Nieuwsbrief
Lieve mensen,
Er is afgelopen jaar veel gebeurd. Hoog tijd om u met deze
nieuwsbrief bij te praten. Het wonen in Ethiopië is nooit saai,
met vlagen spannend, en altijd veranderend. Improvisatie
en incasseren zijn een onafscheidelijk koppel. Kim en ik
hebben veel meegemaakt in de afgelopen zeven jaar dat
we ons leven opbouwden in Ethiopië. Ik zie ons hier nog
aankomen met alleen een rugzakje en een TV ploeg die
ons volgde in onze passie. Dankzij uw hulp en dat van
vele anderen hebben wij onze droom waargemaakt. Tim
& Kim Village staat er in al zijn aspecten. De zeven lodges,
de campsite met vier modderhuisjes en toiletgebouw, het
restaurant, de beheerderswoning en het opleidingscentrum.
En alles steeds meer omgeven door groen. Wij ontvangen
er gasten van over de hele wereld. Er zijn vijftien mensen in
dienst en opgeleid, hun families hebben dankzij het inkomen
weer te eten en hun kinderen kunnen naar school. Er is
een goede band opgebouwd met de mensen uit het dorp
en in het dorp is een drinkwaterbron en een toiletgebouw
gerealiseerd. In Nederland een rotsvast bestuur en een
trouwe achterban. De inkomsten in Ethiopië stijgen waardoor
we de hoop hebben om binnen enkele jaren kostendekkend
te kunnen draaien. We kunnen met trots zeggen dat het
project Tim & Kim Village geslaagd is.
Er is helaas ook een keerzijde: alle inspanningen en een
lange isolatie van de buitenwereld heeft een onmisbare
invloed gehad op onze relatie. Het resultaat van onze
krachttoer in Ethiopië is dat we onszelf altijd op de tweede
plaats hebben gezet. Het project en de gasten gaan voor.
Hard werken en steeds doorgaan, gebrek aan privacy, de
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langdurige ziekte van Kim, het speelt allemaal een rol en
heeft er uiteindelijk toe geleid dat we besloten hebben om
onze relatie te beëindigen.
We zijn inmiddels gescheiden. Een hele verandering maar
het betekent niet het einde van Tim & Kim Village. We
kunnen verder goed met elkaar opschieten en werken nog
altijd samen. Met de stichting werken we aan een goede
oplossing. Kim blijft in ieder geval tot 1 juli 2015 in Gorgora.
Vanaf december aanstaande krijgt zij steun van Jos Hulsing
(zie kader) die als vrijwilliger een half jaar lang helpt met het
runnen van de camping. Kim wil zich geleidelijk meer gaan
richten op hulp aan de mensen in het dorp door invulling te
geven aan het leercentrum.
Tim is uit dienst maar blijft in Ethiopië en wordt een
belangrijke ambassadeur voor het project. Hij helpt om
zaken bij de Ethiopische overheid geregeld te krijgen
(vergunningen, plannen, steun). We zijn samen met de
stichting op zoek naar opvolgers voor de periode na 1
juli 2015. We werken daarbij samen met VertrekNL die
momenteel kandidaten werft (er hebben zich inmiddels
verschillende serieuze kandidaten aangemeld). Tim komt
eind september voor enkele weken naar Nederland.
Liefs, Tim en Kim
Op zondag 28 september om 15.00 uur is er een
voorlichtingsmiddag in de Rietschoot in Koedijk.
Daar zal Tim en de stichting u bijpraten en is er
gelegenheid tot het stellen van vragen. We hopen
van harte dat u erbij kunt zijn.

Even voorstellen
‘Hallo, mijn naam is Jos
Hulsing en ik zal vanaf
december aanstaande
het team van Tim &
Kim Village tijdelijk
versterken. Officieel
afgestudeerd in de landschapsarchitectuur,
maar de afgelopen vier jaar ben ik werkzaam geweest
als gebiedsmanager voor een touroperator waarbij ik
leidinggevende was voor o.a. de op- en afbouwteams
van luxe ingerichte tenten, de beheerdersteams
op verschillende campings en de begeleiding van
studenten. Ook bewaakte ik de productkwaliteit en
was ik eerste aanspreekpunt bij allerhande problemen.
Ik zie er erg naar uit om in Ethiopië aan de slag
te gaan. Nieuwe mensen leren kennen, nieuwe
indrukken opdoen en de lokale mensen kunnen
helpen. Het is niet gewoon een baan, het is een manier
van leven. Een stukje paradijs ‘where we carry each
other’. Hopelijk tot ziens in Tim & Kim Village!’

Resultaten afgelopen jaar
Modderhuisjes
Vorig voorjaar hebben we de eerste overdekte campsite
omgebouwd tot een modderhuisje om een nieuwe
groep klanten aan te trekken. Dit eerste modderhuisje
was een enorm succes, erg gewild bij jongere reizigers,
en buitenlandse vrijwilligers! De bouwkosten zijn laag,
in drie maanden hadden we het eerste huisje terug
verdiend. In het najaar van 2013 zijn we verder gaan
bouwen en inmiddels zijn er vier modderhuisjes klaar
en – als de vraag groot is en er voldoende budget is –
dan hebben we nog ruimte om er drie bij te bouwen.

Beheerderwoning
Met veel plezier hebben we deze woning gebouwd.
Op de heuvel met een goed uitzicht op vrijwel het hele
terrein. De woning heeft ook ruimte voor het beheren
van de hele administratie en het archief. Om de woning
echt af te ronden dient er enkel nog een terrasje te
worden aangelegd.

Opleidingscentrum
Het opleidingscentrum, die tijdelijk diende als
opslagruimte, is leeggehaald zodat we met de inrichting
kunnen beginnen. Buiten het gebouw is begonnen
met de aanleg van een terras van 35 m2. Binnen is
ondertussen de elektra aangelegd en alle materialen
zijn ter plekke om de vloer in het leercentrum
te leggen. Volgend jaar willen we het centrum
verder inrichten en zal Kim een zinvolle en
creatieve invulling geven aan deze ruimte
(workshops, lessen, voorlichting, opvang,
kinderactiviteiten e.d.).
Warm water
Eind vorig jaar hebben we twee
zonneboilers in gebruik genomen waardoor
er in de zeven lodges nu warm water is.
Een belangrijke toevoeging die door gasten
zeer gewaardeerd wordt. Om het systeem
optimaal te gebruiken zouden er eigenlijk
nog twee zonneboilers bij moeten. Dan
hoeven de gasten in de verste lodges
minder lang te wachten voordat het water
warm wordt.

Toiletgebouw voor de kleuterschool
Dankzij de hulp van gemeente Langedijk
en een sponsorloop van het Jan
Arentsz college Langedijk, is er vorig jaar
een toiletgebouw neergezet naast de
kleuterschool van Gorgora. De kinderen
hoeven niet meer buiten, achter de school,
hun behoefte te doen maar hebben nu een
eigen toilet. Tijdens de lessen in het schooltje
zal er ook aandacht worden gegeven aan
handen wassen en het voorkomen van ziektes
door een betere hygiëne.

Nieuwe sponsor

Sinds dit jaar heeft Tim & Kim Village er een
nieuwe sponsor bij: de Morland basisschool
uit Ipswich (Engeland). Ken, de directeur van
deze school legt uit: ‘Door actief een project in

Ethiopië te steunen willen we de kinderen van onze
school laten zien dat er in deze wereld kinderen
zijn die niet dezelfde kansen hebben in het leven.
Vorig jaar logeerde ik bij Tim en Kim in Gorgora, zij
vertelden mij over hun project en ik zag wat zij deden.
Bevlogen mensen met een concreet project dat het
verschil maakt. Ik werd enthousiast: dit is het project
dat ik zocht! Tim & Kim Village is een supergoed
voorbeeld van kleinschalige en directe hulp die effect
heeft. We zijn dan ook trots en vereerd dat we vanuit
Morlandschool Tim & Kim Village mogen steunen, nu
en in de toekomst’.
Oproep
Ken is op zoek naar een
basisschool in Nederland
die Tim & Kim Village
wil steunen en waarmee
de Morlandschool een
samenwerking tot stand
kan brengen. Weet u een
school die uitwisseling
met een Engelse school
interessant vindt? Neem contact op met
ons op via info@timkimvillage.com of kom
28 september naar onze voorlichtingsbijeenkomst waar
Ken ook aanwezig is.

Uw steun nog hard nodig
Wij willen u als donateur ontzettend bedanken voor
uw steun de afgelopen jaren. We hopen van harte
dat u ons komende jaren wilt blijven steunen tot
Tim & Kim Village op eigen benen kan staan. Nu
de bouwwerkzaamheden grotendeels voorbij zijn,
wordt uw geld meer ingezet voor de mensen: het
opleidingscentrum, leerwerktrajecten en steun aan
families. Sinds kort is er ook de mogelijkheid om een
medewerker te sponsoren. Met uw geld wordt de
medewerker opgeleid, bouwt pensioen op en krijgt
inkomen waarmee de hele familie onderhouden
wordt (eten op de plank, kinderen weer naar school,
geld voor medicijnen etc.) Wij willen het aantal

personeel aan het woord
Sentayu: ‘Ik werk al vijf jaar met veel plezier
in het restaurant van Tim & Kim Village.
Koken op gas was nieuw voor mij, ik vind dat
geweldig en makkelijk! Iedere dag trainde Kim
mij en collega’s in het maken van ontbijt en ’s
middags kregen we Engelse les. We kunnen
nu zelfstandig ontbijt en lunch verzorgen en
bedienen. Ik woon in Gorgora.
Enkele jaren geleden is mijn zus –
na een lang ziekbed – overleden.
Sindsdien zorg ik voor haar drie
kinderen en woon ik bij mama in
huis, zij is inmiddels 75 jaar. Ik
vind het leuk om lol met hen te
hebben, te dansen en muziek te
luisteren. Ik probeer ze zo goed
mogelijk op te voeden. Dankzij
mijn werk bij Tim & Kim kan ik
hen onderhouden en kunnen ze
naar school. Ik ben heel blij dat
het leercentrum bijna klaar is en
ik help Kim graag mee om leuke
middagjes voor kinderen uit het
dorp te organiseren’.

families dat we op die manier helpen de komende
jaren uitbreiden naar twintig. We hebben ervaren dat
het effect van de hulp heel groot is.
Indien u besluit een personeelslid voor minimaal
vijf jaar te sponsoren is uw gehele gift aftrekbaar
van de belasting! Ter illustratie: Voor de sponsoring
van Sentayu (zie kader) betaalt u jaarlijks een
bedrag van 400 euro. Daarmee betaalt u haar
loon, pensioenopbouw en vakantiegeld. Het hele
gezin kan er goed mee rondkomen en de kinderen
kunnen naar school. Het is een tijdelijke sponsoring
omdat we vanaf 2020 het loon volledig vanuit de
campinginkomsten kunnen financieren.

