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Ontwikkelingen Stichting Tim & Kim Village
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van de stichting Tim en
Kim Village. Van tijd tot tijd zal de stichting u als donateur op
de hoogte brengen van de ontwikkelingen via een nieuwsbrief. U kunt het laatste nieuws ook op onze website vinden.
Deze nieuwsbrief staat in het teken van de reis naar Ethiopië
die Tim en Kim onlangs hebben gemaakt. Voor alle
duidelijkheid: Deze reis en alle daar gemaakte kosten zijn
door Tim en Kim persoonlijk gedragen en worden dus
niet gefinancierd uit het stichtingsbudget.

Van 6 tot 30 april zijn Tim en Kim in Ethiopië geweest
om twee belangrijke zaken te
regelen:
1. Het investmentlicense waarmee het mogelijk
wordt om als stichting investeringen te doen
in Ethiopië.
2. Een leasecontract waarmee 3 hectare land
ten westen van Gorgora langjarig in bezit
komt en waarmee de projectlocatie definitief is vastgelegd.
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Een vliegende start
Op de eerste dag zijn Tim en Kim
meteen naar het investmentoffice
in Addis Ababa gegaan om het
investmentlicense aan te vragen. Vier uur en negen
verschillende bureaus later waren ze in bezit van het investmentlicense en een aanbevelingsbrief voor het aanvragen van de land. De vlotte verstrekking van deze vergunning was een mooie
start van de reis.

Het land al vergeven aan een ander?
De dag daarop vertrokken Tim en Kim naar Bahar Dar om het land aan te vragen. Bahar Dar is de hoofdstad van de Amhara-regio waar
ook Gorgora onder valt. Bahar Dar ligt aan zuidkant van het Tanameer waar tevens de Blauwe Nijl ontspringt.
In Bahar-Dar verkregen Tim en Kim opnieuw een aanbevelingsbrief voor de 3 ha land ten westen van Gorgora. Tot grote schrik gaf het
Habtamu Tsegaye, het hoofd investeringszaken, te kennen dat het land mogelijk al uitgegeven was aan een Ethiopische investeerder. Dus
kregen ze de hint mee om enkele kilometers verderop hun heil te
zoeken (middenin het moeras!).
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Goede contacten zorgen
voor redding
Met de aanbevelingsbrieven en
het investmentlicense op zak zijn
Tim en Kim de dag daarna naar
Gondar afgereisd. Gondar ligt
bijna 200 km noordelijk van
Bahar-Dar en is de
provinciehoofdstad die 70
km ten noorden van
Gorgora ligt. Vanuit het ‘Urban development’
zijn Tim en Kim met twee landmeters naar Gorgora gegaan om het land

ofwel het moeras te bezichtigen: een onbruikbaar stuk land waarop niet te bouwen is en waar nijlpaarden huishouden. Gelukkig kenden
Tim en Kim vanuit hun vorige bezoek de heer Ashenawi, hoofdadministrator van het dorp Gorgora. Met Ahsenawi was al een goed
contact opgebouwd. Ashenawi staat achter de plannen van Tim en Kim en zorgde ervoor dat het oorspronkelijke stuk grond ten westen
van Gorgora werd bekeken en uiteindelijk (9 dagen later) werd ingemeten en op kaart vastgelegd (3,177 hectare).
Tot grote opluchting van Tim en Kim werd de Ethiopische investeerder naar een andere locatie verwezen en kregen Tim en Kim het
oorspronkelijke stuk land toegewezen. De plaatselijke autoriteiten gaven het project Tim en Kim Village voorrang omdat dit project het
dorp veel kansen biedt.

Het leasecontract
Door alle vertragingen is uiteindelijk wel
het landcertificaat verkregen maar was er
onvoldoende tijd om te wachten op de
omzetting van dit certificaat naar het
definitieve leasecontract. Tim en Kim
hebben daarom, vlak voor het vertrek
naar Nederland, Endawek, één van
de locale projectpartners,
gemachtigd om binnen enkele
weken het leasecontract te tekenen. Voordat ondertekening
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worden voorgelegd aan het bestuur van Stichting Tim en Kim Village.

Veel enthousiasme voor de plannen
Tim en Kim hebben het werkbezoek naar Ethiopië als bijzonder nuttig en leerzaam ervaren. De bureaucratische rompslomp bleek niet
onoverkomelijk en met veel geduld is het doel op een haar na bereikt. Daarnaast zijn er vele contacten gelegd (in het dorp en de regio)
waardoor o.a. een plaatselijke architect en een advocaat hun medewerking aan het project hebben toegezegd. Belangrijk is ook dat Tim
en Kim in Gorgora door de dorpelingen hartelijk ontvangen zijn. Ze zijn inmiddels een begrip geworden!
Het enthousiasme van de plaatselijke autoriteiten en bevolking voor het project is veelbelovend en geeft de stichting extra motivatie om
volop verder te gaan. We hopen van harte dat u ons daarbij zult blijven steunen.

Hartelijke groeten namens het hele bestuur,

Tim Otte, Kim Otte-De Hoop, Erwin Vader en Dion Ket.

Voor informatie, vragen of stortingen:
Stichting Tim & Kim Village
Iepenlaan 34 | 1815 EE Alkmaar
e-mail: info@timkimvillage.com
internet: www.timkimvillage.com
Postbanknummer: 1072842
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder nummer: 37120628

