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STOLT: – Jeg er så enormt stolt, sier daglig leder Marcos Amano ved Robin Hood-huset, som åpnet ombygd kjøkken og kafe i går. Alt er gratis, og den 
tiltalende maten samles inn blant det som ellers hadde gått til boss. Til høyre prosjektleder Ingrid Døskeland og frivillig Fakhra Kahn. FOTO: DAG BJØRNDAL

NyTT: Kjøkkenet er delt opp i flere avdelinger, som lager 
og oppvaskkrok. 

�� Bygget om Robin Hood-huset for gavepenger:

Marcos' aller
fineste presang
– Det er vanskelig å la 
være å grine, sier 
Marcos Amano. I går 
åpnet han ny kafe og 
nytt kjøkken på Robin 
Hood-huset.

DAG BjørnDAl
dag.bjorndal@ba.no

SENTRUM: Historien er smått 
utrolig: Da den daglige lederen 
ved byens fattighus fylte 40 år i  
fjor, visste han ikke helt hva 
han ønsket seg.

Marcos Amano kom ikke på 
noe annet enn nytt kjøkken til 
Robin Hood-huset, det rusfrie 
og livssynsnøytrale møtestedet 
for økonomisk vanskeligstilte 
og nettverkssøkende i Bergen 
sentrum.

Her det tilbud om aktiviteter, 
undervisning og ikke minst 
gratis mat til alle som vil ha – 
uavhengig av tykkelsen på por-
temoneen

– Men det gamle kjøkkenet 
falt praktisk talt sammen mel-
lom hendene våre, sier Amano.

– Stolt
En Facebook-innsamling ble 
satt i gang. Den ble delt og «li-
ket» og pengene trillet inn. 

Til slutt hadde rundt 700 pri-
vatpersoner og firmaer gitt over 
en halv million kroner.

Dermed kunne man starte på 
kjøkkenutbyggingen.

Men pengene fortsatt å 
strømme inn. Firmaer og en 
julegave fra de ansatte i Spare-
banken Vest gjorde susen: 

Kafeen kunne bygges om.
– Nå har vi en kafe helt på 

høyde med de beste i byen, sier 
Marcos, der han står og ser gan-
ske beveget utover det stapp-
fulle lokalet.

– Jeg er så enormt stolt! Dette 
er den fineste gaven jeg noen 
gang har fått. Det er vanskelig å 
la være å grine, sier den vanlig-
vis så nøkterne mannen.

Kulest i by'n
Foran ham sitter folk fra hele 
verden, i tillegg til en rekke ber-
gensere, deriblant byråd Rune 

KLIPPET SNOREN: Hussain Abdi Ahmed og Malin Kleppe 
klippet snoren.

Bakervik, lederen i helse og sosi-
alutvalget, Oddny Miljeteig og 
den verdenskjente møbeldesig-
neren Steinar Hindenes, som har 
stått for innredningen sammen 
med de ansatte og møbelsnek-
ker/designer Anders Berg.

– Til vanlig er det 40–50 sitte-
plasser her. I dag er kan vi legge 
på tyve.

Her skal fem ansatte og rundt 
200 frivillige fra 40 land utføre 
sitt arbeid overfor folk som har 
behov for fellesskap – eller et lite 
pustehull i hverdagen.

Byråd Bakervik kalte det like 
godt byens kuleste kafe.

– Vi ser dere. Vi heier på dere 
og vi er takknemlige for innsat-
sen deres, slår han fast.

KAKE: Alle 
åpninger har 
kake. Robin 
Hood-huset 
også. Og alle 
fikk!

TIL STEDE: 
Byråd for 
byutvik-
ling Rune 
Bakervik (Ap) 
og Oddny 
Miljeteig fra 
SV var hjerte-
lig til stede.

FLOTT: 
Robin 
Hood-
huset har 
fått nyt 
kjøkken og 
ny kafe. 
i går var 
det stapp-
fullt.

MARCOS' ALLER FINESTE PRESANG 


