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Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step 
Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia 
December 2012 
 
Under december månad har barnen fortsatt sin skolgång och gjort flera utflykter. 
 
Ytteligare en flicka har flyttat in på The Step. Hon heter Sakira Shresta och är 8 år gammal. 
Hennes far kom och lämnade henne på The Step efter att Sakiras mor dog strax efter födseln 
av Sakiras lillasyster, som nu är två månader gammal. Fadern upplevde att han inte hade 
någon möjlighet att kunna ta fortsatt hand om båda sina döttrar och bad därför oss om hjälp 
med Sakira.  

   Sakira Shresta 

 
    Lions Club  
 Löddeköpinge 

 
 Helsingborg 



 
Barnhemmet har också haft besök av två svenska resesällskap under december månad. I 
början av december besökte Gabriella, från Tur och Retur resor i Helsingborg. Tur och Retur 
är en viktig sponsor till barnhemmet. Gabriella skrev i ett e-mail till oss efter besöket: 

"Det var jättetrevligt att se hur flickorna bodde och jag måste säga att jag blev imponerad 
över hur rent och fint det var. Tidigare samma dag var jag och hälsade på ett annat barnhem 
som ett annat reseföretag stödjer och det var helt annorlunda. De hade ingen tvättmaskin, 
ingen vattenrenare, inga datorer och ingen generator så att barnen kunde läsa sina läxor 
även om det var strömavbrott. Ofta får de läsa sina läxor i ljuset av ett stearinljus och det har 
redan hänt en eldsvåda när ett barn somnade vid läxläsningen och det tog eld i böckerna och 
sedan i innertaket." 

Nedan en bild på Gabriella och tjejerna! 
 

 
 
 
Monica och Annie från Lanna har också besökt tjejerna på The Step och även de tyckte att det 
var ett väldigt trevligt besök. 
 
Vi har också fått en ny sponsor; Limac FormPlast AB i Lanna, och det är vi jätteglada för! 
 
Vi och tjejerna vill önska Er alla en riktigt god jul och ett riktigt gott nytt år! Vi vill också 
uttrycka vår genuina tacksamhet och glädje över Ert engagemang och stöd. Det betyder 
mycket!  
 
 
 
Med vänlig hälsning  
Sofia & Christian Lindblom 
www.thestep.se  
 
 
 


