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God fortsättning! Vi hoppas att julhelgen har varit bra och vi önskar Er ett gott nytt år.
Även barnen på barnhemmet har firat jul. Det tycker de är spännande och mysigt. De klädde
granen och fick var sin julklapp av oss. De älskar, som sagt, högtider och traditioner och firar
alltså numera även kristna traditioner - utöver hinduiska och buddistiska!

Kalpana och några andra barn med granen.

Alla hjälps åt med att klä granen.

Susma och Guddu med en strumpa.

Alla barnen tillsammans med Bikki, som har
hjälpt dem med granen.

Vi har installerat internet på barnhemmet och lyckan har varit total! Allra roligast har det visst
varit att titta på www.thestep.se De har varit så förtjusta! Vi har också mailat över massvis
med bilder från Sverige och på oss, vilket de har önskat och det är de så glada för! Nu skall vi
bara se till att ordna e-mail adresser till dem, så att vi kan ha direktkontakt med dem. Det
längtar vi efter.

Vi har också köpt ytterligare en fotogenvärmare. Barnen sitter i en ring runt den när de gör
sina läxor. December månad är verkligen kall och rå i Kathmandu och inga värmesystem är
riktigt bra. Detta är det vanligaste sättet man ordnar extravärme under de kallaste månaderna.

Barnen har varit på bio och sett en nepalesisk film. De brukar vara flera timmar långa, precis
som indiska Bollywood-filmer och det tycker de mycket om.

På väg ut från bion.

Efteråt gick de på restaurang.

Traditionell nepalesisk mat.

Kabita, Guddu och Srijana.

Vi har fått många extra bidrag under december månad och det är naturligtvis väldigt roligt att
så många har tänkt lite extra på barnen under jultider. Ett särskilt tack till Svenska kyrkan
Bredaryds församling, Smidmek i Reftele, NETatONCE i Växjö och Moll Wendén
Advokatbyrå i Malmö. Tack snälla ni!
Vi blev också väldigt glada och rörda när vi mitt i julen fick ett telefonsamtal från en tjej som
heter Sandra Nilsson och kommer från Gnosjö. Hon har under den senare delen av hösten
arbetat med att sälja särskilt tryckta julkort och sålt dem till förmån för barnhemmet The Step.
Otroligt roligt med sådant engagemang!
I nästa nyhetsbrev kommer vi att presentera flickan Smitri.
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