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Vi har den senaste månaden bl a köpt in fler cyklar så nu finns det flera stycken cyklar i olika 
storlekar. Nu kan därför alla barn verkligen träna på att cykla. Det har visst inte varit lika kallt 
de senaste veckorna, så de har varit ute och cyklat en hel del på de små vägarna utanför 
barnhemmet. 
 

   Guddu på en av de nya cyklarna, som dessutom 
har stödhjul. 
 
 
 
 
 

 
    Lions Club  
 Löddeköpinge 

 
 Helsingborg 



 

   Guddu, Susma, Mina och Kabita på var sin cykel 
utanför barnhemmet. 
 
 
Systrarna Srijana och Samjhana bor inte längre på The Step. Efter vinterlovet, kom flickorna 
aldrig tillbaka från sin mamma. Rajeev kom i kontakt med flickornas mamma som berättade 
att hon nu hade för avsikt att ta hand om döttrarna igen. Mammans bröder har nu lovat 
mamman att försörja henne och döttrarna. Även om det naturligtvis känns väldigt vemodigt 
för oss alla – framförallt  för  de  åtta  ”systrarna”  på  Step  – så är vi självklart mycket glada för 
att mamman återigen har möjlighet att själv kunna ta hand om sina barn. Rajeev förde flera 
långa samtal med mamman och vi hoppas innerligt att de kommer att få det bra hos sin 
mamma och morbröder. Vi har berättat för mamman att hon alltid kan vända sig till oss om 
hon behöver hjälp med något och att Steps dörrar alltid är öppna för dem. Vi har också 
uppmuntrat mamman att ta med sig döttrarna till Step så att de kan säga farväl de till de andra 
tjejerna på ett ordentligt sätt, men än så länge har de inte kommit. Däremot har mamman varit 
och hämtat barnens personliga tillhörigheter. Vi är osäkra på hur det kommer att bli med 
Srijanas och Samjhanas framtida skolgång, men vi har erbjudit oss att hjälpa dem på ett eller 
sätt, så att de kan fortsätta gå i skolan. Även om flickorna kanske inte kommer att fortsätta gå 
i skolan, har de under dessa tre år i skolan, åtminstone lärt sig betydligt mer än vad de flesta 
unga flickor i Nepal gör. Det kommer de har nytta av för all framtid. 
 
Vi kommer att sakna dessa underbara tjejer, som också var de första barnen att flytta in på 
Step, men vi är, som sagt, också glada över att de nu har kunnat återförenas med sin mamma. 
 

  Samjhana & Srijana 
 



    
Neru  med  Steps  nya  ”Blender”,  som  underlättar  mycket  för  henne  i  köket. 
 
Den femte flickan att flytta in på The Step var Kalpana Chadhary. Hon kom i maj 2009 och 
var då 9 år. Idag är Kalpana 12 år gammal och hon har utvecklats mycket under dessa tre år. 
 

 
 
När Kalpana kom till oss, började hon gå i klass 3 och flyttades året därpå upp till klass 4. 
Idag går hon i klass 5 och är en duktig elev.  

                   



Kalpana föddes i södra Nepal, på gränsen till Indien i byn Malhanwa, som ligger i regionen 
Terai. Hennes familj hade det extremt fattigt och Kalpana har berättat hur illa hon for, på flera 
olika sätt, i hembyn. Hennes pappa dog för några år sedan av någon sjukdom och Kalpana, 
hennes mamma, hennes yngre bror och äldre syster, bodde då kvar i pappans familj, vilket 
man gör i Nepal. Både mamman och barnen tvingades arbeta oerhört hårt på det lilla 
lantbruket och av någon anledning ville familjen inte längre ha kvar Kalpana och en morbror 
till henne kom till Kathmandu och lämnade henne hos oss.   
 

                 
Kalpana har precis sjungit en sång.                            Kalpana äter Dahl Bhat på takterassen 
 
 
Kalpana älskar att bo på The Step och hon tycker inte ens om att hälsa på hennes familj i 
hembyn, vilket hon har gjort tre gånger sedan hon kom till oss. Hon har berättat sorgliga 
historier om hur hon har det i hembyn och vi får se om hon verkligen kommer att åka hem 
över nästa Dashain-festival, som är i höst.  

                   
Kalpana  på  utflykt  till  ”Monkey  Temple”  som  ligger  på  en  hög kulle i Kathmandu. 



                       
 
 
Kalpna är en fantastisk tjej som tar väl hand om de andra yngre tjejerna på Step och som är 
förtjust i att hjälpa personalen med olika hushållssysslor. Kalpana tycker om att göra sina 
läxor, leka med bästa vännerna Kabita och Mina och de andra tjejerna. Vidare, tycker Kalpana 
om att spela badminton. Det gör hon ofta ute på gröningen eller på takterrassen. Kalpana är 
också otroligt duktig på att rita! Hon är flitig i skolan och vill i framtiden bli läkare.  
 

   Kalpana har precis diskat sin tallrik efter maten. 
 

   Kalpana spelar badminton. 
 



 

   Ett alldeles nytaget foto. 
 
 
 

   Kalpana på karateträningen med Guddu på sina 
axlar. 
 
 

   Kalpana vaccineras av sköterska som kommer till 
The Step. 
 



   När Kalpana fyllde 11 år. 
 
 
 
Den 21 mars åker vi (Sofia, Christian och sönerna Elliot och Lucas) till Nepal för att under 
två veckor tillbringa varenda dag tillsammans med tjejerna på Step. Vi längtar ofantligt 
mycket efter att träffa dem och det skall bli så roligt att komma till Nepal igen. Under mars 
månad kommer således inget nyhetsbrev att skickas till Er. Däremot kan ni följa oss dagligen 
på vår blogg: http://blog.thestep.se  
 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Sofia & Christian Lindblom 
www.thestep.se  
 
 
 
 
 


