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Wat is het lang geleden en wat is er veel gebeurd sinds de
laatste nieuwsbrief uit 2015. Omdat jullie zo betrokken zijn
bij mijn leven en ons project, wil ik graag met jullie delen
wat er de afgelopen 2 jaar is gebeurd. Dankzij een redelijk
tot goed netwerk in Gorgora was ik in de gelegenheid om
goed contact te onderhouden met mijn ongeneeslijk zieke
moeder. In december 2015 gaf zij aan dat ze het heel fijn
zou vinden om mij en Mebratu nog een keer samen te zien.

2016 is zij overleden. We hebben telefonisch afscheid
genomen en ik kwam op 31 maart aan in Nederland, in een
leeg ouderlijk huis. Mebratu draaide in de tussentijd Tim &
Kim Village. Zeven weken ben ik bij mijn vader gebleven,
het was een zware periode. Niet de dood doet zo’n pijn,
maar het niet meer samen zijn. Eenmaal terug in Ethiopië,
was het hartverwarmend dat er zoveel dorpsbewoners
uit Gorgora langs kwamen om ons te condoleren met het
verlies van mijn moeder.

Met behulp van vrienden en de stichting hebben we een
visum voor Mebratu kunnen regelen. Begin februari 2016
waren Mebratu en ik in Nederland op bezoek bij mijn
ouders. In deze periode waren de vrijwilligers Fanna & Nico
in Gorgora, voor ons de ideale gelegenheid om samen even
weg te kunnen. Grote dankbaarheid gaat uit naar Fanna
& Nico, wij hebben een fantastische tijd gehad met mijn
ouders! Ons afscheid van mijn moeder, de avond voordat
wij terug vlogen naar Ethiopië, werd definitief; op 27 maart

Tim is in juli twee weken komen helpen bouwen aan
de souvenirwinkel, een goed idee van de Morland
School. De souvenirwinkel wordt de plek om lokaal
geproduceerde producten te verkopen aan toeristen,
waarbij de opbrengsten naar de makers van de
producten gaat. Een dergelijke plek bestaat niet in
Gorgora terwijl er genoeg leuke lokale producten zoals
kleden en manden beschikbaar zijn. Morland school
was van plan rond maart 2017 naar Gorgora te komen
met een groep leraren om het project af te ronden en
gebruiksklaar te maken maar dit bezoek moest worden
afgezegd omdat het rond die tijd erg onrustig was in
Ethiopië.
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Onrust in Ethiopië en de gevolgen voor
Tim & Kim Village
Al enige tijd heerst er een opbouwende ontevredenheid
onder de bevolking tegen het bewind van Ethiopië.
In het voorjaar ontaarde dit in demonstraties en
opstanden, die uit de hand liepen. Ook in Nederland
zijn hierover destijds berichten verschenen in de media.
Door de onrust werd de noodsituatie uitgeroepen door
de regering voor een periode van zes maanden. Alle
boekingen werden geannuleerd en wij belandden in
een vervelende positie met een heel onzekere toekomst.
Door het wegblijven van gasten, kwamen de inkomsten
vrijwel tot stilstand en moesten we ons uitgavenpatroon
daarop drastisch aanpassen. Belangrijk onderhoudswerk
moest uitgesteld en voor de dagloners was er geen werk
meer. Zij hadden begrip voor de situatie en gingen op
zoek naar nieuw werk. Hierdoor is onze capaciteit en
flexibiliteit minder geworden. Bij onverwachte drukte of
het uitwerken van nieuwe projecten is het lastig om de
mankracht hiervoor te organiseren.

Herstel groenproject
Waar wij aan de slag zouden gaan met de tweede
fase van het herbebossing project werd dit plan door
een bezoek van honderden boeren met hun duizend
koeien verstoord. Veel van wat er in de afgelopen jaren
gegroeid was, met name de inheemse boomsoorten,
werd in één dag vernield! Het gebeurde in de periode
met onlusten en chaos in Ethiopië. Het watersysteem
(ontwikkeld op de bergwand zodat men niet omhoog
hoeft te lopen met volle gieters om de jonge boompjes
te wateren) werd diezelfde dag gestolen. We zijn dagen
bezig geweest met het opstellen van een schade rapport
voor de lokale gemeente. Helaas werd hier niets mee
gedaan. Ik begrijp dat bij jullie de vraag naar voren komt;
“Waarom kwamen de boeren met hun koeien?” Door
teveel regenval waren de gebieden waar de koeien
normaal grazen overstroomt, dus werd er gezocht naar
alternatieven.

Na een aantal jaren financieel onafhankelijk van
Nederland te hebben gedraaid, zijn we opeens weer
meer afhankelijk van financiële hulp vanuit de stichting.
Door het drastisch terugdringen van de kosten en zeer
zuinig te leven, hebben we de afgelopen periode het
hoofd boven water kunnen houden. Twee keer is een
beroep gedaan op de stichting om financieel bij te
springen (deels in de vorm van een lening). En dankzij
subsidies van gemeente Langedijk, de kringloopwinkel
KOOK uit Alkmaar en uw hulp als donateurs, konden
we gelukkig een aantal projecten oppakken: herstel
van het groenproject, het project ‘solar-cooking’ en de
verspreiding van milieuvriendelijk maandverband.

Inmiddels hebben we de aangerichte schade weer
hersteld en plannen we nu de aanleg van de tweede fase
bos aanplant.
Maar gelukkig gebeuren er ook positieve dingen zo is
ondertussen de asfaltweg voltooid van Gondar naar
Gorgora, dus we zijn eindelijk goed bereikbaar.

Project Solar Cooking
Vrijwilligers Fanna & Nico kwamen vorig jaar met een
fantastisch idee; koken op zonne-energie en op hout
besparende kooktoestellen. Voor hun komst naar Tim &
Kim Village hadden zij dankzij de bijdragen van KOOK
en Millennium Langedijk elf complete sets besteld bij
een Nederlandse organisatie die ze lokaal produceert in
diverse steden in Ethiopië. De levering van de sets had
heel wat voeten in de aarde. Uiteindelijk, na 4 maanden,
is Mebratu ze zelf op gaan halen op een productieterrein
een dag rijden vanaf de hoofdstad Addis Abeba richting
zuiden.
uitstekend. Het gebruik van deze ovens zorgt ervoor
dat er veel minder hout nodig is, en er hierdoor minder
bomen worden gekapt.
Na de geslaagde dag gebruiken de cursisten nu in het
dagelijkse leven de oventjes, wij zullen de inzet en het
nut van de oventjes blijven volgen en als wij denken
dat het echt een toegevoegde waarde heeft nog meer
oventjes kopen.

Milieuvriendelijk maandverband
We werden benaderd door een stel Nederlandse
overlanders om een ochtend te organiseren waar
uitwasbaar maandverband uitgedeeld werd aan
schoolgaande meisjes en vrouwen. Dit was erg leuk
en we hebben veertig dames uit Gorgora blij gemaakt
met een set, bestaande uit 3 stuks voor overdag, 1
stuk voor ‘s nachts. Vrouwen in Gorgora kunnen
wegwerp maandverband niet veroorloven en er is geen
afvalverwerking, dus een win-win situatie want hygiëne
verbeteren en het milieu niet belasten.

De toekomst

Op 16 juni hebben wij tien arme bewoonsters uit het
dorp uitgenodigd, die direct of indirect met houtkap te
maken hebben, om de hout besparende kooktoestellen
te testen en te zien of het gebruik hiervan aanslaat bij
de lokale bevolking. Door zijn geconcentreerde hitte
(binnenwand van klei) en vormgeving werkt deze

Het toerisme begint in Ethiopië geleidelijk weer op
gang te komen. We merken ook dat er gelukkig weer
meer boekingen binnenkomen. Er is inmiddels een
nieuwe asfaltweg aangelegd tussen Gorgora en het
vliegveld van Gondar. Hierdoor is de reistijd enorm
teruggelopen en zijn we veel toegankelijker geworden.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen zijn Mebratu en
ik op zoek naar opvolgers voor Tim & Kim Village. Nu
Tim & Kim Village is opgebouwd en voldoende potentie
heeft om zelfstandig door te kunnen draaien met lokaal

deze beschikbaar blijft voor ontwikkelingsprojecten
elders in Afrika (conform statuten van de stichting).
Het is dus nog wel een hele klus om dit voor elkaar
te krijgen want naast het vinden van een goede

management en personeel, willen wij onze toekomst
graag elders gaan opbouwen. Maar de overdracht is
uiteraard niet zomaar geregeld want er gelden een
aantal voorwaarden. Zo willen we waarborgen dat
het werk voor lokale medewerkers behouden blijft.
Daarnaast zal bij verkoop van het terrein, de Stichting
haar aandeel in de investeringen (de dagwaarde van
Tim & Kim Village) terug moeten ontvangen zodat
opvolger komt hier ook nog eens het nodige
papierwerk bij kijken. We zien dit als een mooie
uitdaging voor 2018 waarbij we intussen volop
verdergaan met onze projecten en het runnen
van Tim & Kim Village. We willen u nogmaals
hartelijk bedanken voor al uw steun aan ons
project! Dankzij uw steun is er veel tot stand
gekomen en zijn veel mensen geholpen!

Liefs Kim en Mebratu

