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Nyhetsbrev från Barnhemmet The Step 
Insamlingsstiftelsen Barnhemmet Sofia 
Februari - mars 2013 
 
Skolterminen har kommit igång igen och barnen har t o m hunnit med att ha haft mid term 
exams. För några flickor går det väldigt bra i skolan. Det har varit några helgdagar, som de 
har firat och som skolan har varit stängd under. Bl a har man firat Losar, som är det tibetanska 
nyåret. Det är en väldigt vacker högtid med massa ljus tända överallt. Det har också varit flera 
tillfällen då skolan har varit stängd pga strejk.  
 
Premiärministern har trätt tillbaka och situation i Nepal har återigen blivit lite mer orolig med 
protester och strejker. Strejkerna är besvärliga, då i princip allt stängd ned. Butiker, skolor, 
restauranger, ja allt stängs. Inga motorfordon får framföras och det blir alldeles tyst i 
huvudstaden. Det som blir svårt är alltså att få tag på mat osv.  
 
Ytterligare en flicka har flyttat in på The Step. Hon heter Hira Poudel och är 7 år gammal. 
Hon kommer från södra Nepal, låglandet Chitwan, på gränsen till Indien. Hennes pappa dog 
under maoistkriget och hennes mamma har inte någon möjlighet att ta hand om henne. Nira 
har en storebror, men han är kvar hemma hos mamman. 
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  Hira Poudel, 7 år gammal. 
 
 
Smitri, Mina och Hira har fyllt år. De hade ett gemensamt födelsedagsfirande. 
 

 
 

 
 



 
 
 
 
Några gymnasieungdomar från Småland har gjort sitt projektarbete i Nepal på en annan skola, 
vars rektor vi känner. De passade på att besöka The Step när de väl var i Kathmandu. 
 

 
 
 
 
På onsdag, den 20 mars, åker jag, Sofia, till Nepal för att hälsa på tjejerna på barnhemmet. 
Det skall ju så klart bli fantastiskt roligt att träffa dem igen; särskilt de tre nya tjejerna!  
Följ gärna besöket på http://blog.thestep.se  
 
 
 
 
Med vänlig hälsning  
Sofia & Christian Lindblom 
www.thestep.se  
 


