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Under september månad har barnen firat högtidshelgen Teej. Det är en högtid för kvinnor, då
de tillber guden Shiva för deras makars fortsatta långa liv. Kvinnorna klär sig i rött och brukar
fasta en hel dag. Även ogifta flickor firar denna högtid, även om de inte fastar. De ber för
deras framtida makars långa liv och ber för att deras framtida män skall vara lika goda män
som guden Shiva var. Alla barnen och Neru var på denna dag vid det stora, gamla torget i
Kathmandu, Durbar Square, och bad vid de särskilda Shiva-templen.
Skolan har ordnat en spel- och lekdag och vissa av flickorna var visst i eld och lågor när de
fick spela spel och leka olika lekar en hel skoldag.
En tråkig sak som har hänt är att Maya har slutat arbeta hos oss. Hennes familj önskade att
hon skulle komma hem och gifta sig, vilket hon har nu gjort. Detta är vår enda riktiga
svårighet; att hitta någon som vid sidan av Neru kan stanna länge. Anställningsavtal är ju inte
riktigt detsamma som i Sverige och att hitta en kompetent och duktig person som vill arbeta
och bo på The Step dygnet runt en längre tid är en riktig utmaning. Mayas ersättare heter i alla
fall Urmila Thami och är 25 år gammal. Hon är omtyckt både av Rajeev, Neru och barnen.
De har också varit på en heldagsutflykt i den östra delen av Kathmandudalen. De hade en
chartrad buss denna dag och började med att åka till Sangha och tittade på världens största
Shivastaty. Därefter åkte de till Dhulikhel, som är en väldigt vacker liten bergstoppsby med
fantastisk utsikt över Himalaya. Där åt de sin medhavda lunch, lekte lekar och dansade på en
äng. Rajeev skrev och berättade att det var en väldigt rolig och uppskattad dag.

Bussen de åkte med.
.

Samjhana, Srijhana, Yuta, Rista och Susma väntar på
bussen vid barnhemmets entré.

Alla samlade

Allihop vid Shivas fötter.

Barnen vis Shiva-statyn

Lions i Löddeköpinge har sponsrat barnhemmet med ett kylskåp och både Neru och vi är
mycket tacksamma för det. Neru tycker att det underlättar för henne och barnen var verkligen
fascinerade av kylskåpet när det först kom till barnhemmet. Kylskåpet sponsrades i samband
med att en representant från Lions i Löddeköpinge var på en resa i Nepal och besökte The
Step. Hon berättar att hon tyckte det var trevligt att besöka barnhemmet och att träffa
flickorna Rajeev tyckte också det var roligt att ha besök från Sverige och vi är jätteglada för
både besöket och kylskåpet. Tack!
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