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I Nepal har barnen inget vidare långt sommarlov, utan de studerar nästan hela sommaren.
Deras lite längre lov är ju i april varje år. De håller på att skriva sina ”First term exams” just
nu, eftersom de är halvvägs in i terminen, och det går som vanligt bra för dem! Rajeev har
också nyligen haft ett möte med rektorn och hon har endast att gott att säga.
Annars fortsätter de att träna sin karate varje vecka och att träna på att lära sig cykla. Några
tjejer har lärt sig det helt och hållet och snart skall nog alla kunna cykla riktigt bra.
För någon vecka sedan firade man ”teachers day” och då uppvaktade flickorna alla sina lärare
och karatetränare med mat och godis.
Vår vän, Anders Nash, har återigen varit i Nepal och arbetat och passade då också på att
besöka barnhemmet igen. Han berättade att allt var bra och han ägnade en heldag tillsammans
med dem och lekte, sjöng, dansade och läste läxor. På kvällen ordnade han middag till dem.
Det hade varit en trevlig dag.
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Den 1 juli ordnade Rolf och Evelyn Brandt en väldigt trevlig allsångskväll i Forsheda,
Småland, till förmån för barnhemmet The Step. Ca 120 personer samlades och åt, sjöng och
umgicks. Det var tipspromenad, fiskedamm för barnen och lotteriförsäljning samt ett mycket
bra allsångsband. En jättetrevlig kväll som inbringade en stor summa pengar till barnhemmet.
Vi är väldigt, väldigt tacksamma gentemot alla som var där och särskilt gentemot Rolf och
Evelyn! Tack för Ert engagemang!
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Vi vill också passa på att rikta ett särskilt stort tack till Lindqvist Bygg AB i Nacka, som har
valt att förlänga sponsoravtalet med oss!
Hoppas Ni alla har en härlig sommar! Hör gärna av Er om Ni undrar över något.

Med vänlig hälsning
Sofia & Christian Lindblom
www.thestep.se

