Editorial mes de Junho
Kulima está viva! E, apesar do nosso Web Site ter adormecido por vários anos, ficou sempre activa, com a execução de
tantos programas sócio-económicos no seio das populações necessitadas.
Realmente a comunicação parou ha quase dez anos, incrível, como os leitores do Web continuaram a perdoar e a nos
contactar, após a pesquisa, que não dava muito de informação actualizada.
As coisas vão mudar agora com o re-arranque do nosso Web, fruto dum trabalho em equipa de Massimo Tomaselli e
Elviro Junior na concepção da página, da Helene Agnelli na introdução de toda a documentação actualizada e da Sigrún
Thrainsdottir que se dedicou à tradução para o inglês dos textos mais significativos.
Na nova apresentação, não foram introduzidos no WEB da Kulima todos os documentos destes últimos 10 anos ( relatório
anual, relatório trimestrais, relatório de programas executados em cada ano, relatórios financeiros e auditorias
institucionais ), e tantas outras ideias cultivadas e realizadas em parte. Contudo toda a referida documentação existe e se
encontra à disposição de quantos gostariam ler.
A actualização da Pagina Web parte do ano 2013, com toda a documentação que se relaciona com as actividades
realizadas no último ano, com os programas realizados e em curso, e com uma visão clara das perspectivas futuras,
considerando que a vida da Kulima está baseada nos seis pilares do desenvolvimento integrado.
Agora Kulima é mesmo uma ONG nacional, com delegações presentes em todas as províncias de Moçambique e com um
pessoal técnico que oscila entre 350 a 400 pessoas, que nos últimos anos executou uma média de 30 a 40 programas com
as comunidades mais desfavorecidas.

Nota que ha uma forma de Descentralização progressiva e uma assunção de
compromissos por parte de todas as Delegações, considerando porém que cada uma se
sente preparada mais especializada numa matéria do que numa outra.
Assim temos pessoal especializado na Agricultura de Conservação, pessoal especializado em terras Comunitárias,
pessoal balizado no micro-credito e poupança rurais, pessoal com pleno conhecimento de intervenção na área de Água e
Saneamento, pessoal, pessoal activa na protecção ambiental e na produção de fogões melhorados, pessoal que sabe
organizar programas de luta para atingir a equidade do Género e pessoal balizado em matéria de crianças e jovens
necessitados socialmente e emotivamente.
O intercâmbio técnico é a base da nossa forma operativa e eficaz.
Olhamos agora para a frente e queremos que os anos futuros sejam caracterizados
pela coesão da Instituição, pela especialização de serviços garantindo a sua sustentabilidade, pela Equidade do Género e
pela actualização dos seus programas adaptados a crescimento do Moçambique. Em suma, por acções que satisfazem os
executores dos programas assim como os mesmos Beneficiários.
O Moçambique encontra-se numa fase de forte crescimento económico, com sério perigo de criar fortes desequilíbrios
sociais. A Kulima, por sua vez, está pronta, criando porém parcerias nacionais e internacionais mais fortes e de longa
duração.
Sentimos que sozinho não podemos aguentar. Os desafios são tantos e sempre mais elevados e o apoio externo sempre
mais necessitado, não porém com mãos estendida, mas com mãos dadas, para juntos favorecer o crescimento de todos!
A partir de hoje, esta página Web se torna uma página seja de informação como de debate e de busca comum de
soluções. O dialogo interactivo entre os leitores deverá ser sempre crescente e activo, de forma a contribuir juntos nos
processos de Desenvolvimento!
Pronto! Estamos abertos para críticas construtivas, para sugestões positivas, e sobretudo para ideias inovadoras, para
sugerir as melhores práticas e espalha-las para o mundo inteiro!

