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In deze nieuwsbrief stellen we u als
donateur op de hoogte van de
ontwikkelingen rond het project

‘Tim & Kim Village’. Tim en Kim zijn
inmiddels ruim een jaar in Ethiopië.
In deze nieuwsbrief blikken Tim en Kim
terug op hun eerste jaar, het Ethiopische
millennium jaar.

Het Millennium jaar...
Een moeilijke start
Het is volgens de Ethiopische kalender
op het randje van 1999 als we op BoleInternational Airport landen.
Als vers geëmigreerden stappen we in een
taxi van het vliegveld ons nieuwe leven
in. 11 september 2007 belanden we in
het Ethiopische Millennium jaar 2000. Het
eerste half jaar worden we vooral in beslag
genomen door eindeloze bureaucratie. Mensen die dezelfde lijdensweg afleggen tussen
kantoor één tot en met honderd zeggen dat
de situatie al een stuk verbeterd is vergeleken
met een paar jaar geleden. We kijken met
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ontzag naar de eindeloze gele en roze zacht kartonnen mapjes waar onze pasfoto’s met een keur van stempels en
aanbevelingsbrieven ergens tussen zitten. Tot onze verbazing komt ons archief op elk kantoor binnen redelijke tijd
boven tafel. Het gaat om een “clearance” bij de Ethiopische Interpol, een werk- en verblijfsvergunning, een investeringsvergunning, een zakenvergunning, een bouwvergunning, een hier geldend rijbewijs, gelegaliseerde papieren
van de stichting en ten slotte een officieel mandaat om hier voor de stichting al het werk te mogen verrichten. Als we
vanuit ons mooie dorp (waar we intussen een twee kilometer lange toegangsweg aanleggen) op weg zijn naar Addis
Abeba gebeurt er iets wat voor de rest van het jaar een enorme invloed op ons heeft gehad. We krijgen een frontale
botsing met een vrachtwagentje. Hoewel we het er met lichte verwondingen goed van afbrengen, zit de schrik er
goed in. We besluiten na drie weken gelopen te hebben als personen van 103 jaar oud, onze angst te overwinnen
en nemen de bus. We krijgen opnieuw een ongeluk. Ditmaal slaat de bus om naast een ravijn na een dolle rit naar
beneden zonder remmen. We worden door een stel Duitsers opgevangen en belanden toch in de hoofdstad. Voor
ons lijkt dit even het keerpunt. We stappen hier echt niet meer in de bus! Maar in Addis Abeba krijgen we onze
verblijfsvergunning. Met onze verblijfsvergunning kunnen we voor de lokale prijs vliegen! We besluiten te blijven.

Groen
De toegangsweg is klaar en we starten
met de grootscheepse aanplant op het
terrein. Mango’s, Guava’s, Jacaranda’s
en bladerrijke Nime-bomen. In hetzelfde
tempo waarin we ze planten worden ze
verzwolgen. Termieten en stekelvarkens zijn
de hoofdoorzaak. We graven de termietenheuvels uit en doden de koninginnen.
Tegen de stekelvarkens maken we doornhagen. Onze aanpak blijkt te werken en we
vervangen de planten die dood zijn gegaan.
Termieten blijven echter een probleem.
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Eerste gasten
Als het terrein schoon en ruim gemaakt is, zijn ook alle velden voorzien van kleine stenen muren tegen de erosie.
De afgelopen twee jaar is er een hoop natuurlijke begroeiing teruggekomen en we zien met groot plezier dat het
nieuwe groen ook veel mooie vogels met zich meebrengt. Een hoogtepunt is dat we groepen bavianen en meerkatten (een soort aapjes) op ons land hebben rondlopen. Tot groot genoegen van onze eerste kampeerders. Nadat de
eerste mensen bij ons hebben gekampeerd, komen er bijna elke week wel een paar gasten. Wij verhuren intussen
mooie koepeltentjes met een echt matras en lekkere zachte kussens. Ook de overlanders lijken ons te kunnen vinden. Overlanders zijn kampeerders die met hun eigen vervoer; motor, fiets, auto, van Noord-Afrika tot Zuid-Afrika
rijden. Ons terrein ligt (niet geheel toevallig) vlak langs deze Caïro-Kaapstad route. Het mooie van deze reizigers is
dat ze genoeg hebben aan een bewaakte staanplaats!

Overlanders op het terrein van Tim & Kim Village

Wie wil er bouwen?
Hoewel we halverwege ons eerste jaar de bouwplannen compleet in handen hebben inclusief de vergunning om
onze mooie tekeningen om te zetten in heuse vakantiehuisjes, lopen we tegen een nieuw probleem aan. Wie gaat
het bouwen? Het wordt afzien. Ten eerste is er een grote cementfabriek voor
onbepaalde tijd gesloten, en dat met een stijgende vraag. De
prijzen verdrievoudigen in slechts twee maanden! Ten tweede
maakt de regering ons het werk weer eens moeilijk. Om geen
belasting mis te lopen over de verkoop van cement moet je
ook voor deze grondstof een vergunning hebben. Niemand
kan ons vertellen hoe wij aan een dergelijke vergunning kunnen
komen, zelfs de fabriek, het investeringskantoor, de belastingdienst, de aannemers, de kopers en ook de verkooppunten van
de fabriek weten het niet! Het duurt uiteindelijk vijf weken
voor we het juiste pad hebben bewandeld. Onze eerste
gesprekken met aannemers zijn mislukt. We hebben voor de
meeste te weinig te besteden en zitten te ver weg. Anderen
doen niet eens de moeite om ons af te bellen of houden ons
beleefd aan het lijntje.

Ontwikkelingen in Gorgora
Gelukkig gaat het op dat moment wel goed in Gorgora.
We hebben tien man vast personeel en we gaan goed met
elkaar om. Er wordt hard gewerkt aan de bouw van een gezellig openluchtrestaurant met een schaduwrijk terras. Ook staan
de eerste vier campingplaatsen er, compleet met dak en terras.
De eerste planten torenen inmiddels boven het hoge gras
uit. De gasten zijn enthousiast, en de werknemers uit het dorp
nieuwsgierig maar beleefd naar die “vreemde buitenlanders”.
In Gorgora zijn we ook begonnen om met het dorpshoofd
en de kleuterschool een programma te maken. Hoe kunnen
en willen we de situatie in het schooltje verbeteren? Dankzij
giften van de J.D. Van Arkelschool (Broek op Langedijk) en
Mathieu Wiegmanschool (Bergen) wordt dit mogelijk gemaakt.
We laten nieuwe bankjes, tafels en een kast maken. Een kast?
Ja, er liggen vijf dozen leuk speelgoed in ons huis te wachten tot
de kast arriveert. Alles is intussen besteld. Op de kast zullen we
ongeveer twee maanden moeten wachten.

Bouw overkapte kampeerplaats

Nieuw groen zorgt voor vogels en apen op het terrein

Ook wordt er onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor schoon water in het dorp. Wonde, een Ethiopische student
die een studie volgt aan de Landbouw Universiteit te Wageningen, is hier zeven weken geweest om de mogelijkheden
voor beter drinkwater en sanitair te onderzoeken. Wonde wordt begeleid door Grontmij, een ingenieursbureau dat
Stichting Tim & Kim Village steunt met gratis kennis en expertise (zie verderop in deze nieuwsbrief). De resultaten
worden begin november bekend. Verwacht wordt in ieder geval dat we ongeveer duizend inwoners kunnen voorzien
van schoon drinkwater.

Verassende wending
Met het vinden van geschikte aannemers schiet het niet op. Er is zicht
op geld voor de bouw van lodges,
dankzij het groeiend aantal donateurs en prachtige (particuliere)
acties uit Nederland en natuurlijk
de verdubbelingsubsidie van onze
partner Impulsis. Het zoeken is
naar een aannemer waarmee we
goede afspraken kunnen maken,
zodat we het geld op verantwoorde wijze kunnen uitgeven.
Als we na een zoveelste gesprek
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met een aannemer een keer Uefa
Cup voetbal gaan kijken in een
Nederlands café in Addis Abeba,
komen we een Nederlandse waterspecialist tegen die hier woont
en werkt. Hij is in dienst van het
Nederlandse bedrijf Bosman. We
doen ons verhaal en hij besluit
ter plaatse met een schuimend
biertje in de hand ons te gaan
helpen. Een maand later zijn
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de materialen besteld om op het terrein het water aan te leggen
en zijn we voorgesteld aan een aannemer die voor ons gaat bouwen. Alles komt ineens in een stroomversnelling.
Materialen worden aangerukt: 10.000 kilo cement, 200 bomen, 26 vrachtwagens stenen en 20 kubieke meter zand!
Het wordt 2001 (september 2008). We zitten in Addis Abeba en kopen vloertegels, wandtegels, sanitair en betonijzer. We mogen alles opslaan in de loods van Bosman totdat we een vrachtwagen vol hebben. Dan kunnen de
bouwmaterialen in één keer worden vervoerd naar Gorgora. Het plan is om over enkele maanden te gaan starten
met de bouw: minimaal zes lodges (vakantiehuisjes), een leercentrum voor ons personeel en een toilet- en douchegebouw voor de kampeerders. Dit betekent ook een verdubbeling van het aantal personeelsleden!

Terugblik
Er zijn het eerste jaar vele praktische problemen geweest. Ook de taalbarrière, het afstemmen op de andere mentaliteit en het werkniveau van de lokale werknemers willen we nog even opnoemen. Met grote inzet en geloof in ons
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project hebben we veel problemen overwonnen. Er zijn echter altijd weer nieuwe obstakels die je vanuit onze cultuur gewoon niet bedenkt! Zonder netwerk is investeren in Ethiopië onmogelijk. We hebben afgelopen jaar dan ook
flink wat tijd besteed aan het opbouwen van een netwerk. Na een jaar kennen we inmiddels behoorlijk wat mensen
in Ethiopië. Natuurlijk de mensen uit het dorp, maar ook mensen uit bijvoorbeeld de aannemerij, de overheid,
reisorganisaties en van andere vrijwilligersorganisaties. Dit netwerk werpt zijn vruchten af en maakt dat we, na een
moeilijk eerste jaar, met het volste vertrouwen ons tweede jaar ingaan. Het tweede jaar, dat in het teken zal staan
van investeren in de bouw van lodges en het leercentrum en waarbij we gaan starten met ‘toerisme’ opleidingen
voor de lokale mensen. Een grote uitdaging, zowel voor ons als onze werknemers. Dankzij uw hulp is er in één jaar
al veel bereikt: werkgelegenheid, hulp op het kleuterschooltje, plannen voor schoon drinkwater en betere sanitaire
voorzieningen. Ook komend jaar is uw hulp onmisbaar om belangrijke vervolgstappen te kunnen zetten. Stappen
waarbij we samen met mensen uit het dorp bouwen aan een betere toekomst voor Gorgora.

€ 12.500,- voor Tim & Kim Village dankzij jubileum Stoop Groenvoorziening
Donderdag 2 oktober jl. is door Jos Stoop, directeur van Stoop Groenvoorziening, een cheque van
€ 12.500,-, overhandigd aan Klaas-Jan Koedijk (vice voorzitter) en Remco v.d. Kort (penningmeester) van
Stichting Tim & Kim Village. Het bedrag is beschikbaar
gekomen tijdens het 40-jarig jubileum van het bedrijf
op 29 en 30 augustus 2008. In plaats van de gebruikelijke bloemen en cadeaus heeft de directie van
Stoop Groenvoorziening besloten om, ter ere van dit
jubileum, Stichting Tim & Kim Village aan te wijzen als
goed doel. Hiervoor had Stoop Groenvoorziening een
speciale bankrekening geopend, waarop relaties een
gift konden storten. En er is dus gul gegeven! Dankzij
het contract dat de stichting heeft met Impulsis wordt
het bedrag ook nog eens verdubbeld zodat maar liefst €
25.000,- beschikbaar komt.

drinkwater en sanitair
Slechts vier procent van de mensen in Gorgora heeft een toilet (bestaande uit een gat
in de grond). De meesten doen hun behoefte ergens ‘in het veld’. Dit trekt veel insecten en vliegen die ook in de huizen (en op het eten en drinken) zitten. De mensen uit
het dorp zijn voor hun drinkwater aangewezen op water uit het meer of opgepompt
grondwater. In beide gevallen gaat het om vervuild water dat ziekteverwekkende
bacteriën en parasieten bevat. De slechte hygiëne en het slechte drinkwater veroorzaken vooral bij kinderen allerlei ziektes. Zo blijkt uit onderzoek dat de helft van de
schoolkinderen besmet is met Bilharzia (wormpjes die de lever vernietigen). Dankzij
uw steun en de hulp van Grontmij kunnen we deze problemen aanpakken.

Hulp van Grontmij voor Gorgora
Het ingenieursbureau Grontmij Nederland
B.V., vestiging Alkmaar biedt hulp aan om
het werk van de stichting te ondersteunen.
Grontmij is een groot internationaal ingeni-
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dienst en veel kennis en ervaring op het gebied
van o.a. water, energie, milieu en ruimte. De
hulp van Grontmij aan Tim & Kim Village
bestaat uit het gratis beschikbaar stellen van
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arbeid, kennis en ervaring. Er is onderzoek
nodig naar de hygiëne, het gebruik van
drinkwater en naar de mogelijkheden van
‘betere’ sanitaire voorzieningen in Gorgora.
Grontmij is onmiddellijk op zoek gegaan
naar een student om ter plekke, in Gorgora,
onderzoek te doen. Wonde, een student met
de Ethiopische nationaliteit die de studie urban
environmental management volgt in Wageningen, is bereid gevonden om, onder begeleiding van Grontmij, de afgelopen maanden onderzoek te verrichten
naar de drinkwatervoorziening en de mogelijkheden voor betere sanitaire voorzieningen. Momenteel worden deze
gegevens uitgewerkt tot praktische voorstellen om de mensen in Gorgora te helpen aan schoon drinkwater en
betere sanitaire voorzieningen.
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Voor informatie, vragen of stortingen:
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Stichting Tim & Kim Village
Iepenlaan 34 | 1815 EE Alkmaar
e-mail: info@timkimvillage.com
internet: www.timkimvillage.com
Postbanknummer: 1072842
KvK: 37120628
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Tim & Kim Village wordt mede mogelijk gemaakt door financiele steun van Impulsis.
Impulsis is een gezamenlijk initiatief van Edukans, ICCO en Kerk in Actie.

