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�� Flere hundre søkte ferie med Robin Hood-huset. Kun 49 fikk tilbud.

han var blant de heldige

JUBLER: – Da Robin Hood-huset sa at vi fikk plass, brøt jeg ut i jubel, sier Haitam Aroui (38). Ferietilbudet i regi av Robin Hood-huset er langt mer populært                                 enn det har kapasitet til. FOTO: ANDERS KJØLEN

Om ferietilbudet
 ■ Robin Hood-huset tilbyr gratis 

ferieopphold for barnefamilier 
gjennom hele skoleferien.

 ■ Hver uke frakter sjåfører 
fra Turbuss Bergen A/S syv nye 
familier til et firedagers opphold 
på Lone Camping hvor man 
blant annet kan bade, fiske, 
leke med kaniner, padle i kano 
og spille billiardgolf. Det er også 
inkludert en dagstur til Herdla 
Museum.

KiLDe: RoBin HooD HuSeT

Døde og lidende dyr lå 
om en annen i et fjøs full 
av møkk.

Det var et sjokkerende syn 
som møtte representanter 
fra Mattilsynet da de opp-
søkte et fjøs i en av Bergens 
nabokommuner. 

Nå er en familie på tre til-
talt for grove brudd på dy-
revelferdsloven. 

Det var i november i fjor at 
tilsynet kom over 22 storfe 
som ble holdt i et ekstremt 
dårlig levemiljø i fjøset.

Dyrene sto med gjødsel 
oppunder buken og hadde 
store problemer med å beve-
ge seg. Minst fem storfe var 
allerede døde som følge av 
forholdene.

Ifølge tiltalen som statsad-
vokaten nylig har tatt ut, ble 
kadavrene liggende i forråt-
nelse i bingene, noe som før-
te til fare for sykdom og 
stress for de levende dyrene.

To av dyrene måtte også 
avlives etter inspeksjonen.

Inneklimaet beskrives 
som svært dårlig og besto 
blant annet av damp og sterk 
lukt fra avføring og urin.

Dyrene skal heller ikke ha 
fått tilstrekkelig fôring og 
vann.

Forbud om dyrehold
I slutten av november må de 
tre familiemedlemmene 
møte i Hordaland tingrett og 
svare for anklagene.

For ti år siden skal tilsynet 
ha nedlagt forbud om dyre-
hold på det samme bruket, 
og påtalemyndigheten me-
ner således at familien har 
handlet i strid med dette 
vedtaket.

HelikOptersøk etter  
melding Om mulig  
kanOulykke: 
i går ettermiddag 
rykket nødetatene 
ut til Raundalselven 
ved Reimegrend i Voss kom-
mune etter melding om mulig 
kanoulykke.  en innringer på et 
forbipasserende tog varslet om 
det som fremsto som en mulig 
nødsituasjon i elven, meldte 
politiet klokken 1726. Politiet 
kom etter hvert i kontakt med 
personer på det aktuelle stedet, 
som var i god behold.  etter å 
ha søkt med helikopter langs 
elven, konkluderte politiet med 
at det ikke var en noen i nød. 
Da ble aksjonen avbrutt.

utfOrkjøring på kvam-
skOgen: i går klokken 1603 
meldte politiet at en bil skal 
hadde kjørt utfor veien på 
fylkesvei 49 i eikedalen. Føreren 
ble tatt med til legevakt for 
undersøkelser, men fremsto 
ikke skadet. Det ble redusert 
fremkommelighet på stedet 
grunnet ulykken. Klokken 1658 
åpnet veien for fri ferdsel.

Tiltalt 
etter 
dyre-
tragedie

HAN VAR BLANT DE HELDIGE 
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�� Flere hundre søkte ferie med Robin Hood-huset. Kun 49 fikk tilbud.

han var blant de heldige
Gratis ferieopphold ble 
redningen på sommerferien 
for Aroui og familien.

MARTINE TANGENES
martine.tangenes@ba.no

Robin Hood-huset er i full gang med å ar-
rangere ferieopphold for barnefamilier. 
Hver uke i skoleferien kjøres syv nye fa-
milier i buss til et firedagers opphold på 
Lone Camping. Tilbudet er helt gratis, og 
man trenger bare litt flaks for å hive seg 
med.

– Det trekkes lodd om hvem som får 
være med. Det er dessverre mange familier 
som ikke får plass, sier Ellinor Engelstad.

Hun er prosjektleder for barne- og fa-
milietiltak i Robin Hood-huset.

– Vi har plass til 49 familier, men sam-
menlagt har vi over 300 på vår påmel-
dingsliste. Noen familier har meldt seg 
på flere uker, men den totale summen av 
påmeldte er fremdeles veldig langt over 
det vi har kapasitet til å nå, sier Engel-
stad.

– Hoppende glad
En av dem som gledelig takket ja til ferie-
oppholdet på Lone Camping, er trebarns-
faren Haitam Aroui (38).

– Da Robin Hood-huset sa at 
vi fikk plass, brøt jeg ut i jubel-
skrik! «Pakke, pakke, pakke», sa 
jeg til ungene, som også ble 
hoppende glade, sier Aroui til 
BA.

Sammen med sin kone og de-
res tre barn på to, ti og seksten 
år, ankom han campingen ons-
dag i forrige uke. Ferien nær-
mer seg slutten for barna, og de 
var redde de ikke skulle få noen gode ferie-
opplevelser sammen i sommer.

– Vi har søkt på flere sommerleirer i 
kommunen, men ikke fått plass. Det er 
veldig mange med behov for tilbud som 
dette nå, sier småbarnsfaren.

Robin Hood-huset hadde samme ferie-
program i fjor, og opplevde da en enorm 
pågang. Derfor økte de antall plasser for 
2021.

– Men til tross for i at vi har økt, når vi 
bare en brøkdel av dem som søker, sier 
Engelstad.

For hele familien
Robin Hood-huset tilbyr aktiviteter for 
hele familien, slik at de sammen kan ska-
pe minner. Engelstad mener at det for ek-
sempel ikke er selve kinofilmen som er 
viktig, men det å dra på kino med sin far 
eller mor.

– Det finnes ikke fattige barn, men det 
finnes barn som vokser opp i fattige fami-
lier. Vi arbeider for at familiene skal få 
gode opplevelser sammen, at barn og 
voksne skal få bygge positive relasjoner, 
forklarer hun.

Haitam Aroui har et stort ønske om ska-
pe minner som en familie. Derfor er ferie-
oppholdet fra Robin Hood-huset midt i 
blinken, da det ikke kun er for barna, men 
også foreldrene.

– Voksne trenger også å sosialiseres, 
legger Aroui til.

De to siste årene har vært tunge for 
38-åringen. Uten fast ansettelse, er det 
ikke enkelt å holde en stabil inntekt.

– Da har vi heller ikke råd til å reise på 
ferie på egen hånd, deler Aroui.

Aroui har søkt over 150 jobber den siste 
tiden, men uten hell. På et tidspunkt vur-
derte småbarnsfaren fra Marokko å endre 
navnet sitt, i håp om at det skulle bli en-
klere å få jobbintervju.

Men han gir seg ikke, og Aroui har flere 
jobber hvor han er tilkallingsvikar.

– Hvis man sier ja til flere steder, får man 
«råd til det daglige brød», som det heter. 
Man trenger ikke å gå til Nav med en gang. 
Man kan forsøke litt ulike ting, til man for-
håpentligvis lander en fast jobb, sier han.

Nylig fullførte han studiet som barne- 
og ungdomsarbeider, og han 
jobber på skole, inkluderings-
senter, sportsbutikk og kiosk.

Koronapandemien har ikke 
gjort situasjonen enklere for 
familien, som er bosatt i Åsa-
ne. Aroui mener det tidligere 
var cirka ti personer som søk-
te samme stilling, men nå fø-
les det som 10.000.

– Men sånn er det. Man kan 
ikke gi opp, understreker han.

Veien til vennskap
Aroui ble kjent med Robin Hood-huset og 
deres tilbud gjennom venner. Selv snakker 
han norsk, portugisisk, spansk, arabisk og 
fransk, og hjelper mange innvandrere med 
språket.

– På Robin Hood-huset bidrar jeg som 
tolk og med oversetting, og for øvrig 
med alt jeg kan. Første gang jeg var der 
ble jeg umiddelbart dratt inn i atmosfæ-
ren. Det er folk som vil snakke med deg, 
tilby deg kaffe og å bli bedre kjent. Det er 
fantastisk, sier han smilende.

– Her kan man være sosial og skape nye 
vennskap. Alt man trenger er å smile og 
slå av en prat. Resten er gratis, fortsetter 
Aroui.

Å komme inn i huset føles som å være 
sammen med en stor familie, sier han.

– Må ikke gi opp
Selv flyttet Aroui til Bergen i 2007 da 
han fikk en jobb på Nygård skole. Han 
håper utdanningen innen barne- og 
ungdomsarbeid skal føre til fast anset-
telse og bedre økonomi.

– Kanskje 2022 er året for oss. Hvis ikke 
så venter vi. Man må ikke gi opp, gjentar 
Aroui.

Han oppfordrer andre familier i van-
skelige situasjoner til å besøke Robin 
Hood-huset, og være med på ulike akti-
viteter.

– Man må alltid prøve før man takker 
nei. Om det er skiturer om vinteren, ferie-
opphold som dette, eller de ulike matret-
tene vi får utdelt, sier han.JUBLER: – Da Robin Hood-huset sa at vi fikk plass, brøt jeg ut i jubel, sier Haitam Aroui (38). Ferietilbudet i regi av Robin Hood-huset er langt mer populært                                 enn det har kapasitet til. FOTO: ANDERS KJØLEN

tREkkER Lodd: – Det trekkes lodd om hvem 
som får være med. Det er dessverre mange fami-
lier som ikke får plass, sier Ellinor Engelstad, som 
er prosjektleder for barne- og familietiltak i Robin 
Hood-huset. 
 FOTO: AGNIESZKA IWANSKA
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Det er 
veldig 
mange 

med behov for til-
bud som dette nå.
HAITAM AROUI


