
Nederland en Mozambique

Hoofddoel van de Nederlandse  
inzet in de periode 2019 - 2022*:

*Informatie over de financiële omvang van de Nederlandse inzet is te vinden in de HGIS-nota die jaarlijks gepubliceerd wordt op www.rijksoverheid.nl

De focus van de Nederlandse inzet in Mozambique verschuift 

van hulp naar handel. Daarbij ligt de nadruk op de sectoren 

water en landbouw. De Nederlandse inzet op seksuele en 

reproductieve gezondheid en rechten wordt in de komende 

jaren afgebouwd.

Geïntegreerde benadering
Nederland zet in Mozambique in op regionale ontwikkeling. 
Dat doen we met een vernieuwende aanpak. Hierin 
brengen we middelen van overheid en burgers bij elkaar. 
Zo ondersteunen we de havenstad Beira. Verschillende 
partijen werken hier samen aan de stedelijke ontwikkeling. 
Ook ondersteunen we de samenwerking voor het ontwikkelen 
van de vruchtbare Zambezi-vallei. 

Belangrijkste thema’s SDGs
Voornaamste 
samenwerkingspartners

Private sector ontwikkeling 
Nederland ondersteunt Nederlandse bedrijven die actief 
zijn in de Mozambique. We helpen lokale ondernemers 
en besteden daarbij extra aandacht aan vrouwen.

  

  

Lokaal en internationaal 
bedrijfsleven

Voedsel- en voedingszekerheid 
Nederland ondersteunt de landbouw in Mozambique. 
We willen deze duurzamer, productiever en beter 
bestand tegen klimaatverandering maken.

 

 

Lokaal en internationaal 
bedrijfsleven, internationale 
ngo’s, lokale overheden

Water
Nederland helpt om het watermanagement in 
Mozambique te verbeteren. Ook zet Nederland zich in 
voor meer toegang tot schoon drinkwater en betere 
sanitaire voorzieningen.

  

 

Lokaal en internationaal 
bedrijfsleven, lokale 
overheden, regionale 
samenwerkingsverbanden

Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, 
inclusief HIV/AIDS 
Nederland zorgt ervoor dat meer mensen toegang 
hebben tot voorbehoedsmiddelen, vaccinaties en 
medicijnen. Via het regionale programma blijven we 
hierin actief.

  
VN-organisaties,  
internationale ngo’s

Hoofdstad en locatie Nederlandse ambassade

Maputo

Facts & Figures

Inwoneraantal: 27,2 miljoen (2018 est.)

Economie
• BNI per hoofd van de bevolking: $ 420 (2017 est.)

• Handelsvolume met Nederland: 
Import naar Nederland: € 165,4 miljoen  
Export vanuit Nederland: € 44,8 miljoen (2017 est.) 

Bevolkingsgroei: 2,46% (2018 est.)

Ontwikkelingsindex
• Ongelijkheidsindex (palma ratio):  

3,9 (2010-2017)

• Human Development Index: plaats 180 
van de 189 (2017)  
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https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD
https://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=81266NED&D1=1&D2=a&D3=73&D4=51%2c64%2c77%2c90%2c103%2c116%2c129%2c142%2c155%2c168%2cl&HDR=G2%2cT%2cG3&STB=G1
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/
http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
http://hdr.undp.org/en/composite/IHDI
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