

Robin Hood Huset
arrangerer sommeraktiviteter for dem
som ikke har lagt
planer. BA ble med på
utflukt til Øygarden.
Amund Karseth

amund.karseth@ba.no

Nybegynnere: Tvillingene Eva og Adam Chikh Osman (7) er med
på sommeraktivitet for første gang- og de trives! 

Øygarden: – Det har vært
veldig gøy, sier Eva Chikh Osman (7).
– Ja, vi har fisket krabber,
men vi har ikke fått noen ennå,
legger tvillingbror Adam Chikh
Osman (7) til.
Sammen med faren, Osman
Chikh Osman (47) har de, og
rundt ti andre barnefamilier,
tatt turen til Kystmuseet i Øygarden. Turen er arrangert av
Robin Hood-huset.
– Dette er første gang vi er
med, og det er helt supert! Det
er veldig sjeldent vi drar ut av
Bergen, men det er fantastisk at
det er så fint rett utenfor, sier
han imens han gjør klar grillen.

– Kan være vanskelig

veteran: Christina Mendy (14) har vært på sommeraktivitetene til
Robin Hood Huset siden hun var ti. – Du får helt nye venner.

Robin Hood-huset er et ressurs- og kompetansesenter for
økonomisk vanskeligstilte og
nettverksøkende.
Gjennom hele sommerferien, har senteret arrangert sommeraktiviteter fire dager i uken.
Målet er å gi alle muligheten til
å «oppleve» i sommerferien.
– For mange er sommerferien
veldig lang. Alle er plutselig
bortreist, og det blir tomt i gaten. Som forelder har du plutselig syv uker du må fylle med
meningsfullt innhold, og det er
ikke alltid like lett, sier tiltaksleder for barne- og familietiltak
for Robin Hood Huset, Hege
Mikkelsen.
Det er hun som har ansvaret
for at de rundt 150 familiene
som har benyttet seg av tiltaket
så langt, finner seg til rette.
– Det er veldig spennende. Vi
har hatt cirka 250 barn innom

NAM! Hege Mikkelsen er tiltaksleder for barne- og familietiltak på Robin
så langt, fordelt på 35 nasjonaliteter. Det virker som om både
barna og de voksne som deltar
finner seg til rette og knytter
nye bekjentskap her.

Alltid trives
– Det er veldig hyggelig, og du
får helt nye venner. Vi har fått
kjøre båt, blitt med på leirskole
og mye annet gøy, sier Christina Mendy (14).

Dette er første
gang vi er med, og
det er helt supert!

"

Osman Chikh Osman

Hun har vært med på sommerturene til Robin Hood Huset siden hun var ti. Hun er spesielt fornøyd når de kommer
seg ut i naturen, slik som i dag.

Bergensavisen

TORSDAG 18. JULI 2019

 | nyhet |

or dem som ikke har lagt planer i ferien:
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e for mange

Hood Huset. Her disker hun opp de herligste grillspyd med småbarnsfar Osman Chikh Osman (47). 
– Jeg har alltid likt å være ute i
naturen. Jeg er veldig glad for
at det finnes så fine steder rett
utenfor byen.
Moren hennes, Emelda Yogarajah (54), er enig med datteren. I år har de vært med mye.
– Hun liker det veldig godt, og
det gjør jeg også. Vi har vært på
barneaktivitetene til Robin
Hood Huset siden hun var ganske ung, og alltid kost oss. Nå

slipper jeg å tenke på om hun
ikke har noen å leke med når
det er sommerferie. Her er det
masse barn og voksne som det
er veldig hyggelig å bli kjent
med.
Ifølge Bergen kommunes levekårsundersøkelse fra 2016, er
det flere bydeler der andelen
barn som lever i lavinntektshusholdninger og/eller med
enslige foreldre er høy.

I bydelene Slettebakken, Solheim nord og Loddefjord bor
eksempelvis over 25 % av barn
fra 0–17 år med kun én forelder.
I bydelene Solheim sør, Solheim nord og Slettebakken, bor
over 20 % av barn i alderen 0–17
år i familier med vedvarende lavinntekt. Lav inntekt er beregnet som inntekt etter skatt under 50 % av medianinntekt.
I tillegg viser den samme le-
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vekårsundersøkelsen at mange
familier, rundt om i byen, sliter
med å knytte sosiale nettverk.
– Tilbud som dette er veldig
viktige, nettopp for å knytte
nettverk. Man blir kjent med
andre barn, man blir kjent med
andre foreldre og man blir kjent
med hvilke aktivitets-muligheter som finnes rett utenfor
byen. Tiltakene er nok en lettelse for mange, sier Mikkelsen.

Robin Hood huset
■■ Har holdt til i Bergen Sentrum
siden 2004.
■■ Et rusfritt og livssynsnøytralt møtested for økonomisk vanskeligstilte
og nettverkssøkende.
■■ Ønsker å synliggjøre og skape
debatt rundt velferdsutfordringer.


Kilde: Robin Hood Huset

