Factsheet Mziki Agri Village
Kwazulu Natal - Zuid Afrika
Land & regio / plaats
Zuid Afrika – Kwazulu Natal
Projectnaam
Mziki Agri Village
Partner(s)
Habitat for Humanity Nederland - huizenbouw
Habitat for Humanity Zuid Afrika – huizenbouw
Peter Cornelius – initiatiefnemer
African Exposure – logistiek partner
Thwasa – peace & development programma
Ecobizz – Moestuin project
Lisa Strydom – locale projectmanager
Omschrijving
Het eerste project in Zuid-Afrika was in het bijdrage aan de realisatie van het Mziki Agri Village.
Dit was een initiatief van Peter Cornelius, een blanke boer die zijn land ter beschikking heeft
gesteld om 385 huizen te bouwen voor de veelal arme zwarte bevolking. In het gebied nabij Xiopo
in Kwazulu Natal woonden zij onder zeer primitieve omstandigheden, hierbij moet je denken aan
rondavels. Dit zijn rond hutten van takken en leem waarin men woont, slaapt en leeft.
De Vebego Foundation heeft zich in 2007 aan dit project verbonden. Gedurende de jaren 20072008 is samen met Habitat for Humanity en lokale bouwvakkers gebouwd aan 140 huizen. Hierbij
was het uitgangspunt was dat de gemeenschap uiteindelijk zelfvoorzienend en onafhankelijk
zou worden. De deelnemers van Vebego bedrijven hebben in de bouwreizen meegewerkt aan de
realisatie van deze huizen.
Door de aanwezigheid in het gebied en uit nader onderzoek bleek dat de bewoners, naast een
woning, twee basisbehoeften hadden: voedsel en werk. Om zelfvoorzienendheid te stimuleren heeft
de foundation gedurende twee jaar een opleidingsproject ondersteund om gezinnen te onderwijzen
over het verbouwen van voedsel in moestuinen. Deze 30 gezinnen hebben hun kennis weer
doorgegeven aan andere gezinnen, waardoor het balletje is gaan rollen. Daarnaast heeft de Vebego
Foundation gezorgd voor een ‘hekkenmachine’. Dit creëerde banen middels het plaatsen van de

hekken. Deze waren ook nodig om de moestuinen te beschermen tegen loslopende en grazende dieren.
Door de jarenlange apartheidspolitiek in Zuid Afrika waren de bewoners van het gebied eerder vijanden dan
goede buren. Middels het Peace & Development Programma is met een groep van 85 bewoners gewerkt aan
wederzijds respect, waardering en vertrouwen. Dit was van belang voor het laten slagen van het project.
Periode
2007 – 2008 – huizenbouw
2009 – 2010
- Moestuin project tbv zelfvoorzienendheid
- Peace & Development Programma
Aantal bouwreizen
2007 – 2 bouwreizen
2008 – 2 bouwreizen
2008 – studiereis
Totaal 4 bouwreizen naar dit project
Aantal ambassadeurs
55 medewerkers hebben actief deelgenomen aan dit project middels bouwreizen in de jaren 2007 - 2008
Investering in € en tijd
Donaties
€ 100.000 huizenbouw
€ 60.000 peace & development program en moestuin project
Totaal = € 160.000
55 deelnemers x 40 uur = 2.200 uur vrijwilligerswerk
Hoe verder …
Na een moeizame start heeft de Vebego Foundation in 2011 vastgesteld, dat drie jaar na het beëindigen van de
bouw van de huizen, een duurzame gemeenschap is ontstaan, met een stevig buurtcomité, voldoende voeding en
werkgelegenheid. In 2013 is een afrondend bezoek gebracht aan het gebied. De initiatiefnemer Peter Cornelius
woont niet meer in het gebied. Het Mziki project ligt er mooi bij, 385 huizen zijn afgebouwd waarvan enkelen wel
leeg staan. Het is duidelijk te zien welke huizen door de foundation zijn gebouwd, deze hebben extra’s. Wegen
zijn op het terrein niet of nauwelijks aanwezig. Het landbouwproject is helaas niet verder bijgehouden. Als reden
wordt aangegeven dat financiën ontbraken en dat sprake is van corruptie. De benodigde waterput is bijna 7
jaar na dato nog altijd niet gerealiseerd, de overheid heeft niets gedaan. Ook is op het terrein geen electriciteit
aanwezig, en dit was wel door de overheid toegezegd bij aanvang van het project.
Wat hebben we geleerd?
In dit omvangrijke project waar in eerste instantie 385 huizen gerealiseerd zouden worden heeft de foundation
geleerd dat kleinschaligheid en duidelijke afspraken belangrijk zijn. Enerzijds om de doelen te realiseren,
anderzijds om toezicht, voortgang en controle mogelijk te maken. Daarnaast is in dit project gebleken dat
samenwerking met (lokale) overheden vertragend en zelfs blokkerend kan werken in een project. Tenslotte is
duidelijk geworden dat het aantal partners niet te hoog moet zijn om duidelijke communicatie te behouden en
doelstellingen te bereiken. Ook hebben we geleerd dat de bewoners zelf het project moeten ondersteunen vanaf
de start en ‘het denken voor de gemeenschap’ geen duurzaam project oplevert.
Meer weten?
Wil je meer weten over dit project dan kun je een bezoek brengen aan de website
www.vebegofoundation.nl of contact opnemen met Annette van Waning –
a.vanwaning@vebego.com

