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Lieve mensen,
Tim en Kim Village krijgt vorm: het restaurant, de lodges, 
de toiletgebouwen en het vele groen. We kunnen 
ons nog goed herinneren dat we boompjes van vijf 
centimeter plantten, nu zijn ze vijf meter! We zijn trots 
op wat er dankzij uw steun allemaal tot stand gekomen 
is. Het afgelopen jaar hebben we ons vooral ingezet om 
de puntjes op de i  te zetten: 

De uitbreiding van de keuken is afgerond. Hierdoor 
heeft Kim eindelijk een opslagruimte in haar keuken en 

is de keuken zelf ook erg groot en praktisch geworden. 
Dit maakt het werk voor Kim en de vier dames die 
in de keuken werken een heel stuk prettiger. Door 
de uitbreiding van de keuken konden we nu ook het 
restaurant wat groter maken door een extra overdekt 
terras aan te leggen dat uitzicht geeft op het meer. 

De lodges die afgelopen jaren zijn gebouwd, hebben 
we geschikt gemaakt voor de verhuur en dat gebeurt 
nu ook volop. Ze zijn voorzien van een slaapkamer 
met twee bedden, een badkamer met douche en toilet 
(vanaf dit najaar in gebruik) en een buitenterras dat 
prachtig uitzicht biedt op het Tanameer. 



De septic tank 
(voor de afvoer 
van de lodges) is 
dit voorjaar ook 
gereed gekomen. 
Zoals op de foto’s te 
zien is, was dit een enorm karwei: we moesten een 
diep gat graven en daarna dikke betonnen muren 
aanbrengen. Momenteel leggen we afvoerleidingen 
vanuit de lodges naar de septic tank. Daarna kunnen 
de douches en toiletten van de lodges in gebruik 
worden genomen. Een belangrijke mijlpaal!

Dankzij de financiële steun van 
bloembollenbedrijf Verver Export uit Ursem 
konden we vorig jaar starten met de bouw 
van ons opleidingscentrum. Vorig jaar hebben 
we de fundering en muren gebouwd. Dit 
jaar zijn de muren afgewerkt en is er een 
dak geplaatst. Wat rest zijn de vloer, ramen, 
veranda, schilderwerk, de inrichting en 
elektriciteit (zonnepanelen). We verwachten 
het opleidingscentrum volgend jaar gereed te 
hebben.
.

Het opleidingscentrum
We gaan het opleidingscentrum gebruiken om 
lokale mensen op te leiden voor werk in de 
toeristische sector. In eerste instantie richten we 
ons op het huidige personeel. Ook willen we 
voorlichtingsbijeenkomsten geven, bijvoorbeeld 
over schoon drinkwater of herbebossing. 
Komend jaar willen we verder invulling 
geven aan het opleidingsprogramma: welke 
vaardigheden en kennis zijn van belang? Waaruit 
bestaan de lessen (hygiëne, milieu, rekenen, 
Engels...)? Hoe krijgen we een programma 
dat iedereen past (de vier dames die in het 
restaurant werken, hebben bijvoorbeeld andere 
belangen dan degenen die in de tuin werken)? 
Welke ruimte biedt de Ethiopische regering? 
Mogen we bijvoorbeeld een certificaat uitgeven? 
Wie geeft de lessen? Hoeveel uur in de week?  
Is er samenwerking mogelijk met andere 
instanties en scholen? Veel vragen die we 
komend jaar nader willen beantwoorden.  
We gaan op zoek naar een stagiaire of vrijwilliger 
die ons hierbij wil helpen.

het opleidingscentrum 
krijgt vorm



Onze toekomstplannen
Afgelopen september waren we vijf jaar in Ethiopië. 
Tijd om terug te kijken op deze bijzondere periode 
waarin veel werk is verzet, waarin we veel bezoekers 
uit allerlei landen hebben ontmoet en waarin we 
veel steun hebben ervaren, zoals van collega’s, 
vrienden en familie die langskwamen om zelf mee 
te werken aan het project. Ook de hechte band met 
het personeel is bijzonder. De meeste werknemers 
zijn van het eerste uur. Gek genoeg voelt dat bijna 
als familie. De taal was bij de start een absolute 
nachtmerrie. Nu praten we een aardig woordje 
mee. Terugkijkend is de bureaucratie in Ethiopië ons 
zwaar gevallen. Steeds weer nieuwe regeltjes gaven 
ons vaak de nodige spanning. Dit jaar is er zelfs 
gedreigd met uitzetting en/of hoge boetes omdat we 
vijf jaar geleden onze schooldiploma’s niet hadden 
ingeleverd! Het komt gelukkig altijd weer goed maar 
het vraagt veel energie en tijd.

De bureaucratie heeft dan ook vertraging tot gevolg 
gehad. Ons oorspronkelijk plan was om in 2013 voor 
het eerst winst te maken en om het project over te 
dragen aan lokale managers. Dat was te optimistisch: 
We zijn nog niet klaar met investeringen en de omzet 
is nog onvoldoende om op eigen benen te kunnen 
staan. Hoewel de omzet elk jaar stijgt verwachten we 
nog enkele jaren afhankelijk te zijn van donaties uit 
Nederland. In overleg met het bestuur in Nederland 
hebben we besloten om langer in Ethiopië te blijven, 
tot medio 2015. 

Tim & Kim Village valt in de prijzen
Stichting Tim & Kim Village deed begin dit jaar mee 
aan twee prijsvragen: de ondernemersprijsvraag (beste 
buitenlandse ondernemer 2012) van het tijdschrift 
VertrekNL en de Millennium Venture Competition van 
Rabobank Alkmaar. We zijn ontzettend blij dat we u 
kunnen melden dat we beide prijzen wonnen. Op 
11 februari werd Tim en Kim Village uitgeroepen tot 
beste buitenlandse ondernemer 2012 en ontvingen we 
een prijs van 1.000 euro en een jaar lang publiciteit in 
het blad VertrekNL (te verkrijgen in elke wat grotere 
tijdschriftenhandel in Nederland).  

Op 15 maart werd vervolgens de Millennium Venture 
Competition gewonnen voor de bijdrage die Tim & 
Kim Village levert aan de millenniumdoelen. Rabobank 
Alkmaar, die duurzaamheid en de millenniumdoelen 
hoog in het vaandel heeft, stelde een prijs beschikbaar 
van maar liefst 10.000 euro. Een geweldige opsteker! 
Het prijzengeld wordt gebruikt voor de laatste 
investeringen.



Machtigingskaart

De komende twee jaar zullen we de camping 
afmaken door nog drie lodges en een 
beheerderwoning te bouwen. Dit zijn cruciale 
investeringen want hiermee komt alle gehuurde 
grond definitief in ons eigendom. Daarnaast zijn 
er met de tien lodges die er dan staan voldoende 
inkomsten om zonder financiële hulp verder te 
kunnen. De investeringskosten voor de komende 
twee jaar schatten we in op zo’n 40.000 euro. 
Dankzij de twee prijzen is de eerste 11.000 euro voor 
deze investeringen inmiddels beschikbaar.

Lieve mensen, hartelijk dank voor alle steun die we 
de afgelopen jaren mochten ontvangen: Allereerst 
dank aan het bestuur van onze stichting dat 
geweldig werk verzet. Daarnaast de sponsors, de 
donateurs en niet te vergeten familie en vrienden 
die door dik en dun achter ons staan. Wij hopen 
van harte dat u dit mooie gebaar de komende 
jaren wilt voortzetten zodat we ons project tot een 
succes kunnen maken.
Tim en Kim

Ja, ik steun Stichting Tim & Kim Village
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.

Ik machtig Stichting Tim & Kim Village

 maandelijks e 5,-

 of een bedrag van e.........................per maand/kwartaal/jaar 

  of een éénmalig bedrag van e................................. 
van mijn rekening af te schrijven.

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

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

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

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

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

Bank/giro:

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

Kleuterschooltje
Regelmatig helpen we het kleuterschooltje in Gorgora. 
Zo zijn dit voorjaar door Paul Warmerdam (een 
vrijwilliger die enkele weken bij ons aan het werk was) 
twee voetbaldoeltjes gemaakt en geplaatst op het 
schoolplein. Dit is een groot succes: de kinderen zijn erg 
enthousiast en elke dag wordt er fanatiek gevoetbald. 

Vorige maand kwam de kleuterklas bij ons langs om eens 
te met eigen ogen te zien wat een camping nu eigenlijk 
is en wat wij zoal doen.


