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Jag har precis kommit hem från tio fantastiska dagar i Kathmandu, Nepal. Så roligt det var att 
återigen träffa Smitri, Guddu, Yuta, Rista, Samjhana, Srijhana, Mina, Kalpana och Kabita. 
Extra roligt var det att för första gången träffa den nya flickan; Susma. Hon var en väldigt 
trevlig liten tjej som älskade att dansa! Hon dansade så fort hon fick tillfälle och var också 
otroligt duktig på det. Det var också riktigt trevligt att för första gången träffa den nya 
personalen, Maya, som Rajeev rekryterade i våras. Hon verkar vara mycket duktig och 
omtyckt av både barnen och Neru.  
 
Maya kommer ifrån samma by som Neru, så det var Neru som rekommenderade Maya. De 
har delat upp arbetet mellan sig och har ansvar för olika saker. Det ser ut som om det fungerar 
väldigt bra och det är så klart glädjande.  
 

  På väg på utflykt 
 



Alla barn hade växt mycket sedan december då jag träffade dem senast och vissa av dem hade 
verkligen blivit långa. Skolans rektor, som jag hade ett möte med, berättade att de fortfarande 
studerar duktigt och sköter skolan alldeles exemplariskt. Det finaste hon berättade var dock att 
hon och övrig skolpersonal tycker att alla tio flickor är mycket trevliga, hövliga och 
omtänksamma; gentemot andra barn med särskilt emellan varandra. De tar alltid väl hand om 
varandra. Rektorn var också mycket nöjd med kontakten med Rajeev och Neru och sa att det 
märktes tydligt att Rajeev och övrig personal var måna om dem på riktigt.  
 

              
 
Under de dagarna jag var där hann vi med lite olika saker. Dels gifte sig Rajeevs yngre bror 
och på den ena dagens festligheter var samtliga barn inbjudna. Det var den dag då alla 
bröllopsgäster genomför dansuppträdande för brudparet och alla Step-barnen genomförde ett 
alldeles fantastiskt dansnummer. Endast en flicka var en aning nervös precis innan, men de 
övriga var inte ett dugg nervösa. De dansade så otroligt bra och det riktigt strålade om dem! 
Alla bröllopsgäster pratade om deras fina dans i flera dagar efteråt. Barnen var helt exalterade 
– ett bröllop är nämligen oerhört stort och de tyckte det var så fantastiskt att få vara med om 
ett för allra första gången.  
 

   
 



De flesta kvinnliga bröllopsgäster ordnar så att de får hennamålningar på händerna inför 
festligheterna och brudparet hyr in en professionell henna-målare. Barnen var så lyckliga över 
att de också fick vackra händer och det lyste om dem där de satt och fick sina händer målade 
av en riktigt duktig person. Ingen av dem hade någonsin fått mendi (som det heter) på sina 
händer förut. Jag antar att det fortfarande sitter kvar. Mitt gör nämligen det och av erfarenhet 
vet jag att det brukar sitta kvar i flera veckor.  
 
Vi var också på en heldagsutflykt till ett viktigt buddistiskt tempelområde i Kathmandudalen; 
Swyambudnath. Barnen var väldigt vördnadsfulla och var riktigt duktiga på alla olika ritualer 
man skulle göra vid olika ställen på området. Jag har varit vid detta tempel väldigt många 
gånger förut, men det var egentligen först nu som jag verkligen fick se vad man gör här. Det 
var en toppendag som avlutades med tibetanska momos på en pytteliten tibetansk restaurant i 
området.   
 

 
 
 
Vi tänder oljeljus inne i ett buddistiskt kloster 



 
 
Det fanns också mycket tid för att bara leka och dansa tillsammans hemma på barnhemmet. 
Likaså att göra läxor tillsammans. Varje dag fick jag också visa bilder på Christian, Elliot och 
Lucas som inte var med. Som tur var hade jag massvis med bilder både i mobilen och i 
kameran så de var ganska nöjda ändå! 
 

 
 
Fler bilder från resan till barnhemmet The Step finns på bloggen: http://blog.thestep.se   
 
Med vänlig hälsning  
Sofia & Christian Lindlom 


