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1 Inleiding  
 

Aanleiding voor het oprichten van Stichting Save Home is het seksueel misbruik van een 
meisje van 13 jaar op de Molukken (Indonesie). Ze werd na het overlijden van haar ouders 
ondergebracht bij een oom. Hier werd zij door haar 24-jarige neef seksueel misbruikt. 
Aangifte van deze misdaad is op de Molukken ongebruikelijk. 

 
In Nederland kan vanaf het moment dat er sprake is van seksueel misbruik bij een kind, het 
slachtoffer worden veiliggesteld, opgevangen en professioneel begeleid. Op de Molukken is 
dat niet vanzelfsprekend. Daar kan alleen aangifte gedaan worden van seksueel misbruik. 
Een professionele opvang voor slachtoffers, gefaciliteerd door de overheid, ontbreekt. Voor 
hulp zijn misbruikte kinderen afhankelijk van familie en bekenden. Gevolg is dat slachtoffers 
van seksueel misbruik niet deskundig genoeg geholpen worden. 

 

Stichting Save Home heeft in 2012, in samenwerking met GASIRA de partnerorganisatie op 
de Molukken,  een eerste opvanghuis  ) opgericht voor kinderen op de Molukken die 
slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Een thuis waar ze worden opgevangen en 
professioneel begeleid zodat zij op eigen kracht hun leven kunnen oppakken. Het 
opvanghuis van Save Home op de Molukken draagt de naam Rumah Aman (letterlijk vertaald 
veilig huis).  

 

Er zijn drie stafmedewerkers aangesteld via de partnerorganisatie GASIRA die slachtoffers op 
allerlei manieren begeleiden. Van psychologische hulp, tot aan hulp bij rechtszaken. Het huis 
is een kortdurende (nood)opvang om eerste bijstand te verlenen. Er wordt direct gezocht 
naar een oplossing in de eigen sociale leefomgeving. Tot nu toe kunnen maximaal  zes 
slachtoffers in Rumah Aman worden opgenomen.  

 

Sinds de oprichting is de bekendheid van Rumah Aman op Ambon en op de naburige 
eilanden toegenomen. De overheid, politie en justitie, kerken en scholen weten het huis te 
vinden. Concrete cijfers uit de inhoudelijk verslagen van Stichting GASIRA laten zien dat 
seksueel misbruik op de Molukken een serieus probleem is en dat begeleiding van 
slachtoffers hard nodig is.  

Netwerk 
Om de druk te verminderen en een netwerk op te bouwen met hulpverleners hebben de 
medewerkers van Rumah Aman tien netwerkorganisaties (simpuls) opgericht. Onder andere 
in Kairatu, Haruku en Saparua. Een simpul is een werkgroep met sleutelfiguren zoals onder 



andere een dominee, imam of een leraar. Elke simpul bestaat uit vijf leden en deze worden 
getraind om eerste hulp te bieden bij seksueel geweld.  

Meerdere locaties 
In de komende jaren wil Stichting Save Home in samenspraak met de partnerorganisatie op 
Ambon, Stichting GASIRA, zich inzetten voor het opzetten van opvanghuizen op andere 
eilanden . Een eerste stap is al genomen. Op het eiland Saparua is Ina Martha, een 
opvanghuis voor slachtoffers op Saparua en de naastgelegen eilanden opgericht. Dit 
opvanghuis is in samenwerking met de kerk gerealiseerd.  Meerdere locaties betekent dat er 
meer financiële middelen nodig zijn. Die financiële ondersteuning ontvangt GASIRA niet van 
de lokale overheden omdat een opvanghuis geen beleidsprioriteit geniet. Ook omdat het 
seksueel geweld in de samenleving nog steeds wordt onderbelicht.  

Financiële ondersteuning  
Daarnaast zullen er gesprekken plaatsvinden over de wijze waarop de komende vijf jaren de 
financiële ondersteuning kan worden afgebouwd. Stichting Save Home is van mening dat in 
2025, na 15 jaar ondersteuning vanuit Nederland, GASIRA op “eigen benen” moet staan. 
Stichting Save Home wil zich dan richten op projecten zoals seksuele vorming van o.a. 
leerkrachten en docenten en het organiseren van terugkomdagen van slachtoffers en hun 
begeleiders (nazorg). 

Agendasetting 
Stichting Save Home ondersteunt met financiële middelen Rumah Aman en wil in 
samenwerking met Stichting GASIRA zorgen voor aandacht voor dit thema in de samenleving 
en met name de politiek (lokaal en regionaal), de rechtelijke macht en politie. Ook 
leerkrachten, docenten, lokale en religieuze leiders maken deel uit van de doelgroep. Aan 
hen de oproep om meer verantwoordelijkheid te nemen. We hopen dat onze activiteiten 
leiden tot het doen van meer aangiftes van seksueel misbruik en het vervolgen en 
veroordelen van daders. En uiteindelijk tot een structurele en door de overheid 
gefinancierde aanpak van seksueel geweld.  

Aandachtspunten komende vijf jaren  
Het verzamelen van voldoende middelen om een kleinschalige opvang voor seksueel 
misbruikte kinderen op de Molukken uit te breiden, en voor (on)bepaalde tijd te kunnen 
ondersteunen.  

In de komende vijf jaar, van januari 2021 tot en met december 2025, wil Stichting Save 
Home in Nederland activiteiten initiëren om meer geld binnen te halen door de volgende 
actielijnen:  

 Vergroten kennis seksueel misbruik op de Molukken 

 Samenwerking zoeken met instellingen in Nederland die zich met name bezighouden 
met de opvang van seksueel misbruikte kinderen.  

 Fondsenwerving 



 Een uitbreiding van het donateurenbestand 

 Het opzetten van activiteiten om geld te genereren zoals: benefietdiners, 
sponsorlopen etc.  

 
In het onderstaande projectplan staat hoe en op welke wijze Stichting Save Home geld wil 
werven om het bovenstaande te kunnen realiseren.   

2 Actielijnen 
 

Kennis vergroten over seksueel misbruik. 
Door voorlichting te geven aan donateurs of potentiële donateurs en organisaties die 
belangstelling hebben voor het werk van Stichting Save Home wordt de kennis van seksueel 
misbruik op de Molukken vergroot. Save Home informeert regelmatig over de 
ontwikkelingen bij Rumah Aman op de Molukken.  Dat gebeurt in digitale en gedrukte vorm. 
Deze vormen van communicatie zijn belangrijk om Save Home onder de aandacht te 
brengen van een breder publiek en in beeld te houden bij de donateurs. 

Communicatie 
• www.stichting savehome.nl 

De website van Stichting Save Home biedt uitgebreide informatie over Save Home als 
Stichting, doelstelling en belangrijke activiteiten en actueel nieuws. Deze website 
wordt structureel bijgehouden. 

• Facebook 

Facebook Save Home verwijst kort naar pas verschenen nieuws op de website van 
Stichting Save Home of nieuwsbrief.  In de komende jaren wil Save Home meer 
volgers aan zich binden.  

Ook wordt nieuws over Stichting Save Home geplaatst op pagina’s van 
Facebookgroepen die een relatie hebben met de Molukken of de Molukse 
gemeenschap in Nederland. De berichten worden vaak door tientallen volgers 
geliked en zorgen voor een grotere naamsbekendheid. Ook melden door die 
berichten zich nieuwe donateurs aan.  

Fondswerving 
De komende maanden wil Stichting Save mogelijkheden van fondswerving onderzoeken in 
samenwerking met Bis Bureau Internationale Samenwerking. Een instituut dat particuliere 
initiatieven begeleidt en steunt bij fondswerving. 

Samenwerking zoeken met instellingen in Nederland 
Molukse instellingen/initiatieven: 



 Molukse Vrouwenraad  

 Andere stichtingen/verenigingen die actief zijn op de Molukken. 

Nederlandse instellingen 

• PLAN  Nederland 
• Centra voor seksueel Geweld  

Uitbreiding donateursbestand 
 Via vrienden van Save Home meerdere netwerken bereiken 
 Persoonlijk benaderen van mensen 
 Via Social Media actieve oproepen doen om Save Home te ondersteunen 

Opzetten van activiteiten om geld te genereren zoals benefietdiners, 
sponsorlopen, etc. 
Naast fondswerving wil Save Home in de komende vijf jaren onderstaande activiteiten 
uitzetten en/of uitvoeren om meer geld binnen te halen. Met dit geld kan dan gewerkt 
worden aan uitbreiding van de kleinschalige opvang voor seksueel misbruikte kinderen op de 
Molukken en voor (on)bepaalde tijd ondersteunen ervan.  

 

 Deelname aan festivals/evenementen 
 Flyeren tijdens bijeenkomsten  
 Verkoop van hapjes tijdens verschillende evenementen 
 Scholen benaderen voor sponsactiviteiten of voorlichting 

Organiseren van evenementen zoals onder andere benefietdiners  

Aanpak en Fasering activiteiten (afhankelijk van RIVM 
maatregelen) 
 November 2021 – januari 2022: opstellen van een nieuwe folder 

 Februari – maart 2022: laten vertalen van de folder in het Engels 

 September 2021: gesprek aangaan met BISS 

 2021-2024: contact leggen met instellingen die zich met name bezighouden met 
seksueel misbruikte kinderen 

 2021 (vanaf): potentiële donateurs werven via website, facebook en andere kanalen 

 Start besprekingen groot benefiet diner in november 2023  

 



Rumah Aman Molukken 
 
Verder organiseren van een twee jaarlijkse werkconferentie.   

 
Voor wie?   
Beleidsmakers, politie: structurele beleidsmatige en financiële ondersteuning religieuze 
leiders, adat leiders, schoolleiders, leerkrachten, docenten en de vijftig vrijwilligers (SIMPUL ) 
van Rumah Aman, andere organisaties op het terrein van huiselijk geweld, opvoeding etc.: 
zorgen voor signaleren en bespreekbaar maken van de problematiek. 

Doel 
Werken aan bewustwording , verbondenheid en betrokkenheid (vergroten van kennis, 
veranderen van houding en gedrag) 

Deskundigheidsbevordering Stichting Save Home 
Het bestuur, leden van de Adviesraad en ambassadeurs zouden binnen zekere grenzen deel 
moeten kunnen nemen aan deskundigheidsbevordering die voor een beter functioneren van 
belang is. De komende maanden zal onderzocht worden of die mogelijkheden er zijn en op 
welke wijze er financiële ondersteuning geboden kan worden. Waarbij er geen gebruik kan 
worden gemaakt van de financiën van Stichting Save Home. Het bestuur van Stichting Save 
Home gaat de komende maanden hierover in gesprek gaan met Stichting TitanE. 

 

 Inzicht krijgen in de politieke en bestuurlijke organisatie op de Molukken 

 

Begroting  2 jaarlijkse werkconferentie 
 

Save Home 

Eigen bijdrage 

Save Home folder     €  200,00  

Vertaling Engels      €    50,00 

Vormgeving      €  100,00 

 

Kosten kraampjes     €  150,00 

Sub totaal      €  500,00 



 

Rumah Aman          

 

Voorbereiding c.q uitvoeringskosten seminar €  100,00 

Reis en verblijfskosten inleider   €  500,00 

Reis en verblijfskosten SIMPULS   € 1500,00 * 

Productie wervingsmateriaal   € 300,00 

Organisatie werkbijeenkomst   € 500,00 

Catering      €  400,00 

Productie handleiding    €  150,00 

 

Sub  totaal      € 3.450,00  

 

TOTAAL      € 3.950,00 

 

Baten 

 

Bijdrage Save Home 

sponsorloop,       €  100,00 

verkoop hapjes     €  100,00 

benefietdiners     €  500,00 

 

Totaal       € 700,00 

Via Fondswerving                 € 4.650,00 

 

*De Molukken bestaat uit ongeveer 1.000 eilanden. Rumah Aman heeft op enkele eilanden 
SIMPULS  (eiland Seram, Haruku en Saparua) opgericht. De vrijwilligers zijn voor het afreizen 
naar het eiland Ambon waar Rumah Aman is gelegen aangewezen op vervoer met de boot 
en busjes. 



Nawoord 
Met het beleidsplan 2021 -2025 waarin de samenwerking met GASIRA centraal staat, ligt er 
een mooi plan voor de komende vijf jaren. Dit plan willen we met enthousiasme en grote inzet 
van bestuur, raad van advies en ambassadeurs realiseren.   

 

 

 
 

 


	1 Inleiding
	Netwerk
	Meerdere locaties
	Financiële ondersteuning
	Agendasetting
	Aandachtspunten komende vijf jaren

	2 Actielijnen
	Kennis vergroten over seksueel misbruik.
	Communicatie
	Fondswerving
	Samenwerking zoeken met instellingen in Nederland
	Uitbreiding donateursbestand
	Opzetten van activiteiten om geld te genereren zoals benefietdiners, sponsorlopen, etc.

	Aanpak en Fasering activiteiten (afhankelijk van RIVM maatregelen)
	Rumah Aman Molukken
	Deskundigheidsbevordering Stichting Save Home
	Begroting  2 jaarlijkse werkconferentie
	Nawoord

