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Dewasa ini tidak dapat disang-kal bahwa setiap unit kerja dalam SVD dituntut untuk bisa menghasil-kan sesuatu, baik bagi kebutuhan biara maupun masyarakat umum. Demikian juga unit Maufuas. Dalam perkembangannya, “Unit Usaha Pertanian dan Peternakan Misi Maufuas” yang bergerak dalam usaha ternak sapi, babi, ayam potong dan pertanian telah memberikan kontribusi yang cukup, baik bagi biara Nenuk maupun masyarakat sekitar. Unit usaha ini didirikan sekitar tahun 1958. Dalam usianya yang sudah lebih dari setengah abad ini, Unit Maufuas telah menghasilkan banyak hal positif dan memberi ruang yang cukup bagi banyak pihak, baik bagi komunitas Biara St. Yosef Nenuk maupun masyarakat sekitar.
Sejak berdirinya Unit usaha Pertanian dan Peternakan Misi Maufuas memiliki beberapa tujuan, antara lain:
1.	Sebagai tempat untuk membina dan mendidik anak-anak muda yang putus sekolah untuk selanjutnya dididik menjadi tukang kayu atau tukang besi. Sebelum anak-anak muda ini melanjutkan pendidikan di kursus pertukangan Nenuk, mereka terlebih dahulu dibina kurang lebih 1 tahun di Unit Maufuas. Namun seiring perkem-bangan zaman, sejak beberapa tahun terakhir ini mereka yang ingin masuk kursus pertukangan di Nenuk tidak diwajibkan lagi untuk ikut masa percobaan di unit Maufuas. 
2.	Sejak tahun 1990-an Unit Perta-nian dan Peternakan Misi Maufuas juga menjadi tempat magang/praktek bagi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan mahasiswa Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Dengan adanya pelajar/ mahasiswa yang magang di Maufuas, kami menyadari bahwa SVD telah ikut ambil bagian dalam pendidikan dan pembinaan generasi muda yang merupakan harapan bangsa, negara dan agama. Di sini kami sungguh merasa telah berpartisipasi dalam karya misi SVD yaitu ‘untuk mewartakan Sabda melalui karya nyata (di kebun dan pengem-bangan ternak)’.
Sejak tanggal 7-24 April 2010, kami menerima mahasiswa Politek-nik Pertanian Negeri Kupang untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Unit Pertanian dan Peternakan Maufuas. Dengan praktek di lapangan, mahasiswa dituntut untuk mengalami secara langsung situasi di lapangan sehingga bisa mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Dalam melakukan kegiatan praktek, mahasiswa dibagi dalam 4 pos kerja, di antaranya: pertanian, peternakan sapi, babi dan ayam potong. Kami mengaturnya secara bergilir sehingga setiap mahasiswa menda-pat kesempatan untuk mengalami secara langsung mulai dari keber-sihan, pemberian pakan dan air juga pengobatan bila ada ternak yang sakit. 
Kegiatan praketk seperti ini menunjukkan bahwa Unit Maufuas merupakan sebuah unit usaha yang dapat dipercaya dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat umum. Hal ini dibuktikan dengan adanya survei lapangan oleh pihak pemerintah, yang dalam hal ini diwakili oleh Dinas Peternakan Kabupaten Belu sebelum para mahasiswa turun ke lapangan untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan. Kerjasama ini sudah berjalan sejak beberapa tahu lalu dan kiranya kerjasama ini tetap berjalan baik dan semakin ditingkatkan  ke depan.

