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Doel van de Stichting.

Het doel van de Stichting Rebeca Lidwina is het verlenen van palliatieve zorg aan 
terminaal zieke volwassenen en kinderen in Roemenië.
Het bestuur van de Nederlandse Stichting Rebeca Lidwina bepaalt het beleidsplan en zal 
de fondsenwerving en de financiën beheren.
De Roemeense dochterstichting Casa Adela zal de hulpverlening inhoudelijk vormgeven 
en uitvoeren.
De zorg zal in eerste instantie aan huis van de patiënt plaatsvinden door de arts Rozália 
Kovács . Zij werkt samen met een team van zes vrouwen die huisbezoeken afleggen.
Behalve zorg wil Rebeca Lidwina ook voorzien in behoeften die voortvloeien uit de 
situatie ter plaatse. Hierbij wordt gedacht aan het verstrekken van hulpmiddelen en 
voeding.
Op termijn is het de bedoeling dat er een hospice gevestigd wordt in Miercurea Ciuc of 
omgeving waar mensen hetzij tijdelijk opgenomen worden of waar de patiënten hun 
laatste levensdagen kunnen doorbrengen met de benodigde zorg.
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Tevens is het de bedoeling dat Casa Adela open zal staan en hulp zal verlenen aan 
alleenstaande moeders, straatkinderen, weeskinderen en aan eenieder die dringend 
hulp nodig heeft.

Uitzending van personen 

In het kader van de contacten die de stichting reeds heeft opgezet zijn al vele bezoeken 
ter plaatse afgelegd, de werkgroep die de lokale vrijwilligers ondersteunt zal dit ook 
blijven doen. 
Daarnaast heeft de stichting tot doel om stage bezoeken voor Nederlandse studenten 
binnen gerelateerde studies te ondersteunen.
Ook uitwisselen van kennis door bezoeken vanuit Nederland naar Roemenië (en vice 
versa) voor met name de zorgverleners zal deel gaan uitmaken van de activiteiten van 
de stichting.

Huidige activiteiten van Rebeca Lidwina

• Fondsenwerving
• Donaties
• Benefietconcert
• Verkoop van artikelen uit Roemenië
• Organisatie van een 8-daagse reis naar Roemenië van 17 oktober – 24 oktober 2015 

om de leden van Casa Adela te ontmoeten en huisbezoeken te brengen aan patiënten.

Beloningsbeleid

De bestuursleden werken op vrijwillige basis. Er zal hoogstens sprake zijn van een 
onkostenvergoeding.
Derhalve kent de stichting geen beloningssysteem.

Fondsenwerving

Fondsen worden geworven door o.a.:

• Giften van particulieren (donaties)
• Sponsoring
• Subsidies
• Ontwikkelen van activiteiten als collectes, verkoop goederen geproduceerd in 

Roemenië 

Beheer van het vermogen

De administratie en het beheer van de financiën is in handen van  de penningmeester 
van de stichting. In februari van elk jaar presenteert de penningmeester de jaarrekening 
aan het bestuur van de stichting. Na goedkeuring wordt een overzicht hiervan 
gepubliceerd op de website. 



Besteding van het vermogen

• Het vermogen van de stichting zal worden besteed aan projecten in de omgeving van 
Miercurea Ciuc 

• Er wordt geen geld geleend of uitgeleend. 
• Indien hulpgoederen worden aangekocht, zal er eerst overlegd worden met het 

bestuur van de stichting.
• Normale dagelijkse kosten gaan via de penningmeester. 
• Er wordt geen loon uitbetaald aan de vrijwilligers die de stichting helpen, het werk 

wordt gedaan op vrijwillige basis. 

Verslag van de activiteiten

Verslagen  van onze activiteiten worden gepubliceerd op onze website. 


