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Lieve mensen,
Dankzij uw steun staan er begin 2010 zeven lodges, 
twee toiletgebouwen en een restaurant op het terrein 
van Tim & Kim Village. Ook zijn er overdekte  
kampeerplekken, een werkend water systeem en is er 
veel groen aangeplant. Er zijn twaalf mensen uit het 
dorp in dienst. Nu alleen de afwerking en inrichting 
nog. Dat blijkt nog een behoorlijke klus!

Voortvarend gaan Tim, Kim en het personeel aan de 
slag. In het restaurant wordt de vloer afgemaakt,  
worden kozijnen, deuren en muren geschilderd, wordt 
een bar geplaatst en stroom en verlichting aangelegd. 
Ook komen er mooie houten tafels 
en wordt een contract afgesloten met 
bierbrouwerij st. George waarna het 
bedrijf een koelkast en vriezer bezorgt.

In de lodges wordt sanitair geplaatst 
en de toiletruimtes worden verder 
betegeld. Raamkozijnen en deuren 
worden geschuurd en geschilderd. 
Rond de lodges komen planten-
bakken, trapjes en muurtjes voor 
de afvoer van water tijdens het 
regenseizoen. Voor de aanschaf van 
bedden in de lodges zijn we (nog) 
op zoek naar een geschikte lokale 
meubelmaker.

Het grote toilet- en douchegebouw wordt voorzien van een grasdak en een terras. Binnen worden de douches en 
toiletten geplaatst en de ruimtes betegeld. Bij beide toiletgebouwen schilderen we heel wat af om het er mooi te 
laten uitzien. Tot slot wordt een elektriciteitshuisje gebouwd. Hier krijgt de aangeschafte generator een plekje en 
kunnen we gereedschappen opslaan.



De Oranje Trophy
Tijdens het werk was de 
camping volop in bedrijf 
en hebben we vele gasten 
ontvangen. Hoogtepunt was 
wel de komst van de Oranje 
Trophy: 45 Nederlanders met 
meer dan twintig oranje auto’s 
bestormden begin mei het ter-
rein, voor een tussenstop van 
drie dagen op hun route naar 
het WK in Zuid Afrika. 
Het werden er zelfs vier want 
onze gasten bleven nog een 
nachtje langer logeren! Dankzij onze gasten 
en ons super personeel dat echt boven zichzelf 
uitsteeg, waren deze dagen erg gezellig en 
geslaagd.

Tim: ‘Het is toch wel een prachtig gevoel als 
het restaurant voor het eerst volzit, het terrein 
bezet is met zo’n 25 bonte, oranje auto’s. De 
koelkast en de vriezer draaien, twee warme douches volop in 
gebruik zijn en bovenal dat de gasten genieten van de super 
barbecue van Kim en haar meiden! Onze bouwvakkers staan 
voor het eerst achter de bar en in de bediening! Hoewel wat 
onwennig, ging dat hartstikke goed en hadden de heren er 
veel plezier in.

Toen de Oranje Trophy vertrokken was, hebben we het dak van 
het restaurant opgehoogd en opnieuw bedekt. Hierdoor ontstaat 
er meer ruimte maar moesten wel alle zijmuren hoger worden 
en alles opnieuw worden afgesmeerd en geschilderd. Bij de 
werkzaamheden hebben we gelukkig ook een heleboel hulp gehad van gasten en van Ron (de waterspecialist).
 
Planning
Tim en Kim zijn vanaf eind augustus een aantal weken in Nederland. Als ze eind september weer terug zijn in 
Gorgora, starten zij met de bouw van het leercentrum en wordt er nog het nodige afgewerkt aan de lodges.  
Daarnaast wordt het project ‘Adgo Minch’ voorbereid en worden nadere afspraken gemaakt voor een aansluiting op 
het Ethiopische elektriciteitsnet.



Adgo Minch
Vorig jaar is op initiatief van Tim en Kim het Gorgora Development 
Board opgericht dat bestaat uit verschillende vertegenwoordigers uit het dorp. Zij buigen zich over de problemen 
in het dorp en zoeken naar oplossingen. Door middel van een enquête is bepaald dat als eerste de drinkwater-
voorziening in het dorp verbeterd zal moeten worden met het plan ‘Adgo Minch’. Veel mensen en vooral kinderen 
worden nu nog ernstig ziek doordat er geen goed drinkwater voorhanden is.

Het plan ‘Adgo Minch’ maakt het mogelijk 
om een ‘lekkende’ oude rivierbedding 
geschikt te maken als waterbron. De kwaliteit 
van het water is onderzocht met (gratis) 
hulp van ingenieursbureau Grontmij en blijkt 
geschikt als drinkwater. We willen de bron ver-
der uitgraven en het water opvangen in een 
klein, gesloten reservoir. Het water wordt dan 
met een flexibele slang door de rivierbedding 
naar de hoofdstraat in het dorp gebracht. Daar 
wordt het water opgevangen in een 5.000 liter 
(ROTI) tank. Zo’n 80 gezinnen zijn dan van 
schoon drinkwater voorzien.

Het plan Adgo Minch kost circa 3.500 euro. 
Er zijn al enkele donaties voor dit project binnengekomen. We zijn erg blij dat (millennium)gemeente Langedijk 
onlangs heeft besloten om het Gorgora Development Board te helpen door dit najaar sponsoring te organiseren 
voor het project Adgo Minch.

Personeel in beeld: Ililta & Sentayu
Deze meiden van begin twintig zijn nu één jaar in vaste 
dienst. Ze hebben het erg naar hun zin en leren veel: 
basiszaken als hygiëne, schoonmaken, koken en Engels.  
Ze bouwen praktijkervaring op door het werk in het 
restaurant. Het koken voor gasten is heel anders dan ze 
gewend zijn: op gas, nieuwe recepten, andere ingrediënten. 
De gasten zijn erg tevreden over ze, ook al vinden de 
meiden het moeilijk om Engels te spreken, ze zijn altijd blij 
en behulpzaam. We hebben samen een kookboek gemaakt 
dat erg goed werkt. Bij onze afwezigheid zijn zij in staat om 
ontbijt, lunch en beperkte diners te maken. Als gasten fooien geven, krijgen zij daar een deel van, wat ze aan persoonlijke 
verzorging besteden als nieuwe kleding, nieuwe vlechtjes in hun haar en decoraties.

* Impulsis is een gezamenlijk initiatief van Educans, ICCO en Kerk in Actie.



Machtigingskaart
Ja, ik steun Stichting Tim & Kim Village
Met uw structurele 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.

Ik machtig Stichting Tim & Kim Village
maandelijks 5,-
of een bedrag van .................................per maand/kwartaal/jaar 
of een éénmalig bedrag van .................................

van mijn rekening af te schrijven.

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

Adres: .....................................................................................................................................................................................

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

Telefoon:..................................................email: ...........................................................................................................

Bank/gironummer:

Datum: ................................Handtekening: ...........................................................................................................

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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Oudjes van de straat
Vanaf 1 mei heeft Tim & Kim Village drie nieuwe werknemers in dienst en wel heel speciale. Drie bejaarde mannen 
die op hun oude dag nog afhankelijk zijn van dagwerk. Een pensioen is er nu eenmaal niet. Aba (Vader) Wasi (78) 
legt uit: ‘Het valt niet mee de dagelijkse kost te verdienen. Niemand wil een chimageli (bejaarde) op de werkplaats. 
Je weet dus nooit hoeveel je eet en als er dan een klusje is, werk je vaak met een lege maag’. Aba Wasi, Aba 
Genanu (72) en Kes (priester) Fanta staan elke ochtend ruim op tijd aan de poort. Ze krijgen hier ontbijt en voeren 
lichte werkzaamheden uit. Hun aanzien in het dorp is hiermee gestegen.
Aba Genanu zegt dat hij het heerlijk vindt om te werken. “Als je zo oud bent als wij heb je weinig vrienden meer.  
Er is geen geld om wat te kopen of lekker een biertje te pakken. Nu vliegen de dagen voorbij.”

29 augustus: High Tea in Bergen
Tim en Kim zijn vanaf eind augustus een aantal weken in Nederland. Op 29 augustus geven zij in Bergen een 
diapresentatie om donateurs en geïnteresseerden een beeld te geven van de voortgang van hun werk in Gorgora.  
U bent van harte uitgenodigd. En uiteraard ook uw vrienden en kennissen die geïnteresseerd zijn in het project. 
Naast de diapresentatie is er live  
muziek, een markt, zijn er lekkere  
hapjes en activiteiten voor de kinderen. 
De entree is gratis. Voor de consumpties 
vragen we een bijdrage die ten goede 
komt aan Tim & Kim Village.
 

Aanvang: 15.00 uur
Locatie: Meerweg 24 te Bergen  
Routebeschrijving: www.timkimvillage.nl
 
Uw bijdrage in 2010 verdubbeld
Ook dit jaar heeft Stichting Tim & Kim 
Village een verdubbelingsubsidie ontvan-
gen van Impulsis. Uw giften in 2010 zijn 
daarmee tweemaal zoveel waard.


