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Monsunen börjar gå mot sitt slut i Nepal och barnen kan nu återigen börja göra mer 
utomhusaktiviteter. Picknick i en park har de bl a haft och det är alltid populärt. 
 
Under augusti månad har man firat flera festivaler/högtider i Nepal. Bl a Janai Purnima, 
Krishnastamai och Gai Jatra.  
 
Krishnastamai är högtiden då man firar Guden Krishnas födelsedag, den åttornde 
reinkarnationen av Guden Vishnu. Man går till särskilda Krishna-tempel och sjunger, dansar 
och äter särskild mat. 
 
Gai Jatra, är ko-festivalen. Kon är ju helig och betraktas som gudomlig i Nepal och förtjänar 
därför en alldeles egen högtid. Det är en av de allra mest populära festivalerna, eftersom den 
är full av humor, satir och andra komiska inslag – samtidigt som det finns någon form av 
vemod över det hela, eftersom man skall tänka på de som har gått bort under det gångna året. 
Familjer som har förlorat någon anhörig, låter en ung manlig familjemedlem delta i en 
procession som går igenom Kathmandu på dess smala, snirkliga gator. Pojkarna är utklädda 
till kor och processionen leds av en riktig ko. 
 
Janai Purnima är en festival som jag inte riktigt har förstått vad den handlar om – trots 
förklaringar av flera nepaleser och trots att jag försökt läsa på internet. Det finns lite olika 
förklaringar dessuotm. Det viktiga inslaget under denna festival är i alla fall att alla får 
armband av prästen och alla systrar sätter armband på sina bröders handleder. Därefter ger 
bröderna sina systrar presenter och pengar. Det skall ge lycka på något vis. Flickorna på 
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barnhemmet fick i alla fall var sitt armband runt handlederna av Neru och själva satte de 
armband runt Bhikis handled. 
 

   Neru sätter på armband på Smitri. 
 

  Barnen ger Bhiki armband. 
 

   Samjhana får armband av Neru. 
 



   Guddu visar upp ett fint armband. 
 
 
 
Susma och Samjhana har fyllt år. Susma fyllde 9 år och Samjhana fyllde 8 år. Det firades som 
vanligt med god mat, tårta och presenter.  
 

   Födelsedagstårtan 
 

   Susma med choklad från tårtan i ansiktet. 
 



   Samjhana med tårtkladd i ansiktet. 
 

   Födelsedagsmiddag med ballonger bakom. 
 
 
De fortsätter att cykla så fort det inte regnar. Hittills har Kalpana, Kabita, Mina och Rista lärt 
sig att cykla. Det är också de äldsta barnen. Cykeln är nog för stor de för de mindre barnen, så 
vi skall införskaffa ytterligare en cykel för dem. 
 
 

  Kabita, Mina. Kalpana och Rista är på väg ut 
genom grinden med cykeln. 
 



   Mina cyklar. 
 

   Kabita på cykel på gatan utanför barnhemmet. 
The Step finns på andra våningen i den röda tegelbyggnaden man ser längst bort.   
 
 

   Kabita hjälper Rista upp på cykeln. 
       
 
Det är så roligt att följa flickornas vardag med hjälp av e-mail, telefonsamtal och bilder från 
Rajeev. Tack för att Ni också vill vara en del av detta och tack för allt stöd vi från Er alla på 
olika sätt!  
 
Med vänlig hälsning     Sofia & Christian Lindblom               www.thestep.se  


