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Via een nieuwsbrief stellen we u als donateur enkele malen
per jaar op de hoogte van de ontwikkelingen rond het
project ‘Tim & Kim Village’. Naast de nieuwtjes en
ontwikkelingen over het werk van de Stichting, schrijven Tim
en Kim een stukje over de situatie in Ethiopië. In deze
nieuwsbrief blikken Tim en Kim nog even terug op hun
bezoek aan de twee schooltjes in Gorgora.

Vertrek Tim en Kim
Na twee jaar voorbereiding was het op 30 augustus dan toch
zover: Het vertrek (emigratie!) van Tim en Kim naar Ethiopië.
Om half negen 's morgens hadden vrienden en familie
zich op Schiphol verzameld om hen uit te zwaaien. Dat het
voor Tim & Kim ook
niet makkelijk was
om te vertrekken
bleek uit het
emotionele afscheid.
Een klein tranendal
kon je het gerust
noemen. Toch vol
goede moed stapten
ze door de gate op weg
naar de nieuwe start in
Ethiopië. Vol energie zijn
Tim en Kim daar
inmiddels aan de slag.
Hoe het Tim en Kim
vergaat en hoe het project
in Ethiopië handen en

voeten krijgt, kunt u eens in de twee weken lezen in de
krant ‘Alkmaar op zondag’ en op de website:
www.timkimvillage.com.

Plannen gereed
Het bestuur van de Stichting heeft een projectplan opgesteld.
In het projectplan is te lezen wat er in het eerste jaar
(sept ‘07- sept ‘08) aan werkzaamheden in Ethiopië gepland
is. Ook is ingeschat hoeveel dit gaat kosten en welke
activiteiten de Stichting in Nederland onderneemt om hier
geld voor te vinden. U kunt het projectplan opvragen door
een mailtje te sturen naar info@timkimvillage.com.

Nieuws uit Gorgora
Het bezoek aan de kleuterschool
Tim en Kim op Televisie
Eind juni werden Tim & Kim benaderd door de
programmamakers van omroep LLiNK. De omroep was op
zoek naar jonge idealisten over wie een uitzending van 35
minuten gemaakt kan worden voor het TV-programma
‘aanpakken en wegwezen’. Mensen die hun vaderland
verlaten om elders een nieuw bestaan op te bouwen om zich
daar persoonlijk in te zetten voor een goed doel. Tim en Kim
voldeden aan dit profiel en na een aantal gesprekken werd
de knoop doorgehakt: Tim en Kim worden van juli tot
november 2007 gevolgd door een cameraploeg van omroep
Llink. Er is gefilmd op de benefietavond van 7 juli, bij
het verstrek van Tim en Kim uit Nederland en de aankomst
in Gorgora. Half november zoekt de cameraploeg Tim en
Kim weer op in Gorgora om te kijken hoe het ze dan vergaat.
Vervolgens zal er in december een uitzending van
‘aanpakken en wegwezen’ gewijd worden aan Tim en Kim.
Hou de televisiegids en onze website dus goed in de gaten!

Bestuurswisseling
Met het vertrek van Tim en Kim ontstaat in Nederland een
gat. Om het werk in Ethiopië mogelijk te maken moet ook in
Nederland veel gebeuren. Hiervoor is op 14 augustus de
samenstelling van het bestuur van Stichting Tim & Kim
Village gewijzigd. Naast Dion Ket en Erwin Vader, die al vanaf
het begin betrokken zijn bij de stichting, zijn
Klaas-Jan Koedijk, Remco v.d. Kort en Hennie Smit bereid
gevonden om zich als bestuurslid van de stichting
belangeloos in te zetten voor Tim & Kim Village. Een nadere
kennismaking met het nieuwe bestuur kunt u vinden op de
website onder het kopje ‘Wie zijn wij?’. Het bestuur is
dringend op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten.
U kunt hiervoor een mailtje sturen naar:
info@timkimvillage.nl.

Met onze vaste gids hebben we op een ochtend de
kleuterschool van Gorgora bezocht. We konden de kinderen
van verre horen schreeuwen. Het was speelkwartier. Toen ze
ons in de gaten kregen kwamen ze luid joelend aan. We
kregen toestemming van de lerares om een kijkje in de klas te
nemen. De kinderen stoven van het schrale speelveldje het
bijgebouwtje in. Eigenlijk is het gebouwtje niet meer dan een
donkere ruimte opgetrokken van takken, gevuld met
aangestampte klei. Binnen is het donker en stoffig en de twee
ramen geven net genoeg licht om met geknepen ogen op het
bord te kijken. De kinderen zitten op geïmproviseerde banken
van gehalveerde boomstammen. Toch zetten ze, zo gauw ze
zitten een ontroerend welkomstliedje in. We mochten filmen,
fotograferen en vragen stellen. We hebben slechts één vraag
gesteld. Waaraan heeft men het meeste behoefte op dit
moment? De lerares heeft een lijstje gemaakt: thee en een
broodje voor tussen de middag, speelgoed voor binnen en
buiten, kleurpotloden met papier, schoolbanken en tafels,
voorleesboekjes.

Nieuws uit Gorgora
De lagere school
Na het bezoek aan de kleuterschool gingen we naar de lagere
school. De situatie hier is op het eerste gezicht een stuk beter.
Er zitten 670 kinderen op school en ze volgen basisonderwijs.
De kinderen zitten in wat verouderde klaslokalen en hebben
schoolbanken en bureaus om aan te werken. Op de school is
geen toilet aanwezig. De kinderen krijgen vakken als de
Amhaarse taal, Engels, aardrijkskunde, natuurkunde, biologie
en vaderlandse geschiedenis. Het klinkt mooier dan de
werkelijkheid is. De leraren zijn vaak slecht opgeleid. In de
praktijk komen de kinderen vaak niet verder dan bijvoorbeeld
in het Engels vragen naar je naam of je leeftijd. Bovendien zijn
er op dit moment 55 kinderen in het dorp die helemaal geen
onderwijs volgen. Vaak hebben zij geen ouders of familie en is
er niemand die hun schoolkosten kan betalen. Om deze 55
kinderen te voorzien van boeken, schooluniformen en een
eenvoudige lunch is 1200 euro per jaar nodig (22 euro per
kind)! Als stichting willen we ons hard maken om deze groep
naar school te laten gaan. We zijn op zoek
naar een basis- of middelbare school in
Nederland die bereid is hier een
sponsoractie voor op te zetten. Als u een
geïnteresseerde school weet, kunt u ons
mailen: info@timkimvillage.nl, of bellen:
06 52 40 15 19.

Sponsoractie voor de kleuterschool
We hebben de J.D. Van Arkelschool, een basisschool uit
Broek op Langedijk, bereid gevonden om een sponsoractie
te houden voor het kleuterschooltje. Van 8 t/m 12 oktober
zullen kinderen van de hele school minimaal 2 dozen met
speelgoed, tekenpapier e.d. inzamelen. Groep 8 begeleidt de
inzameling en zorgt dat alles netjes in de verzenddozen
terecht komt. Als het allemaal een beetje meezit met de
verzending dan kunnen de spulletjes in november op de
kleuterschool worden uitgedeeld en kan omroep Llink dit
filmen en wellicht verwerken in de TV-uitzending van
‘aanpakken en wegwezen’.

Sponsering door vertaalbureau
Hendriks & James is een vertaalbureau dat gespecialiseerd is
in juridische vertalingen. Het vertaalbureau is opgericht door
Nynke Hendriks en Ian James Gaukroger en haar klantenkring bestaat voor het grootste deel uit commerciële klanten
(advocatenkantoren). Enige tijd geleden werd Ian benaderd
door Dion Ket met het verzoek om enkele oprichtingsdocumenten voor de Stichting Tim & Kim Village te vertalen.
Ian heeft zelf een geprivilegieerde blanke opvoeding
genoten in het toenmalige Rhodesië en voelde zich meteen
aangetrokken tot de doelstellingen en de plannen van Tim
en Kim in Ethiopië. Hij is een groot voorstander van
projecten waarbij Afrikanen zelf nauw betrokken zijn en is
van mening dat dergelijke projecten een stevige basis
vormen voor de toekomst van Afrika.
Hendriks & James heeft Tim & Kim Village aangeboden om
voortaan kosteloos zorg te dragen voor hun Engelse
vertalingen om daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan
het project in Gorgora dat vast en zeker een bloeiende
toekomst tegemoet kan zien.

Benefietconcert
Op 07-07-07, precies de dag waarop de Millenniumdoelen
voor de helft gerealiseerd zouden moeten zijn heeft de
stichting een benefietconcert gehouden in de Waerdse
Tempel te Heerhugowaard. De avond begon met een korte
film over de situatie in Gorgora en de eerste werkzaamheden
aan het project. Daarna speelden de bands Appendix en
Fabmore belangeloos en was er een loterij gepresenteerd
door Bertje Doperwtje. De avond is goed bezocht en heeft
netto circa 2000 euro opgebracht. Daarnaast zijn er op de
avond 12 nieuwe donateurs bij gekomen en is via kranten en
televisie weer de nodige bekendheid gegeven aan het project
van Tim en Kim.

Subsidie gemeente Alkmaar
Gemeente Alkmaar heeft een bedrag van 350 euro
beschikbaar gesteld voor de eerste fase van project Tim en

Kim Village. De gemeente is enthousiast over het project en
wilde, net als de diverse donateurs uit Alkmaar en
omstreken, een financiële bijdrage aan het project leveren.

Kerststukjes actie
In december zullen vrijwilligers kerststukjes maken en deze
verkopen. De opbrengst komt vrijwel volledig ten goede aan
Tim & Kim Village. U kunt het werk van Tim en Kim extra
steunen door via bijgevoegd formulier één of meerdere
kerststukjes te bestellen. De kerststukjes worden vervolgens
op zaterdag 15 december bij u thuis gebracht. Let op:
Dit geldt alleen voor mensen uit de Alkmaar en omgeving.

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
KvK: 37120628

