Nieuwsbrief
Lieve mensen,
Afgelopen jaar was een bewogen jaar. Na het afscheid van
Tim vroeg iedereen mij hoe het zou zijn om alleen Tim
& Kim Village te runnen. Uiteraard wist ik dat niet, omdat
Tim en ik het zeven jaren samen gedaan hebben. Het was
niet makkelijk, maar wel een hele bijzondere tijd, wat het
geheel voor mij mooi maakt. Inmiddels ben ik getrouwd
met Mebratu Belay , een man uit Gorgora en hebben wij
besloten samen Tim & Kim Village te blijven managen. De
zoektocht naar nieuw management is dan ook stopgezet.
Ook komt de vraag vaak naar boven; “Blijft het Tim & Kim
Village heten?” Het initiatief was van Tim & Kim, dus ja,
we houden dezelfde naam. Ondertussen hebben we zo’n
naamsbekendheid opgebouwd en staan we bijna in alle
reisgidsen,
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het zou niet slim zijn om de naam te wijzigen. Tim en ik
hebben een hele bijzondere tijd gedeeld en we zijn goed
uit elkaar gegaan. We hebben nog steeds contact en Tim
blijft betrokken bij ons project. Tim bouwt een nieuw leven
op in Naivasha in Kenia, waar hij inmiddels getrouwd is met
een Keniaanse vrouw en recent vader is geworden! We
zijn allebei heel blij voor elkaar en onszelf met onze nieuwe
liefdes en levens!
Eind december 2014
kwam Jos Hulsing
ons voor een periode
van zes maanden
helpen; de drukke tijd
overbruggen en de
bouwwerkzaamheden
voortzetten waar Tim
niet meer aan toe
kwam. Jos kwam, zag
en overwon! Het was
alsof hij er vanaf dag
één bij is geweest, alle medewerkers accepteerden hem
direct, we hadden een geweldige samenwerking. Hij heeft
de beheerderwoning afgemaakt, een BBQ huis (Jossies’
Braaihouse!) tegenover het restaurant ontworpen en
gebouwd. Het groenproject begeleid en helpen opzetten
en achterstallig schilderwerk van de beheerderwoning
en toilet- en douche gebouw opgepakt. Hij verlichtte de
werkzaamheden enorm voor mij, waardoor ik mij kon richten
op administratieve werkzaamheden. Tot op heden hebben
we een vriendschap die mij heel dierbaar is.

Mijn ouders zijn januari en februari 2015 op bezoek
gekomen, wat een heel bijzondere tijd was. Zij hebben
Mebratu en zijn oma ontmoet, weerzien met alle
medewerkers en voor hen heel belangrijk; ze zagen dat
ik op mijn plaats ben. We hebben ons verlovingsfeest
samen gevierd, helaas konden mijn ouders niet op onze
trouwdag aanwezig zijn. Op 22 mei 2015 hebben we
elkaar het jawoord gegeven en 28 mei kregen we het
vreselijke nieuws dat mijn moeder ongeneeslijk ziek
is. Hoe blij is iedereen dat ze daarvoor bij ons geweest
waren! Aangezien niemand weet hoe lang mijn moeder
nog zou leven, wilde ik zo snel mogelijk naar Nederland.
Alle vergunningen stonden nog op Tim’s naam, daarom
moesten wij samen in Addis Abeba alles op mijn naam
zetten. Omdat Tim Ethiopië zou verlaten, was dit het
laatste moment dat we nog samen naar kantoren konden
gaan om alle vergunningen in orde te maken.
Mebratu heeft voor een periode van drie maanden Tim
& Kim Village gerund, dat gaf mij de vrijheid om een
fantastische tijd met mijn ouders te hebben. Ik ben super
trots op mijn ouders, wat gaan ze goed met de situatie om!
Ik heb nu in Gorgora bijna dagelijks netwerk en kan ik hen
bellen, mijn moeder leeft nog als ik dit schrijf.
Natuurlijk zijn jullie naast dit stukje van mijn leven en
ervaringen benieuwd naar de situatie van Tim & Kim
Village en omgeving.
Nadat Tim het project zo goed als klaar verlaten had,
was het in principe een kwestie van onderhouden en
draaien. Met gasten is het eigenlijk nog hetzelfde; hollen
of stilstaan. Twee dames zijn vertrokken en we hebben
drie nieuwe dames aangenomen en een jongeman, voor
de keuken, schoonmaakwerkzaamheden en dergelijke.
Dat zorgt voor meer flexibiliteit op drukke momenten.
Ze zijn erg gemotiveerd en leergierig. De samenwerking
gaat goed. Daarin speelt Mebratu een heel belangrijke rol
door zijn prima communicatie. Solomon die al een aantal
jaren werkzaam is bij ons als dagloner, geven wij sinds juni
2015 training om gasten te ontvangen en te helpen in het
restaurant.
Ondertussen heeft Tim & Kim Village een kassa wat de
algehele administratie een stuk sneller maakt en dus
minder tijdrovend is.

Dit jaar is, mede dankzij een gift van Verver Export,
het leercentrum in gebruik genomen. Met een leuke
spelletjesmiddag en lekkere maaltijd voor kinderen uit
arme gezinnen van het dorp en voor bejaarden die altijd
alleen zijn.
Tim & Kim Village draait goed. We proberen geheel
zelfvoorzienend te draaien. Dat lukt al voor een groot deel,
maar voor projecten zoals bosaanplant,
zonne-energie, leercentrum, lessen en dergelijke zijn we
nog afhankelijk van financiële steun uit Nederland.
Momenteel wordt de weg van Gondar (dichtstbijzijnde
stad) naar Gorgora geasfalteerd. Hierdoor zal de

bereikbaarheid vanaf 2017
enorm verbeteren en
verwachten wij dat het veel
drukker gaat worden. Niet
alleen met gasten die bij ons
verblijven maar ook veel
meer dagjesmensen. We
verwachten dat we dan volledig

zelfvoorzienend kunnen worden en niet meer afhankelijk
zijn van giften uit Nederland.
Ontzettend bedankt voor uw steun in de afgelopen jaren
en we hopen van harte dat u ons project de komende
jaren nog wilt blijven steunen!
Groetjes van Kim en het hele team
Tim & Kim Village.

Project Solar Cooking
Dat is het mooie van een stichting, soms komen er mensen naar ons toe die zeggen: “wij willen helpen en hebben ook
al een idee hoe”. Zo zijn vrijwilligers Nico en Fanna voor een paar maanden in Gorgora, zij hebben het idee opgevat
om hier onderwijs geven in het koken met
behulp van zonne-energie en zuinige
(hout besparende) kooktoestellen.
Wij willen dat door het gebruik van een
hout besparende manier van koken het
kappen van bomen voor brandhout
wordt verminderd en de oorspronkelijke
bossen zich (al dan niet met behulp
van aanplant) kunnen herstellen en
hiermee het ecologisch evenwicht
weer terugkeert.
Stichting K.O.O.K., Morlandschool
en Millenniumgemeente Langedijk
stellen een bedrag beschikbaar
zodat het project ook daadwerkelijk
kan worden uitgevoerd.

Kerststukjes
Dit jaar worden er geen kerststukjes gemaakt en
verkocht. Reden hiervoor is de gezondheid van
onze grote drijvende kracht Wies. Wij willen bij
deze gelegenheid Wies dan ook bedanken voor
haar grote inzet in de afgelopen jaren en haar
sterkte wensen tijdens deze nare tijd.
Wil je Wies persoonlijk sterkte wensen dan kan
je een kaartje sturen naar; R. de Hoop, Jacob
van Heemskerckstraat 7, 1813 VC Alkmaar
Denk je wat jammer dat er geen stukjes meer
worden gemaakt en je vindt het leuk om hier
aan mee te helpen dan kan je je aanmelden als
vrijwilliger.
Bij Rink en Wies ligt nog voldoende materiaal
om heel veel stukjes te maken.

Bezoek aan Morland School
Op dinsdag 24 november en woensdag 25
november hebben Dion, Remco en Klaas-Jan een
bezoek gebracht aan de Morland School in Ipswich.
De Morland School zet zich sinds 2013 in voor ons
project.
Met een sponsorloop en andere inzamelingsacties
hebben de schoolkinderen € 3.400 ingezameld.
Een prachtig bedrag!
In de aula van de school is het bedrag symbolisch
aan ons overhandigd, de kinderen mochten vragen
stellen. Best lastig een antwoord te geven op de
vraag “hoeveel koeien wonen er in het dorp”?
Het was goed om de mensen te ontmoeten die
zo met het project begaan zijn en zich daar voor
inzetten.

