Achste uitgave, december 2009

Nieuwsbrief
Lieve mensen,

We zitten inmiddels alweer meer dan twee jaar in
Ethiopië. Dankzij jullie geweldige steun zijn we al
heel ver gekomen. We geven u een overzicht van
de ontwikkelingen van afgelopen periode.

Lodges en restaurant
De camping is volop in gebruik en
in januari van dit jaar is begonnen
met de bouw van de zeven lodges.
In juli zijn de lodges afgebouwd en
moesten alleen de deuren en ramen
nog geplaatst worden. Dat duurde wel
wat langer dan gepland. We hebben
vijf maanden moeten wachten op de
ramen. Deze maand plaatst de aannemer de laatste deuren en ramen. Dan
kunnen we de lodges gaan inrichten
en terrassen aanleggen. Momenteel
wordt ook nog een tweede septic tank uitgegraven
en aangesloten op de zeven lodges.
Het restaurant is prachtig geworden en
zo goed als af. Nog een klein stukje
muur en vloer tegelen van de keuken en
de muren afsmeren. In het midden is
een gezellige zitkuil en voorlopig eten
de gasten aan plastic tuinmeubelen.
Volgend jaar kunnen we afhankelijk
van de giften – beetje bij beetje – het
restaurant gaan inrichten.

Watervoorziening
Dit najaar is de watervoorziening aangelegd. Ron, een Nederlands wateringenieur die in Ethiopië woont, heeft ons
hier geheel kosteloos mee geholpen. We
hebben een systeem waarbij een pomp
het water aanzuigt door een waterfilter in
het meer. Dan wordt het water 46 meter
opgestuwd naar een duizend liter tank
die volgestort is met materiaal om het
water verder te filteren via poreus grind,
houtskool en zand. Het water komt daarna in een voorraadtank
van 10.000 liter. Vanaf dat punt gaat het water gewoon met de
zwaartekracht naar de lodges, het toilet- en douchegebouw en
het restaurant. Vier buitenkranen op verschillende punten maken
het de heren die de planten dagelijks water geven een heel stuk
makkelijker!
Met een leenaggregaat van Ron wordt de waterpomp van elektriciteit voorzien. Volgend jaar willen
we investeren in een elektriciteitsaansluiting of een
zonnepaneel voor de stroomvoorziening van pomp,
restaurant en lodges.
Toen we met de watervoorziening bezig waren,
bleek er in het dorp een probleem te zijn met de
waterleiding. Er kwam geen water meer uit de enige
drinkwaterkraan in het dorp. Met hulp van Ron
hebben we dat probleem verholpen waardoor de
vrouwen uit het dorp de kraan weer konden gebruiken. Helaas laat de kwaliteit van dit water te wensen over,
vandaar dat we volgend jaar een natuurlijke waterbron met schoon drinkwater in gebruik willen nemen.

Leercentrum
Dankzij giften van Verver Export uit Ursem en HVO Heerhugowaard, is het mogelijk om op het terrein een leercentrum
te bouwen. Dit voorjaar is al een toiletgebouw geplaatst en zijn er materialen aangeschaft voor de bouw. Momenteel
wordt de fundering uitgegraven waarna we begin volgend jaar beginnen met de bouw. In het centrum worden
mensen opgeleid om te kunnen werken in de toeristische sector. Hier is grote behoefte aan. Naast Engelse les gaat het
vooral om klantvriendelijkheid en de noodzakelijke basisvaardigheden in de omgang met gasten.

Vrijwilligers gezocht
Ook al promoten we nog niet actief, het nieuws van onze campsite

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

gaat als een lopend vuurtje door reizend Afrika. Toeristen weten ons inmiddels volop te vinden. Gemiddeld kamperen er
momenteel zo’n tien man per dag bij ons. Ook van touroperators uit Addis komen steeds vaker boekingen binnen voor
groepsreizen. Omdat de lodges nog niet af zijn en we nog volop in de bouw zitten, kunnen we helaas nog niet op elke
boeking ingaan. We hebben het op dit moment gewoon te druk. We werken zeven dagen per week zo’n veertien tot vijftien uur per dag. Het personeel is nog onvoldoende opgeleid om taken van ons uit handen te nemen. Het leercentrum
dat binnenkort gebouwd wordt, moet uitkomst gaan bieden. Op de website hebben we een oproep gedaan voor extra
hulp uit Nederland. Zelfstandige mensen die als vrijwilliger helpen bij het keukenwerk, de administratie, tenten afhalen,
gasten rondleiden, engelse taalles geven, personeel opleiden, helpen bij het ontwikkelen van een lesprogramma etc.
etc. Mocht u interesse hebben of iemand weten die op zoek is naar vrijwilligerswerk, dan kunt u op onze website meer
informatie vinden.

Gorgora Development Board
In oktober 2009 is het Gorgora Development Board
(GDB) opgericht. Het GDB bestaat uit een groep mensen
die gezamenlijk bepaalt welke concrete plannen nodig
zijn om het dorp te helpen. Het GDB bestaat uit een
aantal vertegenwoordigers uit het dorp: de burgemeester,
een waterschapsbestuurder, een priester, iemand uit de
Agro Industrie, het schoolhoofd, een vertegenwoordiger
namens de jeugd en Tim. Tijdens de eerste vergadering
werd duidelijk dat het board zich als eerste hard gaat maken voor schoon en veilig drinkwater. Dat moet gebeuren door
een natuurlijke waterbron in gebruik te nemen. Met hulp van Grontmij is hiervoor het plan ‘Adgo Minch’ ontwikkeld
(zie voor meer informatie de website). Momenteel zijn we op zoek naar financiering voor dit waterproject.

Gasten aan het woord
We zijn Maria en Monserat del Barrio uit Spanje. We reizen met
de bus, trein en alles wat er verder voorbij komt door Afrika. We
zijn gestart in Madagascar en langzaam noordwaarts gereisd. In
Zuid Ethiopië hebben we twee maanden vrijwilligerswerk gedaan
in een eco-lodge. Van andere reizigers hoorden we van Tim & Kim
Village en we zijn er heen gegaan. Ondertussen zitten we hier
nu bijna drie weken. Prachtig landschap en die rust... Kim is een
erg goede kokkin. Lekker even bijtanken. En we zijn gek op de
honden en de kat. Die horen er echt bij.

Bedankt!
Hartelijk dank voor alle steun die we afgelopen tijd weer van u mochten ontvangen. Met deze selectie willen we
iedereen bedanken die ons heeft gesteund: Christelijk Gereformeerde kerk Langedijk, collecte (€ 163,-) • Fam.
Rietveld, giften t.g.v. 40 jarig huwelijk (€ 890,-) • Verver Export uit Ursem, bijdrage 2009 voor leercentrum (€
2.300,-) • TOP Consult Langedijk, bijdrage aan water project ‘Adgo Minch’ (€ 500,-) • Mart en Evelien Hummel,
extra gift t.g.v. 25 jarig jubileum (€ 250,-) • Carla en Frans, voor het meenemen van een aggregaat en omvormer
naar Gorgora. • Impulsis voor hun financiele steun in 2009 (verdubbelingssubsidie € 25.715,-)

Kerststukjes 2009
Dit jaar houden wij weer onze vertrouwde ‘kerststukjesactie’. U kunt Tim en
Kim helpen door een leuk kerststukje te bestellen à € 10,- per stuk. En misschien weet u nog mensen in uw omgeving die kerststukjes willen kopen voor
het goede doel. De kerststukjes worden door vrijwilligers gemaakt en de opbrengst gaat volledig naar Ethiopië. U kunt
een kerststukje bestellen via een mailtje naar info@timkimvillage.nl. Het kerststukje is vervolgens af te halen op twee
afhaalpunten (Vecht 27 te Heerhugowaard en J. van Heemskerkstraat 7 te Alkmaar).

Plannen voor 2010
Het komende jaar gaan we ons meer
richten op de gasten en het draaien van
de camping: promotie, logistiek, personeel. Hiervoor is het nodig dat we begin
volgend jaar de laatste investeringen doen
in de inrichting van het restaurant, de
lodges en de aanleg van elektriciteit. Met
het dorp willen we daarnaast werken aan
het leercentrum, de nieuwe waterbron
en een toiletgebouw voor de basisschool.
We schatten in dat we voor al deze investeringen zo’n 25.000 euro nodig hebben.
We zijn druk op zoek naar financiering.
Uiteraard hopen we van harte dat u ons
ook in 2010 wilt blijven steunen.
Meer informatie:
Stichting Tim & Kim Village
Iepenlaan 34 | 1815 EE Alkmaar
e-mail: info@timkimvillage.com
internet: www.timkimvillage.com
Ing rekening: 1072842
KvK: 37120628
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