
Dit is de derde nieuwsbrief van Stichting Tim &
Kim Village. Van tijd tot tijd zal de stichting u als
donateur op de hoogte houden via een
nieuwsbrief. U kunt het laatste nieuws ook lezen
op de website. Deze nieuwsbrief bestaat uit een
kort reisverslag van het werkbezoek van Tim en
Kim aan Ethiopië. Ze zijn daar geweest om de
laatste vergunningen te regelen en een start te
maken met de werkzaamheden in Gorgora. De reis-
en verblijfskosten van het werkbezoek zijn door Tim
en Kim zelf betaald.

Gedoe met vergunningen
Tijdens ons werkbezoek van vorig jaar zijn we lange tijd bezig
geweest om het nodige papierwerk rond te krijgen. En
helaas was dat nog altijd niet klaar. Ook dit keer zijn we nog
zeker twee weken bezig geweest om allerlei vergunningen
en andere papieren te regelen. Een korte impressie: We zijn
bij aankomst in de hoofdstad onmiddellijk gestart met het
verlengen van het investmentlicense dat we in maart 2006 al
hadden ontvangen. Daarbij hebben we meteen een aantal
zaken toegevoegd (kampeerterrein en een hotel- en
toeristisch trainingscentrum) zodat we meer mogelijkheden
hebben met het uitbouwen van het project. Vervolgens zijn
we naar het Ministerie van Revenue gegaan om informatie te
verzamelen over het verschepen van onze (deels
gesponsorde) spullen en huisraad. Gelet op de hoge
importbelastingen is het van belang dat de spullen
belastingvrij worden geïmporteerd. Op het ministerie was de
service beduidend slechter dan we tot nu toe gewend waren: 
er werd nauwelijks Engels gesproken en de ambtenaren 

waren niet erg behulpzaam.
Zeer lange wachttijden vanwege vergaderingen en

lunch. Uiteindelijk lukte het ons om toegang te krijgen tot de
baas van deze afdeling. Wij deden ons verhaal maar de
dame in kwestie was meer geïnteresseerd in de papieren die
voor haar lagen. Na een lange middag op het ministerie
gingen de deuren van het kantoor weer dicht en stonden we
op straat zonder dat we een steek verder waren.
Twee dagen later zijn we teruggegaan met hulptroepen: een
hoog opgeleide én goede vriend en ons vaste contactpersoon
in Addis Abeba. Met als gevolg dat we beter geholpen
werden, maar het antwoord van het ministerie was niet wat
we wilden horen: belastingvrije import van goederen is voor
de stichting pas mogelijk nadat er 120.000 US Dollar in het
project is geïnvesteerd. Dat zou betekenen dat we de eerste
jaren zonder spullen uit Nederland in Ethiopië aan de slag
moeten. De Ethiopische ambassade te Brussel onderzoekt
momenteel of we op één of andere manier onder deze 
regel uit kunnen komen. Wat het antwoord ook zal zijn, 
in augustus vertekken we met de auto naar Ethiopië, waar
we dan begin september zullen aankomen.
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Om in september te kunnen starten met de bouw van lodges
en voorzieningen moeten er bouwvergunningen worden
aangevraagd. Hiervoor zijn bouwtekeningen nodig. Om dit
traject in gang te zetten zijn we op zoek gegaan naar een
architect. Na wat eerste contacten met een architect die ons
probeerde op te lichten met een tekening die hij van internet
had geplukt, zijn we via ons contactpersoon Endawek Tsehay
uit Bahar Dar in contact gebracht met een lokale bouwer. Via
hem zijn we in contact gekomen met één van de meest
gerenommeerde architectenbureaus van Ethiopië. Kantoren,
scholen, hotels, restaurants en zelfs de restauratie van de
kastelen in Gondar is hun werk. Met dit –zeer service
gerichte – architectenbureau uit Addis Abeba zijn we in zee
gegaan: 

Zij zullen een volledige blauwprint verzorgen van
de lodges, incl. begroting voor de materialen, de bouw en de
benodigde voorzieningen (water, zonne-energie). Dit in
totaal voor een kleine zevenhonderd euro. Wij hebben
momenteel regelmatig contact met hen en bij goed werk
mag deze architect ons verdere siteplan ook uitwerken. 

Onderweg naar ons doel
Vanuit Addis zijn we langs de overheidskantoren in Bahir Dar

(regiohoofdstad) en Gondar (Provinciehoofd-
stad) gegaan en hebben we de veranderingen

van het investmentlicense zorgvuldig door-
genomen en laten goedkeuren. De reacties waren

zeer positief en er werd direct een ontmoeting
geregeld met het dorpshoofd van Gorgora. Bij onze

aankomst in het dorp werden we heel enthousiast
onthaald door het dorpshoofd, de dorpsraad en veel

bewoners. Het nieuws over onze komst was ons
duidelijk vooruitgesneld. We konden haast niet

wachten om aan de slag te gaan met de afgesproken
werkzaamheden: het ruimen van het terrein en het

aanleggen van een toegangsweg. Helaas was er geen
enkel gereedschap in Gorgora...

Aan het werk
De volgende dag hebben we met onze lokale gids, Tesfaye
Mekonnen (In de reisgidsen bekend als “The Birdwatcher”)
gereedschap gekocht: 6 spaden, 3 grondbewerkers, 3

De weg vordert gestaag
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Veel stof tijdens het ruimen



houwelen, 2 kruiwagens, 3 klophamers met beitels, en een
meetlint. In het dorp zelf konden we 6 steekijzers lenen. Bij
de start van het werk waren er slechts 12 mannen. Dat was
voor ons teleurstellend want we hadden op het dubbele
aantal gerekend. We stelden een contract op met behulp van
het dorpshoofd. In zes dagen zou de helft van de 3,2 ha
schoon zijn van stenen en daar zouden ze een vast bedrag
voor krijgen. Het water wat we voor de pauze hadden
meegenomen in een jerrycan werd vervangen door Tella, het
plaatselijke bier (overigens slechts 1 procent alcohol). We
zorgden ook voor brood. De mannen haalden diep adem en
waren tot onze grote verbazing dezelfde avond al klaar!
Ongelooflijk hoeveel stenen er verplaatst waren!
Gemotiveerd waren ze in elk geval wel! 
Het verhaal van de goede verdiensten met brood en bier in
de pauze deden hun ronde en de volgende dag stonden er
meer dan 30 mensen op ons te wachten! De volgende klus
was het aanleggen van de weg op het terrein. We maakten
hiervoor een selectie van 22 personen. Nu zaten er 6
vrouwen bij. Lang leve de emancipatie! Voor de weg hadden
we 4 dagen uitgetrokken en het salaris hadden we bijgesteld
op onze vorige ervaringen. Zij aan zij, zingend werd de weg
uitgehakt, gebikt, gegraven en verstevigd met stenen. De
weg lag er in 2 dagen. Een ongelooflijke prestatie in 28
graden! Wij zelf werden gestraft met totaal 5 blaren, waar
hartelijk om werd gelachen. 
De laatste dag hadden we besloten om de andere helft
van het terrein te ruimen en de weg te verstevigen tegen
de erosie van het aankomende regenseizoen. Met 16
mannen en 10 vrouwen werd de hele dag stenen
gesleept en het uiteindelijke resultaat mag er zijn: 
het terrein is geruimd en de weg is aangelegd. Wij
kunnen volgens planning op 11 september starten
met de bouw. Deze datum is nieuwjaarsdag in
Ethiopië en luidt dit jaar het nieuwe millennium in.

We zijn in totaal 11 dagen in Gorgora aan het werk
geweest. Tussendoor hebben we veel onderzoek
gedaan naar de directe omgeving en de situatie
in het dorp. Zo hebben we scholen en de kliniek bezocht en

informatie ingewonnen over de omstandigheden en de
problemen waar men mee te kampen heeft. Hierover leest u
meer in de volgende nieuwsbrief.

Vaste werknemers
Ook onze eerste aanplant is gedaan: 22 palmbomen, 6
mangobomen, een aantal fruitbomen en een aantal bloeiers.
Om ons werk te beschermen zijn er 4 vaste werknemers in
dienst genomen: Een bewaker, die het terrein vrijhoudt van
geiten en koeien. Voor deze dieren hebben we een pad
aangewezen zodat de dieren kunnen drinken en baden op
dezelfde plek als de afgelopen eeuwen. Ook moet de
bewaker voorkomen dat mensen eigen moestuintjes op het
land gaan aanleggen. Dat mocht voorheen niet omdat het
overheidsgrond was. Nu we het land huren, houdt de
gemeente geen toezicht meer en moeten we dat zelf
regelen. Tot slot voorkomt de bewaker dat er bomen gekapt
worden. 
Door het stoppen van begrazen en kappen zal de natuurlijke
begroeiing snel terugkomen en zo een verdedigingswerk
tegen erosie vormen. Naast de bewaker zijn er twee
jongemannen in dienst die de jonge aanplant verzorgen en
de bewaker aflost in zijn pauzetijden. Als laatst hebben we
onze gids en tolk Tesfaye aangesteld om dit werk regelmatig
te controleren. Zo heeft de stichting zijn eerste 4 werknemers
in dienst en daar zijn we best trots op!

Het centrum van Gorgora



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

Deze nieuwsbrief wordt gesponsord door Van Soelen Reclame.

Direct effect
De terugreis naar Gondar vanuit
Gorgora was heel bijzonder: De
halve bus zat vol met de mensen
die de afgelopen dagen voor de
stichting gewerkt hadden en die
nu eindelijk wat geld te besteden
hadden. Ruim 90 % van het
dorp heeft geen werk en
probeert per dag iets te
verdienen om het gezin en
familie te onderhouden. Het
is voor deze mensen maar
weer afwachten wanneer er weer iets binnenkomt. 
Dus op naar de stad voor nieuwe kleding, schoeisel, en voedsel voor de
(gehele) familie thuis. 
Het is goed te beseffen dat met een relatief kleine bijdrage (het loon dat we betaald hebben is circa 2,5 euro per persoon per
dag) heel wat families in het dorp geholpen zijn aan voedsel, schoeisel en kleding. Uw euro is daar dus heel veel meer waard!

We kijken terug op een goede start van ons werk in Gorgora. Dankzij uw steun liggen de weg en het terrein klaar voor de
investeringen die we in september gaan doen (kampeerterrein, toiletgebouwen, lodges). En nog belangrijker: veel
dorpbewoners hebben nu al eten en kleding kunnen kopen dankzij uw bijdrage aan de stichting. Namens de bewoners van het
dorp en het nieuwe personeel willen we u als donateur nog eens hartelijk bedanken voor uw steun aan het project.

Het jaarverslag
Het boekjaar 2006 is afgesloten en er is een jaarverslag beschikbaar. In het jaarverslag vindt u een overzicht van hetgeen
de stichting in 2006 heeft ondernomen, incl. de inkomsten en uitgaven. U kunt het jaarverslag 2006 downloaden van onze
internetsite www.timkimvillage.com

Groepsfoto voor de aanvang van het werk

Groepsfoto voor de aanvang van het werk


