Nieuwsbrief
Lieve mensen,
Het gaat goed in Gorgora. Vanaf januari is de verhuur
van de lodges aardig op gang gekomen. Hierdoor
verwachten we dat de opbrengsten van de camping dit
jaar verder zullen stijgen. Dat is goed nieuws!
Ook het werk aan de camping vordert nu flink: zowel
de lodges als de uitbreiding van keuken, opslagruimte
en restaurant zijn helemaal af. We zijn begonnen
met de laatste investeringen: de bouw van een
beheerderswoning, mudhouses, de inrichting van het
leercentrum en (opnieuw) veel groenaanplant.
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Bovenstaande foto laat op de voorgrond de fundering
van de beheerderswoning zien. Net als de mudhouses
(zie kader) bouwen we de beheerderswoning helemaal
zelf zodat de kosten laag blijven en we mensen uit het
dorp aan het werk hebben.
Dankzij een subsidie van kringloopwinkel KOOK zijn we
momenteel volop bezig met het herstel van bos rondom
de camping. We hebben een extra stuk grond in beheer
genomen waar we nu veel groen aanplanten. Gebruik
makend van een natuurlijke waterbron hebben we een
irrigatiesysteem gemaakt met op verschillende plekken
opvangtonnen van waaruit ons personeel de jonge
aanplant dagelijks water geeft.

13

Begin volgend jaar willen we het opleidingscentrum
verder afronden en inrichten. Als ook dat gedaan
is, dan zitten de investeringen er op en kunnen we
zeggen dat de camping klaar is! Twee jaar later dan
we hadden gepland, maar een prestatie waar we erg
trots op zijn. Een prestatie die we alleen dankzij uw
steun hebben kunnen neerzetten! Daarvoor zijn we u
allen bijzonder dankbaar.
Volgend jaar zijn we alweer zeven jaar in Ethiopië. Nu
de investeringen in een afrondende fase belanden,
staan we steeds vaker stil bij onze eigen toekomst.
Ons aanvankelijke idee is altijd geweest om de
camping in vijf jaar tijd op te zetten en deze daarna
over te dragen aan lokale managers. Hoewel we
met veel plezier en enthousiasme werken aan ons
project in Gorgora, willen we vasthouden aan dit
oorspronkelijke plan om – als de camping draait –
plaats te maken voor opvolgers en zelf ook weer
verder te kijken.
Wij denken dat 2014 een logisch jaar is om ons werk
te gaan overdragen. Helaas blijkt overdracht aan
lokale managers niet mogelijk. We hebben een aantal
medewerkers opgeleid tot geschikte managers voor
onderdelen van de camping, maar voor het totale
management (inclusief restaurant en boekhouding)
zijn geen capabele mensen te vinden. Een lastig
dilemma want we
willen het project
in goede handen
achterlaten met het
vertrouwen dat er
een mooie toekomst
is voor de camping,
het personeel en
alles wat we hebben
opgebouwd.

In overleg met het bestuur van de stichting hebben
we daarom besloten om in Nederland op zoek te
gaan naar opvolgers. Vrijwilligers die ons werk vanaf
1 juli 2014 willen overnemen en voor een periode van
tenminste twee jaar de camping willen runnen.

Mudhouses
In overleg met het personeel ontstond het
idee om vier overkapte kampeerplekken om
te bouwen tot zogenaamde mudhouses,
knusse hutjes waar je kunt logeren en waarin al
opgemaakte bedden aanwezig zijn. We hebben
als test een eerste kampeerplek omgebouwd en
zijn daar erg tevreden over. Ook blijkt de nieuwe
mudhouse al meteen erg in trek bij de gasten.
Reden genoeg om de komende tijd ook de
andere drie kampeerplekken om te bouwen.

De camping blijft na ons vertrek in eigendom van
Stichting Tim & Kim Village. De stichting blijft ook
eindverantwoordelijk voor het project en de hulp
aan de lokale bevolking. We blijven zelf ook nauw
betrokken bij de camping en bieden waar nodig
ondersteuning, maar dan wel op afstand. Zelf gaan we
op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wat precies weten
we nog niet, mogelijk een ander project in Afrika.
De komende tijd gaan we hard op zoek naar onze
opvolgers. Op onze website kunt u binnenkort de
vacature vinden. Samen met de redactie van het
tijdschrift VertrekNL onderzoeken we de mogelijkheid
om via een Tv-programma geschikte kandidaten te
vinden. Een Tv-programma van vier afleveringen
waarin met een landelijke werving en een zorgvuldige
selectie (door een vakjury) drie stellen worden
gekozen om te gaan proefdraaien als managers op
de camping. Hieruit kiezen we het meest geschikte
stel. Op deze manier denken we goede kandidaten
te vinden om ons werk over te nemen. Bovendien
geeft het Tv-programma bekendheid aan onze

stichting en de camping en dat helpt ons project weer
verder. Het Tv-programma zal doorgang vinden als
we nog enkele sponsorbedrijven weten te vinden.
Mocht u interesse hebben om met uw bedrijf het
Tv-programma te sponsoren, laat het ons weten met
een e-mail naar info@timkimvillage.com of neem
direct contact op met Seb v.d. Kaaden van VertrekNL
(06-34 09 90 94).
Als tegenprestatie zijn er voor uw bedrijf (afhankelijk
van de grootte van uw sponsorgift) mogelijkheden
om te worden vermeld in landelijke dagbladen, het
tijdschrift VertrekNL en op televisie.

Giften
De leerlingen van de praktijkschool FOCUS uit
Heerhugowaard hebben de week voor kerst allerlei
klusjes uitgevoerd voor mensen en bedrijven.
De opbrengst van alle klusjes bij elkaar bedroeg maar
liefst 3.000 euro. Dit bedrag is aan Tim & Kim Village
geschonken voor het werk in Gorgora. Hier zijn we
enorm blij mee. We willen de leerlingen (en natuurlijk
ook de leerkrachten) hartelijk bedanken voor hun
fantastische werk! Afgelopen maanden mochten we
ook giften ontvangen van Verver Export, Golden Tulip
Alkmaar, KOOK, vertaalbureau Hendriks & James en
vele anderen.
Allen hartelijk bedankt!

Uw hulp blijft hard nodig, ook na ons vertrek.
De opbrengsten uit de camping stijgen weliswaar
maar zijn nog te klein om de gewenste vijftien
tot twintig banen en opleidingsmogelijkheden op
de camping te kunnen blijven aanbieden. Ook
het herstel van bos blijft de komende jaren nog
afhankelijk van giften uit Nederland.

We hopen daarom van harte dat u het project na
ons vertrek blijft steunen. Ook zijn wij op zoek naar
bedrijven en/of particulieren die een personeelslid
willen sponsoren. Voor circa 35 euro per maand
financiert u hun baan, inclusief ziektekosten en
pensioenopbouw. Hun hele familie wordt daarmee
onderhouden. Meer informatie
hierover vindt u binnenkort op
onze website.
Informatiemiddag
Op zondagmiddag 1 september
zullen wij een informatiemiddag
houden voor donateurs,
sponsors, vrienden en
kennissen. Dan praten wij
u persoonlijk bij over de
laatste ontwikkelingen. Een
uitnodiging met tijdstip en
locatie volgt nog.
Groetjes Tim en Kim

Machtigingskaart

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

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:

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

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

maandelijks € 5,of een bedrag van €.........................per maand/kwartaal/jaar
of een éénmalig bedrag van €.................................
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

