Nieuwsbrief
Lieve mensen,
In juli zijn we voor vier weken naar Nederland gekomen
en hebben we een diapresentatie gehouden in de
Rietschoot die door velen van jullie is bijgewoond. Er
is veel gebeurd in 2011. Zo is er een drinkwaterbron
aangelegd voor het dorp, is er geïnvesteerd in zonneenergie, is de keuken van het restaurant vergroot
en is flink gewerkt aan de afwerking van het grote
toiletgebouw en de lodges.
We hebben veel hulp gehad van vrijwilligers uit
Nederland. Zij hebben geholpen met de aanleg van
waterleiding en afvoer, het monteren van wasbakken,

de nieuwe keuken
krijgt vorm
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toiletten en douches, tegelen, schilderen en het
aansluiten van de elektra. We zijn ontzettend blij met
deze hulp waardoor we enorm zijn opgeschoten. Vier
lodges zijn nu in de verhuur. Een vijfde volgt in februari.
Alle lodges zijn voorzien van elektriciteit opgewekt door
zonne-panelen.
De oude keuken is fors uitgebreid zodat het restaurant
nu voorzien is van een nieuwe, grote keuken waarmee
we beter zijn toegerust op grotere aantallen gasten.
In het voorjaar is hard gewerkt aan de bouw van het
opleiding- en informatiecentrum. De fundering en
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muren staan inmiddels. Komend voorjaar kunnen we,
dankzij een nieuwe gift van het bedrijf Verver Export
uit Ursem, het dak en de inrichting ter hand nemen.
Zonne-energie
Er zijn extra zonnepanelen en batterijen aangeschaft
om voldoende elektriciteit te kunnen opwekken. Er
staan nu tien zonnepanelen van tachtig watt, via
tweeampère regulators wordt de stroom opgeslagen
in tien batterijen (per batterij kunnen we 150
amp- uur opslaan). Vanaf de batterijen gaan de
kabels onder de grond naar de lodges, restaurant,
gereedschapshuis, toiletgebouw en waterpomp.
Overal is nu elektriciteit en heel belangrijk: er is nu
voldoende stroom om de waterpomp te gebruiken
en 3.000 liter per dag op te pompen naar het
waterreservoir. Hierdoor is er nu stromend water in
restaurant, toiletgebouw
en lodges. Als
volgend jaar
ook de septic
tank gereed
komt, kunnen
we de douches
en toiletten in de
lodges in gebruik
nemen.

Groen
Door de vele aanplant wordt het terrein steeds
groener. Ook wordt steeds meer eigen fruit geoogst
(vooral passievruchten). Dankzij de waterpomp is
het water geven van de 3.500 bomen en planten
een stuk eenvoudiger geworden. Als er voldoende

budget is dan willen we volgend jaar
een natuurlijke bron die achter ons
terrein ligt gaan benutten voor het
bewateren van groen op ons terrein.
Ook willen we dan meteen een
forse extra groenstrook aanplanten.

De bestaande bron is verder uitgegraven waarna er
een opvangton in is geplaatst van waaruit het water
via een flexibele slang honderd meter verder in
een plastic tank van 5.000 liter terecht komt. Deze
tank is voorzien van een kraan en bevindt zich
op een goed toegankelijke plek
aan de weg waar mensen uit het
dorp eenvoudig met hun jerrycans
kunnen komen om water te tappen.

Restaurant in steeds groenere
omgeving
Hiermee willen we aantonen dat er
voldoende water voorradig is om op
de kale heuvels rond het dorp weer
bos terug te brengen.

de eerste oogst van eigen
bananenboom.

Drinkwaterbron ‘Adgo Minch’
Met hulp van gemeente Langedijk
is geld ingezameld om een
drinkwaterbron aan te leggen voor de
inwoners van Gorgora. In 2010 is budget
ingezameld en afgelopen voorjaar is het
project in enkele weken tijd uitgevoerd.

De bron geeft het hele jaar door
circa 7.000 liter per dag. De tank was
dan ook snel gevuld en de dag na de
aanleg werd al volop water getapt.
De mensen uit het dorp zijn blij met
de bron en de dorpsraad heeft deze
zomer een brief gestuurd naar de
gemeente Langedijk om iedereen te
bedanken die heeft bijgedragen aan
dit prachtige resultaat. Toen onlangs
de andere drinkwatervoorziening van
Gorgora wekenlang onbruikbaar was, werd Adgo
Minch nog intensiever gebruikt en voorkwam het
dat mensen massaal uitweken naar het drinken van
het (onhygiënische) water uit het Tanameer.
Bedankt
We willen iedereen hartelijk danken voor de steun
die we afgelopen jaar weer mochten ontvangen.
En we wensen u een goed 2012! Met uw steun
gaan we volgend jaar vol goede moed verder.
Naast promotie en het draaien van camping en

Machtigingskaart

Leercentrum in aanbouw
restaurant, staat een
aantal belangrijke
investeringen op
het programma zoals de afronding van de
septic tank en het leercentrum en uitbreiding van
de groenvoorziening. Met hulp van gemeente
Langedijk willen we de kleuterschool in Gorgora
gaan helpen aan een eigen toiletgebouw.
Groetjes Tim en Kim

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

Ja, ik steun Stichting Tim & Kim Village

Postcode:..............................................................................................

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.

Plaats:....................................................................................................

Ik machtig Stichting Tim & Kim Village

Bank/giro:

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

maandelijks e 5,of een bedrag van e.........................per maand/kwartaal/jaar
o f een éénmalig bedrag van e.................................
van mijn rekening af te schrijven.

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

