Vijfde uitgave, april 2008
In deze nieuwsbrief stellen we u als donateur op
de hoogte van de ontwikkelingen rond het project
‘Tim & Kim Village’. Er is de afgelopen maanden
veel gebeurd: Sponsoracties, bijzondere giften en
subsidies zorgden voor een belangrijke financiële
opsteker. En natuurlijk was er in januari de TVuitzending van omroep Llink met de vele reacties
daarop. Maar we beginnen met het laatste nieuws
van Tim en Kim uit Ethiopië.

De eerste gasten bij Tim en Kim
In september zijn Tim en Kim vertrokken naar Ethiopië. De start was vorig jaar niet gemakkelijk voor Tim en Kim:
twee keer betrokken bij een auto ongeluk, een manager in opleiding die zijn werk beëindigde en erg lang wachten
op bouwtekeningen en vergunningen. Inmiddels gaat het gelukkig beter. De bouwvergunningen zijn afgegeven, er is
veel bouwmateriaal aangerukt en met volle kracht wordt gewerkt aan de camping.
Veel bomen en struiken worden geplant zodat gasten straks lekker in het groen kunnen vertoeven. En er wordt
gewerkt aan een omheining. Erg nuttig tegen de hyena’s die ’s nachts in de omgeving rondzwerven. Ook het toilethok en een eenvoudig restaurant met veldkeuken vorderen gestaag. Het werk wordt gedaan door mensen uit het
dorp. Op sommige dagen zijn er meer dan twintig dagarbeiders aan de slag. Zo profiteert het dorp al direct van het
project. Tim en Kim verwachten dat op 1 juli de camping open kan gaan. Dan is er een toiletgebouw met douche
en toilet en kunnen maaltijden geserveerd worden. Toch zijn er ook nu al toeristen! Toon en Therese Beemsterboer
uit Heerhugowaard hadden de primeur
en kampeerden eind maart als eerste
gasten een nachtje op het terrein. ‘Een
fantastische plek’, aldus Toon, ‘met je
tentje aan het meer, met prachtige natuur
en vogels om je heen en verder absolute
rust en een stilte die in Nederland nergens
meer te vinden is’. Ook de bevlogenheid
van Tim en Kim en hun verhalen maakten
indruk en natuurlijk de heerlijke pannenkoeken die ze bij hen aten (bij hun huisje in
het dorp).

236.000 kijkers zagen Tim en Kim op TV!
De uitzending van ‘Aanpakken en wegwezen’ die op zaterdag 19 januari door omroep Llink is
uitgezonden en waarin veertig minuten lang aandacht is geschonken aan Tim en Kim en het
project in Ethiopië, heeft 236.000 kijkers getrokken. Ook hebben ruim 8.500 mensen de
uitzending op internet bekeken via ‘Uitzending gemist’.
Na de uitzending hebben we veel enthousiaste
reacties ontvangen. Veel mensen bieden hulp
aan en er zijn mensen die willen weten wanneer
de camping opengaat zodat ze langs kunnen
komen. Er is een DVD beschikbaar met zowel de
TV-uitzending als een kort filmpje met uitleg over
het project Tim & Kim Village. Deze is tegen een
kleine onkostenvergoeding van vijf euro te
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bestellen via de website.

Subsidies voor Tim & Kim Village
Terwijl Tim en Kim hard zwoegen in Gorgora om de camping op te zetten, is het stichtingsbestuur in Nederland
volop aan de slag om extra geld binnen te halen. Vorig jaar heeft het bestuur twee subsidies aangevraagd. En we zijn
ontzettend blij u te kunnen melden dat dit succesvol is geweest! De Stichting Keer op Keer heeft, namens de
kringloopwinkel Heiloo, op 20 maart 2008 een bedrage van € 3.000,- beschikbaar gesteld aan Tim & Kim Village.
En op 13 november 2007 is door Impulsis (een gezamenlijk initiatief van Educans, ICCO en Kerk in Actie) een
verdubbelingssubsidie verstrekt: Elke euro die vanuit bedrijven, particulieren en sponsoracties binnenkomt wordt
de komende tijd (tot 30 september 2008) verdubbeld met subsidie. De subsidie kan oplopen tot een bedrag van
maximaal € 18.859,-. We gaan er met z’n allen hard aan
werken om de noodzakelijke eigen bijdrage bijeen te
brengen om zo deze subsidie maximaal te benutten.

Feesten met een reden
Tien leerlingen van het Horizon College in Alkmaar hebben, als schoolopdracht, op 16 februari een benefietfeest
(‘DANCE 4 THE VILLAGE’) in jongerencentrum Argus georganiseerd waar 110 man op af kwamen. De opbrengst
van het feest bedroeg € 700,- en is geheel beschikbaar gesteld aan Tim & Kim Village. Sandra J, Kimberley, Jin Min,
Stephan, Mischa, Merel, Michelle, Bianca, Sandra B en Suzanne, hartelijk dank voor deze geweldige actie! De avond
is gesponsord door Albert Heijn, Dekave, Jamin, DJ Randall, DJ Surgeles, DJ Foul Spirit en jongerencentrum Argus.

Bijzondere initiatieven
Arjen en Ingrid van Heerde vierden december 2007 hun tienjarige bruiloft. Aan de gasten zijn geen cadeaus
gevraagd maar in plaats daarvan mocht iedereen, onder het motto van “wij hebben het goed, en wij gunnen dat een

ander ook”, een gift geven aan onze stichting. De bezoekers
hebben hier massaal gehoor aangegeven en totaal is er
€ 530,- gedoneerd. Wij bedanken Arjen en Ingrid voor dit
bijzondere initiatief! Ook willen we Jaap en Tinès Groenheide
hartelijk bedanken voor de spontane inzamelingsactie die zij op touw hebben gezet. Tijdens de voorbereidingen van een aanstaande verjaardag, zijn vele vrienden en kennissen aangeschreven met het verzoek om € 2,- aan
een kaartje terug te sturen voor Tim & Kim Village. Velen deden dit, sommige gaven meer. Met deze actie hebben
Jaap en Tinès € 350,- opgehaald. Tot slot willen we de mensen bedanken die hebben geholpen met het maken en
verkopen van kerststukjes. In het bijzonder bedanken we Wies de Hoop. Zij heeft zich tijdens de kerstweken enorm
ingezet om de actie tot een succes te maken. En dat is gelukt. Er zijn 115 kerststukjes verkocht!
Ook willen we graag bedanken: De protestantse gemeente te Schermer voor hun bijdrage van € 250,-, de Van
Arkelschool uit Broek op Langedijk voor de € 300,- opgehaald tijdens de kerstviering, basisschool ‘de wegwijzer uit
Opperdoes voor hun gift van € 100,-, Univé voor een gift van € 1.250,- en al die anderen die giften hebben
gedoneerd voor het werk van Tim en Kim. De schoolleiding en kleuters van de kleuterschool in Gorgora willen
de Van Arkelschool bijzonder bedanken. Dankzij de ingezamelde dozen met speelgoed kan er weer getekend en
gekleurd worden. En de kleuters hebben nu ieder hun eigen knuffeltje waar ze ontzettend blij mee zijn.

Kalenderverkoop Intertoys
De directie van Intertoys heeft vorig jaar besloten om Tim en Kim te helpen door in het kerstpakket van alle 2.400
medewerkers een ‘Tim & Kim Village’ verjaardagskalender te voegen. Naast bekendheid heeft deze actie de
Stichting ruim € 3.000,- opgeleverd en 300 extra kalenders die, door de lage kosten van het drukwerk, verkocht
kunnen worden tegen een lagere prijs (€ 8,95). Via onze website kunt u de nieuwe verjaardagskalender bestellen.
Samen met de inzamelingsactie onder het personeel heeft Intertoys Tim en Kim gesteund met een bedrag van
bijna € 5.000,-. We bedanken de directie en medewerkers van Intertoys hartelijk voor de flinke financiële hulp.

Tim & Kim Village op de markt
De wereldwinkel Heerhugowaard organiseert
op zaterdag 19 april een markt waarbij in
Middenwaard verschillende hulporganisaties
het winkelende publiek informeren over eerlijke
handel. Ook wij staan tussen 8.00 en 17.00 uur
met onze Tim & Kim Village stand op één van
de ‘pleintjes’ in Middenwaard. Verder staan we
woensdag 30 april op de vrijmarkt in

Werken aan Tim & Kim Village

St. Pancras (op het parkeerterrein van zwembad
‘De Bever’). Op de markt kunt u persoonlijk
informatie krijgen over de voortgang van project. Ook zijn er bijzondere spulletjes uit Ethiopië te koop.

Jaarbericht van onze penningmeester
Het jaar 2007 ligt al weer enige tijd achter ons. De hoogste tijd voor onze penningmeester om de balans op te
maken. In 2007 is de groep vaste donateurs met meer dan 50 procent gestegen van 53 op 1 januari naar 80 op 31
december. Het bedrag dat de stichting maandelijks van hen ontvangt is toegenomen van € 394, - op 1 januari naar
€ 785, - op 31 december. Bijna een verdubbeling!
De totale inkomsten van de stichting waren in 2007 ruim € 32.000, - Dit is een verviervoudiging ten opzichte van
2006. Naast een forse stijging van de ontvangen donateurgelden van € 4.800, - in 2006 naar € 10.300, - in 2007,
is dit onder meer veroorzaakt door de subsidie van Impulsis waarvan in 2007 een voorschot van € 10.000, - is
ontvangen. 2007 is ook het jaar waarin gestart is met investeren in het project in Gorgora. Het bedrag dat in totaliteit
is geïnvesteerd in 2007 bedraagt € 4.122, -, voornamelijk in bouwvergunningen, bouwtekeningen en de aanleg
van de toegangsweg naar het terrein. Een uitgebreid jaarverslag 2007 is binnenkort op te vragen op de website van
onze stichting.
Tim en Kim en het bestuur zijn ontzettend blij met
de inkomsten van afgelopen jaar. Inkomsten die
keihard nodig zijn, want het werk is nog maar net
begonnen! Dit jaar gaat er heel veel gebeuren en
zal er flink geïnvesteerd moeten worden. We willen
iedereen die ons werk steunt hartelijk bedanken.
Uw enthousiasme, betrokkenheid en de door u zelf
georganiseerde acties zijn hartverwarmend.
Het motiveert Tim en Kim enorm om te weten dat er
zoveel mensen betrokken zijn bij hun werk.
Dankzij uw hulp gaan ze ervoor!
In de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid verslag doen van hetgeen er in Gorgora tot stand komt. U kunt de
belevenissen van Tim en Kim ook volgen via het dagboek van Tim op onze website. De mensen die in Alkmaar en
omgeving wonen, kunnen dit dagboek eens in de twee weken lezen in het krantje ‘Alkmaar op zondag’.

Voor informatie, vragen of stortingen:
Stichting Tim & Kim Village
Iepenlaan 34 | 1815 EE Alkmaar
e-mail: info@timkimvillage.com
internet: www.timkimvillage.com
Postbanknummer: 1072842
KvK: 37120628

