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A. Doel van Stichting Mesics
Mesics is een afkorting van Mens Sana In Corpore Sano, een gezonde geest in een gezond lichaam.
Mesics wil de eigen verantwoordelijkheid van lichamelijke en geestelijke gezondheid stimuleren.
Zelfredzaamheid is hierbij een sleutelwoord. Mesics wil dit adagium in de praktijk brengen voor de
armste bevolkingsgroepen van de mensheid. Daartoe entameert Mesics in vier Afrikaanse landen
kleinschalige projecten die zelfredzaamheid voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid
bevorderen.
B. Aanpak
Mesics wil haar doel bereiken door in Togo, Bénin, Kenya en Uganda samen te werken met in elk
land één vaste lokale partner. In Kenia en Benin is dit een zuster resp. pater van de Katholieke kerk.
Deze verbondenheid met de Katholieke kerk is het resultaat van lange en intensieve samenwerking
met wijlen pater Jan Heine. Hierdoor heeft het bestuur van Mesics een positief oordeel kunnen
vellen over de werking van de Katholieke kerk als ontwikkelingsorganisatie in Afrika.
In principe is Mesics’ beleid reactief. Dit wil zeggen dat Mesics bewust de bepaling der prioriteiten
van acties en projecten overlaat aan de lokale partners. Dit houdt in dat per land richting en inhoud
van de projecten kunnen verschillen. Mesics veroorlooft zich wel om een aantal randvoorwaarden te
stipuleren die verband houden met het adagium van zelfredzaamheid: elk project, gericht op het
genereren van inkomen, zal via een lening worden gefinancierd en moet naar verloop van tijd in staat
zijn om ook de financieringskosten te dekken. Niet inkomens genererende projecten dienen bij
voorkeur mede gefinancierd te worden door een lokale bijdrage in geld of materie.
Projecten die Mesics financiert zijn bijvoorbeeld inkomens genererende projecten voor
vrouwengroepen (zoals kippen- & koeienprojecten, maismolen projecten, bakkerij, mikrokredieten,
etc.), schoolgelden voor kinderen, vrouwen leiderschapstrainingen en workshops met betrekking tot
vrouwenbesnijdenis.
In 2015 heeft Mesics in goed overleg met en instemming van de lokale partners het Light Up A
Village (LUAV) programma in Kenya en Uganda als prioriteit gesteld naast haar andere projecten.
Mesics doet dit in nauwe samenwerking met Barefoot Power, de leverancier van de solarsystemen.
Het LUAV-programma richt zich op het promoten en introduceren van z.g. solar lighting home
systems (licht systemen die werken op zonne-energie) bij rurale dorpen, communities,
vrouwengroepen, etc. De afnemer kan na installatie het product in termijnen terugbetalen en heeft
na ca een jaar geen kosten meer voor het verbruik van kerosine, telefoon opladen, etc. De gehele
community wordt hierdoor energie onafhankelijk en zelfredzaam. Door middel van een revolving
fund kunnen meerdere gemeenschappen mee doen met het programma. LUAV wordt uitgevoerd in
Kenya en Uganda in samenwerking met onze lokale partners aldaar.
C. Communicatie
Mesics voert een reactief beleid qua publiciteit. Dat wil zeggen dat uitsluitend gereageerd wordt op
verzoeken om Mesics in te leiden, c.q. toe te lichten. Gemiddeld drie keer per jaar wordt Mesics
gevraagd voor een inleiding ten behoeve van een serviceclub, kerkgemeenschap, symposium, etc.
Mesics voert actief beleid qua online-communicatie. Op de website www.mesics.org wordt ingegaan
op de verschillende projecten in de diverse landen waarin Mesics actief is. En eens per jaar wordt het
jaarverslag verstuurd waarin uitgebreid in wordt gegaan op de lopende projecten, ondersteund door
foto’s en video’s.
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D. Financiering
Mesics financiert de projecten op tweeërlei wijze:
1. Projectgebonden financiering
Bij doorgaans grotere projecten (€ 10.000,- en meer) dient Mesics bij een particuliere of
publieke medefinancieringsorganisatie een aanvraag in voor de financiering van het project.
Hiertoe concipieert Mesics volgens eigen format een projectdocument. Hierin worden alle
details zoals locatie, timing, projectpartner, budget en plan van aanpak gespecificeerd. Na
realisatie van het project dient Mesics altijd een rapportage in met financiële
verantwoording.
2. Donaties
Mesics heeft een adressenbestand van ca 300 sympathisanten in de vorm van particulieren,
serviceclubs, stichtingen en bedrijven. Eens per jaar maakt Mesics haar jaarverslag met een
accountantsverklaring en stuurt deze rond aan alle sponsors/belangstellenden. Hieruit
vloeien ongebonden giften voort. De totale inkomsten en uitgaven bedragen ca € 100.000,per jaar. Ca ¾ komt van projectgebonden financiering.
Beheerskosten
Beheerskosten zijn gering, daar de relatief hoge reis- en verblijfskosten als regel altijd door de
reiziger zelf worden betaald. Het secretariaat wordt gevoerd ten huize van de voorzitter en door de
voorzitter zelf. Hiervoor wordt geen vergoeding ontvangen. De enige kosten die overblijven zijn
geringe bedragen als het lidmaatschap van de Kamer van Koophandel, drukwerk en porti. Overige
kosten worden gesponsord.
Aanvullende gegevens met betrekking tot Mesics’ financiële gegevens kunnen worden ingezien in de
financiële jaarverslagen.
E. Bestuur en Governance
Het bestuur van Mesics komt ca drie keer per jaar samen. De rol van het bestuur en de aanpak van
Mesics is als volgt: onze lokale projectpartners stellen de prioriteiten voor de projecten en het
bestuur neemt de uiteindelijke beslissingen. De voorzitter houdt namens het bestuur toezicht op de
juiste besteding van de gelden en behaalde resultaten en rapporteert hierover aan het bestuur en de
donateurs. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Het bestuur bestaat uit:
Dirk kam, voorzitter
Steven de Clercq, penningmeester
Madeline Dijckmeester, secretaris
Frederique Holle, bestuurslid
Margot Kam, bestuurslid
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