
Tim en Kim even terug in Nederland
Van 7 maart tot 5 april waren Tim en Kim een maandje op bezoek in 

Nederland. In eerste instantie voor het 60 jarig huwelijksfeest van de 

opa en oma van Tim en de bruiloft van zijn broer. Maar al snel werd het 

een drukke periode met veel vergaderingen, bezoekjes en interviews 

voor kranten en radio. En met op zaterdag 28 maart een informatie-

avond waarin Tim en Kim een diapresentatie gaven over hetgeen 

er allemaal gedaan wordt in Ethiopië. Op deze avond, met ook een 

loterij en live muziek, kwamen ongeveer honderd geïnteresseerden. 

Er waren zelfs mensen uit België van de partij. De reacties over 

wat er inmiddels in Ethiopië is bereikt, waren erg positief en de 

loterij heeft zo’n 750 euro opgeleverd. De loterij werd mede 

mogelijk gemaakt door Bagels and Beans Alkmaar, Huize Elhorst, 

Subway Alkmaar en kwekerij M. van den Oever. Zij stelden leuke 

prijzen beschikbaar.

Hoe gaat het in Gorgora?
Na een lange voorbereiding werd op 10 december een contract getekend met Zeleke, een aannemer uit Addis 

Abeba die zeven lodges (Afrikaanse vakantiehuisjes) en een toiletgebouw op het terrein van Tim & Kim Village 

zal bouwen. In januari kwam de aannemer met een ploeg vakmensen uit Addis naar het terrein en werd meteen 

gestart met het storten van funderingen. Samen met personeel van Tim & Kim Village wordt – na een onderbreking 
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van zes weken in maart/april -  volop gewerkt aan de huisjes en 

inmiddels staan de zeven lodges en wordt de binnenkant  

betegeld. Vanwege de bouw zijn er nu meer dan twintig 

mensen aan het werk op Tim & Kim Village. Om alle mensen 

van eten te kunnen voorzien is een speciale veldkeuken ingericht 

en zijn er vier vrouwen in dienst genomen die in ochtend- en 

middagdiensten het eten verzorgen. Twee van deze vrouwen  

zullen waarschijnlijk na de bouw worden opgeleid om op Tim & 

Kim Village te blijven werken in de keuken van het restaurant en 

voor schoonmaakwerkzaamheden.

Behalve aan de lodges wordt er gewerkt aan extra overdekte kampeerplekken, uitbreiding van het openlucht-

restaurant, het metselen van erosiemuren, de aanplant van groen en de aanleg van water- en toiletvoorzieningen.  

Eind 2009 hopen we voldoende budget te hebben om met de bouw van een leercentrum te starten. Hierin geven 

we in de toekomst mensen uit het dorp opleidingen voor een baan in de toeristische sector. Voor de bouw van het 

leercentrum zijn al twee prachtige giften ontvangen van HVO, kringloopwinkel Heerhugowaard (750 euro) en  

Verver Export uit Ursem (1.870 euro).



Reisbureaus 
Vorig jaar is de camping in gebruik genomen. Hoewel we, vanwege de drukte met de bouw, de camping nog niet 

promoten, neemt het aantal gasten op de camping geleidelijk toe. Steeds meer overlanders en backpackers weten Tim 

& Kim Village te vinden. De gasten die langskomen zijn erg enthousiast over de locatie en het werk dat Tim en Kim, 

samen met de mensen uit het dorp, verrichten. Sommige gasten besluiten spontaan om hun verblijf te  

verlengen om te komen helpen. Zo werken er momenteel twee broers uit Engeland aan allerlei metselklussen op het 

terrein zoals het metselen van een grote zitkuil in het restaurant. Er zijn contacten met diverse reisbureaus om Tim & 

Kim Village als overnachtingslocatie op te laten nemen in rondreizen voor groepen. Inmiddels zijn de eerste groepen 

toeristen via Sawadee reizen en Annika Tours langs geweest. De reacties zijn positief en er zijn inmiddels nieuwe 

boekingen voor groepen.

Bijzondere sponsoractie
Jan Vestering en Niels Beemster uit Schagen gaan 

Tim & Kim Village op een heel bijzondere manier 

sponsoren. Zij zullen deelnemen aan de Amsterdam – 

Dakar Challenge waarbij ze in februari 2010 met circa 

40 andere teams met hun auto/barrel (een Volvo 240 

uit 1988) naar Dakar rijden. Met de rit willen ze zoveel 

mogelijk geld ophalen voor Tim & Kim Village. 

We zijn ontzettend blij dat Jan en Niels kiezen voor 

Tim & Kim Village en we wensen ze ontzettend veel succes met alle voorbereidingen voor deze race. 

Ook u kunt ze misschien op weg helpen. Meer informatie: http://buurhelptbuur.atspace.com.

Jaarverslag 2008
Het jaar 2008 ligt alweer enkele maanden achter ons. De hoogste tijd voor onze penningmeester om terug te 

blikken op dit succesvol verlopen kalenderjaar. De totale inkomsten ten opzichte van 2007 zijn met 12.000 euro 

gestegen tot meer dan 44.000 euro. Deze stijging is vooral veroorzaakt door meer inkomsten uit sponsoracties 

en door een toename van het aantal vaste donateurs. Het televisieprogramma ‘Aanpakken en Wegwezen’ dat in 

januari 2008 werd uitgezonden, resulteerde in flink wat eenmalige donaties. 2008 is het eerste volledige jaar waarin 

Tim & Kim hebben gewerkt aan de realisatie van de doelen in Gorgora. Er is flink geïnvesteerd in de bouw van de 

kampeerplaatsen, toiletgebouw en de aanschaf van materialen voor de lodges. De totale investeringen in 2008 

bedroegen bijna 49.000 euro. Veel meer (financiële) informatie is terug te vinden in het jaarverslag 2008. Deze kunt 

u terugvinden op onze website. Het verslag staat onder het kopje ‘Nieuws en agenda’, klik daarna op ‘Downloads’. 

Hier zijn ook de jaarverslagen van eerdere jaren te raadplegen. 

Tim en Kim: “We bedanken alle donateurs en sponsors voor hun financiële steun en hun vertrouwen in ons werk. 

Met uw financiële hulp kunnen we verder werken aan een betere toekomst voor de bewoners van Gorgora.  

Een toekomst met werkgelegenheid, schoon drinkwater, betere scholing en medicijnen.”
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Ook in 2009 telt uw bijdrage dubbel!
Op 13 december 2008 heeft het bestuur van Stichting Tim & 

Kim Village een nieuw contract getekend met Impulsis* voor 

de tweede fase van Tim & Kim Village. Impulsis is tevreden over wat er in 2008 is bereikt en verleent nu een nieuwe 

verdubbelingssubsidie van maximaal 25.715 euro voor de diverse werkzaamheden die in 2009 zullen plaatsvinden. 

Dit betekent dat ook komende tijd alle bijdragen die vanuit bedrijven, particulieren en sponsor acties binnenkomen 

verdubbeld worden. Uiteraard zijn Tim, Kim en het bestuur van de stichting erg blij met deze financiële steun.  

We gaan er met z’n allen hard aan werken om de noodzakelijke eigen bijdrage bijeen te brengen zodat we deze 

subsidie maximaal benutten. Kent u nog iemand die donateur wil worden of wilt u een extra bijdrage storten die 

twee keer zoveel waard is? Hiervoor kunt u onderstaande machtigingskaart gebruiken. 

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

Meer informatie: 

Stichting Tim & Kim Village
Iepenlaan 34  |  1815 EE Alkmaar  |  e-mail: info@timkimvillage.com

internet: www.timkimvillage.com  |  Postbanknummer: 1072842  |  KvK: 37120628


