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Barnen har haft ett litet kortare vinterlov och en del av dem har varit hemma i sina hembyar.
Annars är allt som vanligt; de går i skolan, gör sina läxor flitigt och leker med varandra.
Något mycket spännande är att de nu har fått sitt allra första e-mailkonto. Ett gemensamt
konto för dem alla och vi har nu fått vårt allra första e-mail ifrån dem, som Bikki hjälpte dem
att skriva. De håller på att träna på hur detta fungerar och inom kort hoppas vi att de enkelt
själva kommer kunna maila oss fram och tillbaka.
Vi skall i detta nyhetsbrev berätta mer om flickan Smitri.

Smitri fyller åtta år den 28 februari. Hon kom till oss i februari 2009 och började då gå i
Lower Kindergarden Class. Därefter flyttades hon upp till Upper Kindergarden Class och nu
går hon i klass 1. Hon är lugn och väldigt trevlig tjej. Första gången vi träffade henne var hon
lite mer tillbakadragen och lite svårare att lära känna, men numera är hon väldigt öppen, glad
och kontaktsökande.

Smitri, när hon kom till The Step för tre år sedan. Då
var Smitri 5 år gammal.
Smitri föddes i en liten by i bergen, men vi vet inte exakt var. Hon var ganska liten när hennes
pappa lämnade hennes mamma och mamman därför behövde söka sig till Kathmandu för att
kunna försörja sig. Pappan tog Smitris äldre bror med sig och varken mamman eller vi vet var
de nu befinner sig. Mamman, Smitri och Smitris två yngre syskon flyttade till ett liten rum vid
New Road-området i Kathmandu. Det är en stor shoppinggata. En släkting där hade en teshop. Där började både Smitri och hennes mamma att arbeta. Det innebar att Smitri levererade
te till olika butiker runt om. Det är ju vanligt att butiker bjuder kunden på te, när affärer skall
göras upp. Varken Smitri eller hennes två yngre syskon hade gått i skola. Syskonen bor kvar
hemma hos mamman och arbetar i te-shopen. Smitri är hemma och hälsar på vid olika
skollov.
Hon trivs väldigt bra på The Step och är mycket glad över att gå i skolan. I framtiden skall
hon arbeta som doktor, säger Smitri själv.
Smitri tycker mycket om att leka med dockor och att hjälpa till med olika hushållssysslor i
köket. Hon gillar även att åka på utflykter och att cykla.

I nya kläder från Me & I, hösten 2009.

På väg till skolan, höst 2009.

Hos tandläkaren vinter 2010.

Sång- och dansuppvisning, hösten 2009.

Smitri sommaren 2010.

Smitri tillsammans med Susma, vår 2010.

Sommaren 2010.

Smitri älskar att gå i skolan.

Smitri & Guddu vid Steps egna tempel.

Smitri fyller 6 år, februari 2010.

När Smitri fyllde 7 år 2011 åt de
veggieburgare.

Tårta även denna födelsedag.

Smitri får ett ceremonellt armband av
Neru under en festival hösten 2011.

Ett alldeles nytaget foto.
En kväll i början av januari, besökte jag Sykretsen, Svenska Kyrkan i Bredaryd, och
berättade om barnhemmet och visade bilder. Sykretsen är en värdefull bidragsgivare och det
var verkligen roligt att vara där och träffa alla som stöttat oss ända sedan början.

Jag har också varit och visat bilder i Lanna Missionskyrka, där Missionskyrkan och Lanna
samhällsförening samarrangerade. Det var en väldigt trevlig cafékväll och vi är mycket
tacksamma för det bidrag som vi fick i samband med denna kväll.
Den 18 januari var det ett reportage om oss och barnhemmet på Radio Malmöhus. Det går att
lyssna på här:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4185&artikel=4914921
Vi har också fått en ny sponsor, Tur & Retur i Helsingborg. Företaget har stöttat oss med
generösa bidrag i flera år, men har nu valt att dessutom skriva ett sponsoravtal med oss. Det är
vi oerhört glada för!

Med vänlig hälsning
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