Gorgora
In het noorden van Ethiopië ligt, aan de oever van het Tanameer, het dorpje Gorgora. Net als in veel
Ethiopische plattelandsdorpen kampen de bewoners al jarenlang met problemen als malaria, slecht drinkwater,
analfabetisme en ondervoeding. Veel bos is gekapt, waarna door overbegrazing erosie is ontstaan zodat er op de
heuvels rond het dorp steeds minder vruchtbare landbouwgrond aanwezig is. De grote werkeloosheid maakt de
situatie voor veel mensen uitzichtloos.
Gorgora kent ook een andere kant. De fraaie ligging aan het prachtige Tanameer in combinatie met de nabijheid
van veel bezienswaardigheden, bieden Gorgora namelijk unieke toeristische mogelijkheden. Zo kent het vogel- en
visrijke Tanameer tientallen eilandjes waar 13e en 14e eeuwse kloosters en kerkjes te bewonderen zijn. Ze zijn
nog altijd volgens oude orthodox christelijke tradities in gebruik. Aan de zuidkant van het Tanameer bevinden zich
enorme watervallen en liggen de beroemde bronnen van de Blauwe Nijl. Ten noorden van Gorgora bevindt zich
de historische stad Gondar met zijn vele middeleeuwse paleizen en ook het Simien Mountains Nationaal Park.
Een nationaal park met een unieke flora en fauna en een prachtig berglandschap met talloze vergezichten.
Ook de ligging is gunstig voor het toerisme: nabij een vliegveld met meerdere lijnvluchten per dag en langs de
‘Transafrikaroute’: de steeds populairder wordende route tussen van Cairo en Kaapstad.

Toerisme biedt kansen
‘Benut de toeristische mogelijkheden en er komt economische
ontwikkeling, werkgelegenheid en er wordt geld verdiend om problemen in Gorgora aan te pakken’.
Dit eenvoudige idee hebben we, in samenspraak met de dorpsraad van Gorgora, verder uitgewerkt tot een
concreet project dat bestaat uit de bouw van een camping aan het Tanameer. Een camping van drie hectare
groot met ronde bungalows (lodges), een restaurant en een opleidingscentrum waar mensen leren werken in
de (opkomende) hotel- en toerismesector. Dorpsbewoners vinden werk op de camping en het restaurant,
of verdienen geld aan bijvoorbeeld bootverhuur, workshops of het aanbieden van trips naar diverse bezienswaardigheden in de omgeving. De winst wordt geïnvesteerd in medische hulp, schoon drinkwater en scholing.
Vanuit Nederland bieden we tijdelijke hulp om het project mogelijk te maken, zowel financieel als met fysieke
aanwezigheid in de opstartfase (Tim en Kim zijn in 2007 verhuisd naar Gorgora). Na een periode van vijf a zes
jaar willen we deze hulp geleidelijk weer afbouwen. We verwachten dat er dan voldoende inkomsten uit toerisme
zullen zijn en dat er genoeg lokale kennis en ervaring is opgedaan om het management geleidelijk over te dragen.

Het begin is er
Het project krijgt de naam Tim & Kim Village, vernoemd naar Tim Otte en Kim Otte-de Hoop, de
initiatiefnemers van het project. Zij verhuizen in 2007 vanuit Nederland naar Gorgora. Samen met de
mensen uit het dorp bouwen zij momenteel aan de camping. En met succes! Geleidelijk verschijnen
kampeerplekken, een douche- en toiletgebouw, een restaurant, zeven lodges en een opleidingscentrum.
Terwijl er nog volop wordt gebouwd, weten steeds meer toeristen de camping al te vinden. Vijftien
mensen uit het dorp zijn in vaste dienst. Zij werken in de keuken, de bewaking, bediening en in de tuin.

Steun uit Nederland
Tim en Kim Village komt tot stand dankzij financiële steun uit
Nederland. Diverse bedrijven, scholen en particulieren steunen
inmiddels ons project. Zij geloven dat een goede economische
basis de beste manier is om het dorp verder te helpen. Het geeft
de mensen een toekomstperspectief en vermindert de
afhankelijkheid van financiële steun uit het Westen. Stichting Tim & Kim Village is in het leven geroepen om via
sponsoracties, donaties en subsidies het benodigde investeringskapitaal te vergaren.
De stichting geeft inzage in de besteding van het ingezamelde geld en zorgt voor de juiste besteding.

Helpt u mee?
Ook u kunt ons project steunen. Dit kan door een gift over te maken op ING rekening 1072842
(IBAN: NL43INGB0001072842, BIC INGBNL2A) t.n.v. Stichting Tim & Kim Village te Alkmaar, of door de
onderstaande machtigingskaart uit te knippen, in te vullen en op te sturen naar:

Stichting Tim & Kim Village | iepenlaan 34 | 1815 EE Alkmaar
Vanaf € 24,- per jaar bent u donateur en ontvangt u twee keer per jaar een nieuwsbrief met het laatste nieuws uit
Ethiopië. U kunt het werk van Tim en Kim ook steunen door zelf een sponsoractie te organiseren, bijvoorbeeld
met een school, kerk of bedrijf. Neem gerust contact met ons op om ideeën hierover door te spreken.

Meer weten?
Meer informatie over het project zoals een bedrijfsplan en jaarverslagen kunt u vinden op www.timkimvillage.nl.
Als u langs wilt komen in Gorgora, kunt u kijken op www.timkimvillage.com.

Machtigingskaart

Naam:........................................................................................... m/v
Adres:....................................................................................................

Ja, ik steun Stichting Tim & Kim Village

Postcode:..........................Plaats:.........................................................

Met uw bijdrage aan Stichting Tim & Kim Village helpt u mee
om de levensstandaard en ontwikkelingsmogelijkheden van de
bewoners van het dorp Gorgora in Ethiopië te verbeteren.

email:....................................................................................................

Ik machtig Stichting Tim & Kim Village

Datum:..................................................................................................

Bank/giro:

maandelijks e 5,of een bedrag van e.........................per maand/kwartaal/jaar

Handtekening:.....................................................................................

of een éénmalig bedrag van e.................................
van mijn rekening af te schrijven.
Stuur deze machtigingskaart in een gefrankeerde envelop naar: Stichting Tim & Kim Village, Iepenlaan 34, 1815 EE Alkmaar
Machtigen: makkelijk en kostenbesparend, groter betalingsgemak. Met één telefoontje wijzigt of stopt u de machtiging. Voor de machtiging geldt een weigeringstermijn van 30 dagen
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1

moestuin

2

douche

3

opleidingscentrum

4

toiletgebouw

5

kampeerterrein

6

bewakershuis

7

overdekte kampeerplekken

8

gereedschapshuis

9

restaurant

10

lodges

11

weg

12

bosaanplant

13

strand

14

lodges in aanbouw

Informatie, vragen of stortingen:
Stichting Tim & Kim Village
Iepenlaan 34 | 1815 EE Alkmaar
e-mail: info@timkimvillage.nl
internet: www.timkimvillage.nl
ING rekening: 1072842
KvK: 7120628
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