Editorial de Janeiro 2021
Se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto.
(Provérbio africano)
A sabedoria é como a árvore do baobá; nenhum indivíduo pode abraçá-lo.
(Provérbio Akan)
É a união que faz a FORÇA!
2020, foi um ano difícil para a maioria de nós. A crise do COVID-19 veio somar-se às existentes
crises que vivemos em Moçambique e no mundo - as crises climática, de desigualdade, de
biodiversidade, de democracia e dos ataques dos insurgentes, que criou uma massa enorme de
refugiados.
2020, veio evidenciar também a urgente necessidade de rejeitarmos as falsas soluções para estas
crises, criadas por um sistema socioeconómico orientado para o lucro e benefício de poucos, em
detrimento da maioria da população.
2021,Precisamos entrar no Novo Ano com um espirito de UNIDADE. Todos os quadros da
KULIMA devem-se sentir um único corpo, vocacionado a dar uma mão a quem precisa, a
executar programas que deixam o sinal de crescimento e colocam a bases par que o beneficiário
continue a ir sozinho em crescimento!
Não podemos avançar sozinhos!
Deve haver coesão numa Delegação Provincial, sem que cai a responsabilidade toda na pessoa
do Delegado!
Deve haver coesão nas regiões Norte, Centro e Sul, sem que cai a responsabilidade toda nas
pessoas dos Delegados Regionais!
Deve haver coesão em toda a Família da KULIMA e nível Nacional, sem que cai a
responsabilidade toda na pessoa do Diretor Nacional.
Para tal é necessário que assumimos os seguintes pontos, Positivos para serem assumidos e
negativos para serem afastados, ou seja:
1. Pontos Positivos:
a) o valor da Comunicação: falhamos tanto na comunicação, no uso devido dos meios
de comunicação, no intercâmbio sempre ativo, na pesquisa de boas práticas e da
rápida comunicação entre nós todos. Comparando o Ensino a Distância, a nossa
comunicação deve “educar” todos nós! Descobrimos valores, obras de sucesso,
obras realizadas positivamente, logo devemos comunicar e todos nós termos vontade
de apreender. As temáticas ligadas aos nossos 6 Pilares devem ser sempre pesquisas e
descobertas iniciativas inovadoras.
b) O valor do Cometimento na vida da nossa Instituição: Cada um de nós é
KULIMA, deve conhecer toda a história da KULIMA, deve saber comunicar toda a
nossa Historia a todos e em todas as Circunstâncias. Os meios de visibilidade de vem
aumentar e ser utilizada no dia-a-dia.
c) O Entusiasmo e engajamento nas nossas tarefas. A realização dos nossos programas
deve ganhar vida, entusiasmo e orgulho! E sobretudo as conquistas devem ser

comunicadas a todos. Na realização dos nossos programas sociais está metida toda a
nossa vida! Caras apáticas e sem interesse por quilo que se realiza... devem
desaparecer! Temos meios para “fazer milagres no desenvolvimento
socioeconómico”, e ficar sem interesse, sem entusiasmo…. Não é mesmo da
KULIMA!

2. Pontos Negativos:
a) Engajamento como Trabalhador sem o espirito de Membro, de especialista do
Desenvolvimento. Para este tipo de gente, o relógio, a falta de pesquisa, a
apresentação de programas mal escritos e sem estar convencido, a realização de
programas sociais somente porque foi mandato… a vida da KULIMA é uma
alienação, é um realizar ações somente em vista de uma remuneração… e nada mais.
Para a vida da KULIMA estas pessoas não interessam! Devem procurar outros
lugares de trabalho.
b) Falta de Disciplina: Desleixo no horário, uso indevido do internet, telefonemas
pessoais, adiamento contínuo de tarefas, sobretudo relatórios, fofocas e tempo
perdido em serviços não inerentes às tarefas assumidas, um conjuntos de atitudes que
desvirtuam o trabalho disciplinado.
c) Falta de vontade de crescimento: Falta de vontade de apreender! Todos os técnicos
da KULIMA já possuem experiencia suficientes para avançar nos compromissos
assumidos. Encontrar pessoas sem interesse, repetindo sempre os mesmos erros de
elaboração de propostas ou de análise de dados e de situações… faz com que a pessoa
é posta de lado, e se por acaso pede de sair, poderá ser um alívio para todos! O que
não se quer!

Ano Novo, Vida Nova e cheio de entusiamos e de engajamento e todos unidos
para a mesma causa: fazer crescer as comunidades pobres com o engajamento
das mesmas para construir uma Sociedade mais rica e promissora!

