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Barnen har kommit tillbaka från sina hembyar, där de var under Dashain-festivalen, och de
verkar alla väldigt glada över att vara tillbaka på The Step. Alla högtider är nu förbi och
skolarbetet står åter i fokus.

Rista och Susma när de firar Tihar, som
infaller strax efter Dashain.

Susma vid hindu-templet under Tiharfestivalen.

Neru förbereder alla offergåvor.

Under Tihar tänder man raketer och tomtebloss.

I söndags var alla barnen på utflykt till Swayamboudnath, ett stort och viktigt tempel inne i
centrala Kathmandu, som barnen går till ganska ofta.

Tjejerna uppe vid templet och med
Kathmandu som utsikt bakom.

Åt andra hållet är det Himalaya som är
bakgrunden.

Drickapaus

Susma vid en souvenirbutik vid templet.

Det stora som annars har hänt under november månad är att en ny tjej har flyttat in på The
Step. Hon heter Niemaya Lama och är åtta år. Hon har tidigare bott i en liten by tillsammans
med sin farfar, som också är handikappad. Vi vet inte så mycket om henne, mer än det lilla
som farfadern och en annan släkting berättade när de kom till The Step med henne. Rajeev
hade tidigare varit i byn och pratat med bybor och det var där de hade framfört önskemål om
hjälp med Niemaya. Vi är så glada för att hon har kommit till oss och vi hoppas verkligen att
hon kommer att trivas fint hos oss! De andra tjejerna är viss duktiga på att ta hand om henne
och gör sitt bästa för att hon skall komma in i gruppen.

Sofia har varit på Lions i Bredaryd/Reftele och berättat om barnhemmet samt varit hos
Svenska Kyrkan i Kävlinge. Två väldigt trevliga tillfällen!
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