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VAN DE VOORZITTER
Welke ontwikkelingen heeft het opvanghuis van Save Home en GASIRA op Ambon doorgemaakt? Wat
organiseerde Stichting Save Home in 2015? Met wie werkten we samen? Hoeveel mensen hebben Save Home
en Rumah Aman GASIRA bereikt? Het jaarverslag 2015 geeft het antwoord in woord en beeld.
Namens de medewerkers van Rumah Aman GASIRA wil ik graag iedereen bedanken: alle donateurs voor hun
financiële ondersteuning, organisaties met wie we hebben samengewerkt en de vele vrijwilligers. Dankzij uw
steun hebben we veel kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik opgevangen en begeleid.
Hebt u een netwerk dat geïnteresseerd kan zijn in het jaarverslag? Voelt u vrij om het door te sturen en te delen.
Augustien Matulessy-Souisa
Voorzitter Stichting Save Home
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STICHTING SAVE HOME: EEN VEILIG HUIS VOOR KINDEREN IN EEN ONVEILIGE SITUATIE
In de regio Ambon komt één op de drie kinderen onder de 14 jaar in aanraking met seksueel geweld. De
overheid biedt aan deze slachtoffers geen ondersteuning. En er zijn ook geen andere plekken waar slachtoffers
worden begeleid. Daarom heeft Stichting Save Home in samenwerking met Stichting GASIRA in 2012 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 op de Molukken heeft de naam Rumah Aman GASIRA (RAG).
HOE ZIET DE OPVANG VAN SLACHTOFFERS ERUI T?
Slachtoffers van seksueel geweld komen bij Rumah Aman GASIRA in aanmerking voor:


Tijdelijke huisvesting in de vorm van een noodopvang



Hulp van externe professionele psychologen en artsen



Begeleiding bij het doen van aangifte en bij het juridische proces

ONZE DOELSTELLING
Stichting Save Home fungeert als politieke agendasetter in de regio Ambon. Aan de media wordt gevraagd om
in hun berichtgeving ook aandacht te besteden slachtoffers van seksueel misbruik. Door aandacht te vragen
willen we dit onderwerp op de politieke agenda krijgen en willen we bereiken dat de politiek samen met
maatschappelijke instellingen hun verantwoordelijkheid nemen. Met als doelstelling niet alleen nu, maar ook
op de langere termijn de positie van kinderen op de Molukken die het slachtoffer zijn van (seksueel) geweld te
verbeteren.
ORGANISATIESTRUCTUUR STICHTING SAVE HOME
Stichting Save Home heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden. Het bestuur wordt gesteund door een raad
van advies en ambassadeurs. De bestuursleden zijn:


Mw. Augustien Souisa, voorzitter



Mw. Corrie Roeterdink-Taribuka, penningmeester



Mw. Jo Uneputty, secretaris

De raad van advies is een klankbordgroep en denktank voor het bestuur. De leden zijn:


Mw. Nona Matulessy (hulpverlener opvang vrouwen)



Mw. Bea Rigterink (was werkzaam in het basisonderwijs)



Mw. drs. Melissa Valk (communicatiedeskundige)

De stichting heeft in 2015 de beschikking over twee actieve ambassadeurs. Ambassadeurs leggen contacten,
promoten en geven bekendheid aan stichting Save Home bij het publiek. De ambassadeurs beschikken over
een netwerk in Nederland en/of op de Molukken.
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RUMAH AMAN GASIRA 2015
Rumah Aman GASIRA zorgt niet alleen voor de opvang van slachtoffers van seksueel geweld in de regio
Ambon. De partnerorganisatie zorgt er ook voor dat kennis over seksueel geweld in de lokale
gemeenschappen verspreid wordt en er aandacht voor het onderwerp seksueel geweld komt vanuit de
overheid.
FEITEN EN CIJFERS 20 15
Rumah Aman GASIRA registreerde tussen januari en juli 2015 35 slachtoffers. De politie van de regio Ambon
gaf de meeste meldingen door. Van de 35 slachtoffers heeft RAG er 23 bezocht. Vier van de slachtoffers zijn in
het huis opgevangen. Ze werden er medisch onderzocht en kregen er begeleiding. Door de beperkte
menskracht en financiële middelen zijn de andere 12 slachtoffers nog niet bereikt.
Januari t/m juli 2015
35 meldingen
Van de 23 slachtoffers

23 slachtoffers bezocht

12 niet bereikt

4 opgevangen door Rumah Aman

19 in eigen omgeving

Vanaf juli tot en met november 2015 heeft Rumah Aman GASIRA in totaal 37 slachtoffers opgevangen, veelal
kinderen onder de zestien jaar. Voor de begeleiding van slachtoffers aan ‘huis’ zijn de medewerkers van Rumah
Aman 102 keer op pad gegaan.
UIT HET DOSSIER VAN EEN SLACHTOFFER
IB is 10 jaar oud. Ze werd ruim zes jaar door haar eigen vader misbruikt. Hij heeft haar besmet met het HIVvirus. Na de ontdekking is ze in het ziekenhuis opgenomen om te worden verzorgd. Na haar ontslag uit het
ziekenhuis werd ze door de medewerkers van RAG begeleid. Ook bij het doen van aangifte en bij het
rechtsproces.
OVER DE OPVANG VAN S LACHTOFFERS
Uitgangspunt van Rumah Aman GASIRA is dat alle slachtoffers in de eigen omgeving begeleid worden. Zodat zij
zoveel mogelijk het dagelijks leven oppakken en naar school gaan. Pas als er geen andere mogelijkheden zijn
gaan slachtoffers naar de noodopvang. In totaal worden er maximaal zes slachtoffers in het huis opgevangen.
Andere slachtoffers krijgen op een veilige plek in de huiselijke omgeving begeleiding.
HET TOPJE VAN DE IJSBERG
Het aantal slachtoffers, dat aangifte doet bij de politie, of waarvan het verhaal in de krant wordt gepubliceerd,
of dat door Rumah Aman GASIRA wordt opgevangen is slechts het topje van de ijsberg. Dat geven de
stafmedewerkers van Rumah Aman aan. Ze vermoeden dat er veel meer slachtoffers zijn. Maar ze vertellen dat
veel slachtoffers en hun familie ervoor kiezen om te zwijgen omdat ze bang zijn voor bedreigingen. Of dat ze
geen aangifte doen omdat ze de proceskosten niet kunnen betalen.
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HET VERHAAL VAN NESA MAULANY, HULPVERLEEN STER BIJ RUMAH AMAN GASIRA
"Als ik outreach doe ga ik eerst naar de Polres om gegevens op te vragen.
Soms maak ik gebruik van de gegevens uit de krant. Heb ik de gegevens
dan ga ik op stap (outreach) om het slachtoffer te zoeken. Dit vraagt veel
tijd, want soms kloppen de gegevens niet omdat het slachtoffer is
verhuisd naar een veiligere omgeving, of het adres blijkt niet te kloppen,
of het slachtoffer wil ons niet ontmoeten. Kunnen we een slachtoffer niet
vinden dan gaan we weer erop uit, net zolang totdat we het slachtoffer
hebben gevonden.“
Afbeelding: Nesa Maulany

Nadat een slachtoffer is gevonden begint het pas volgens Maulany. “We moeten eerst kennismaken, het
slachtoffer het gevoel van veiligheid en vertrouwen geven. Dan pas kan je het slachtoffer vertellen wat Rumah
Aman voor haar kan doen. Dit neemt tijd in beslag en is afhankelijk van het kind. Vervolgens kunnen we de
stappen ten behoeve van de begeleiding uitzetten." Soms bieden de hulpverleensters begeleiding aan huis, dit
noem je home visit. Maar daar houdt het niet bij op. Ook helpen ze slachtoffers wanneer zij in gesprek moeten
met de politie. "Pas als we het vertrouwen hebben gewonnen van een slachtoffer kunnen we hulp bieden.
Outreach neemt veel tijd in beslag, maar het is nodig want de stap om zelf contact op te nemen met Rumah
Aman is nog te groot."
EN OPVANG EN NETWERKORGANISATIE
Rumah Aman GASIRA heeft sinds juli 2015 vijf medewerkers in dienst. Te weinig om op alle eilanden in de regio
Ambon hulp te bieden. Daarom hebben de medewerkers van Rumah Aman GASIRA netwerken opgericht met
daarin sleutelfiguren uit de lokale gemeenschappen. Zoals dominees, leerkrachten, verloskundigen of imams.
Deze sleutelfiguren bieden 'eerste hulp' aan slachtoffers van seksueel misbruik. Ze zijn hiervoor speciaal
opgeleid door de stafmedewerkers van Rumah Aman GASIRA. De netwerken met sleutelfiguren worden SITAS
genoemd. In totaal zijn er 10 SITAS opgericht op de eilanden Saparua, Haruku en Nusalaut (Lease) en Seram.

Afbeelding: training leden SITAS
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VOORLICHTINGSACTIVITEITEN 2015 I N DE REGIO AMBON
OP SCHOLEN
Om het onderwerp seksueel geweld onder de aandacht te brengen bij de lokale gemeenschappen geven de
stafmedewerkers van Rumah Aman preventieve voorlichting op het voortgezet onderwijs in de regio Ambon en
omringende eilanden. In de afgelopen maanden
hebben de medewerkers van Rumah Aman, inclusief de
directeur, voorlichting gegeven aan verschillende SMP
en SMA scholen op Ambon, Saparua, Masohi en
Kairatu. Leerlingen worden op deze wijze geïnformeerd
over seksueel misbruik. Hoe herken je seksueel
misbruik en hoe ga je daarmee om? Waar kan je
terecht wanneer jezelf of iemand uit je omgeving
slachtoffer wordt of is van seksueel misbruik?
Afbeelding: voorlichting op school

In de stad Saparua werd in september een concert georganiseerd voor studenten van de SMA met als thema
“My Sister in Danger”. Het doel is om jongeren duidelijk te maken dat ze makkelijk slachtoffer kunnen worden
van seksueel geweld en hoe ze zich daartegen kunnen weren. Er waren 300 studenten van de SMA bij
aanwezig.

Afbeelding: voorlichting op school
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OP DE KAMPONG
Ook zijn er voorlichtings- en discussiebijeenkomsten over seksueel geweld tegen vrouwen en kinderen
georganiseerd in de verschillende dorpen (kampongs). Op Lease hebben 14 bijeenkomsten plaatsgevonden en
6 bijeenkomsten in Kairatu (Seram). Er worden veel verzoeken gedaan aan Rumah Aman GASIRA om deze
lokale bijeenkomsten te organiseren.
SEMINAR VOOR PERS, OVERHEID EN LOKALE/REGIONALE INSTANTIES/ORGANISA TIES
Op 25 november was de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. In Indonesië het startsein van de
jaarlijkse 16-daagse campagne over dit onderwerp. In de regio Ambon werd daarom op 25 en 26 november een
tweedaags seminar georganiseerd over seksueel misbruik door GASIRA en Save Home. Door middel van het
seminar en de campagne werd dit onderwerp op de kaart gezet. Save Home bestuursleden Augustien
Matulessy-Souisa en Jo Uneputty* reisden voor deze
gelegenheid af naar Ambon.
Er waren circa 60 deelnemers vanuit verschillende
instanties/organisaties op het seminar aanwezig.
Vertegenwoordigers van de Raad van
Vrouwenempowerment en bescherming van het
kind op de Molukken; instituten op lokaal en
provinciaal niveau; christelijke- en moslimvrouwenorganisaties; lokale en provinciale
overheden; de netwerkorganisaties (SITAS) en de
media.
Uit de conferentie zijn aanbevelingen gedaan
richting maatschappelijke instellingen, de
provinciale- lokale overheden en de pers.
Afbeelding: seminar Ambon

Een greep uit de aanbevelingen aan de overheid







Blaas opnieuw leven in de Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Het dienstencentrum voor de emancipatie van vrouwen en kinderen.
Wijs P2TP2A aan als de instelling die zich bezighoudt met vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn
van geweld, vooral in de regio's die nog geen NGO hebben.
Stel in ieder district een veilig huis ter beschikking.
Moedig de vorming van SITAS aan op dorpsniveau. En neem de ervaring van GASIRA als voorbeeld.
GASIRA heeft SITAS opgericht en een gemeenschapsgerichte aanpak ontwikkeld.
Bied deskundigheidstraining aan ambtenaren, politie, aanklagers en rechters.
Coördineer activiteiten van instellingen die bedoeld zijn voor opvang van slachtoffers van geweld.
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De pers aan het woord….
Op 24 november 2015 gaf Rumah Aman GASIRA onder leiding van Lies Marantika (voorzitter Stichting GASIRA)
een interview aan journalisten op Ambon. Nancy Purmiasa (directeur Rumah Aman GASIRA) gaf tijdens het
gesprek een toelichting over seksueel geweld in de regio. Er waren ongeveer 10 journalisten aanwezig, aan hen
de oproep om aandacht te besteden aan dit onderwerp. Deze oproep werd meteen beantwoord. Gedurende
het seminar werd er door de regionale pers ruimschoots aandacht besteed aan het onderwerp seksueel geweld
en aan Rumah Aman GASIRA.
* Reizen van leden van Stichting Save Home naar de Molukken worden niet door de Stichting gefinancierd,
maar door de leden zelf. Dit conform een artikel in de Statuten.

Afbeelding: in gesprek met de pers
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STICHTING SAVE HOME NEDERLAND IN 2015
In Nederland werden er in 2015 inzamelingsacties gehouden en was er inhoudelijke aandacht voor het
onderwerp seksueel geweld op de Molukken.
INZAMELINGSACTIES 2015 IN NEDERLAND
KAMBOTI
Stichting Save Home nam deel aan het Kamboti programma van Stichting TitanE met het
project capaciteitsopbouw voor hulpverleners en managementteam van Rumah Aman
GASIRA. Stichting Save home (stakeholder) heeft € 7.720,00 bij Cordaid aangevraagd. De helft
van het bedrag moest Save Home zelf opbrengen. In 2015 hebben we dat bedrag bij elkaar
gekregen. Dat bedrag is vervolgens door Cordaid verdubbeld. Het Kamboti project is
afgesloten met een tweedaags seminar.
WATERLOOPLEINMARKT 2 015
In de vroege ochtend van 6 juni was het al een drukte van belang
rond de Bronkerk in Ugchelen. Alle kramen werden ingericht. Dat
betekent rijen maken en stapels kleding, elektrische apparaten,
koffers, tassen, speelgoed en nog veel meer doorgeven. Elk jaar
opnieuw is er vanaf het begin een gezellige sfeer. Al die honderden
vrijwilligers willen maar één ding en dat is veel verkopen. Dit jaar was
Save Home één van de goede doelen en ons deel was deze keer het
geweldige bedrag van € 4.364,62 ‘terima kasih banjak’ (heel veel
dank).

Afbeelding; Waterloopleinmarkt, Ugchelen

BENEFIETDINERS
Nico Matser en Gerard Munster organiseerden op 11 juli 2015 een benefietdiner La table de Nicolas voor Save
Home. Voor die gelegenheid was hun appartement omgebouwd tot een sfeervol restaurant. De vijftien gasten
kregen van de gastheren een voortreffelijk vijf-gangendiner opgediend. Naast de heerlijke gerechten genoten
de gasten van het verhaal Anansi de spin, professioneel
verteld door Nericha Marchena.
Op vrijdag 9 oktober schoven 100 mensen aan tafel bij het
benefietdiner van Stichting Save Home in Ugchelen. Naast
een vijf-gangenmenu, verkoop van loten was er ook live
muziek verzorgd door Jeannette en Edu van Amstel. De
gasten kwamen overal vandaan; Amstelveen, Amsterdam,
Bilthoven, Capelle a/d IJssel, Hoogeveen, Zaltbommel en
natuurlijk uit Ugchelen en omstreken.
Afbeelding: vrijwilligers benefietdiner

9

STICHTING AMARJA
Op 31 augustus organiseerde Stichting Amarja een benefietconcert voor Rumah Aman. Het bestuur van de
stichting kwam persoonlijk melden dat er een bedrag ad. € 500,00 is gestort op rekening van Stichting Save
Home ter ondersteuning van Rumah Aman GASIRA. J’Chanel, bekend van Holland’s Got Talent, trad speciaal op
voor deze gelegenheid.
CHAREEZY BAG
Op 25 april werd in Capelle a/d IJssel geld ingezameld door Chareezy Bag. In stichting Nunu Mahua verkochten
Elisa Patty en Charlaine Tupamahu, derde generatie Molukse vrouwen, hun zelfgemaakte tassen. Een gedeelte
van de opbrengst was voor Stichting Save Home.
VOORLICHTINGSACTIVITEITEN 2015
NIEUWSPOORT
Stichting Save Home was op 8 maart 2015 te gast bij Radio Oras. Waarom
een stichting die zich richt op seksueel misbruik op de Molukken? Hoeveel
slachtoffers zijn er dan bekend? En hoe worden deze dan opgevangen?
Deze en andere vragen stonden tijdens die uitzending centraal. Melissa
Valk was voor de uitzending naar de studio in Amsterdam afgereisd.

Afbeelding: studio radio Oras

DOA MALUKU
In februari gaven Bea Rigterink, Melissa Valk en Nona Matulessy voorlichting aan de PIKIM vrouwen die in
Capelle a/d IJssel bij elkaar kwamen voor de DOA Maluku. Ongeveer 200 vrouwen waren er aanwezig.
OUDEREN IN GENNEP
In juni reisden Bea Rigterink en Augustien Souisa, op uitnodiging van senioren, af naar Gennep. Daar vertelden
ze over waarom Save Home is opgericht, opvang van slachtoffers van (seksueel)geweld op de Molukken. De
ouderen hadden geld bij elkaar gesprokkeld voor Rumah Aman GASIRA.

Afbeelding: presentatie in Gennep
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FESTIVAL MONDIAL IN APELDOORN
Op 12 september 2015 stond Stichting Save Home bij festival
Mondial in Apeldoorn op het Zwitsal terrein. Een unieke
gelegenheid voor de mensen in Apeldoorn en omstreken om
kennis te maken met diverse culturen vanuit de hele wereld.
In de vroege ochtend werd de kraam van Save Home ingericht.
Om de bezoekers naar hier naartoe te lokken verkochten we
saté die ter plekke werd geroosterd. Brochures werden
uitgedeeld en sponscake verkocht. Samen met Save Home’s
jongste vrijwilligster, de enthousiaste 7-jarige Imane, ging
bestuurslid Jo Uneputty het terrein op om de sponscake aan
de man te brengen.

Afbeelding: Festival Mondial

VERGADERINGEN




In het afgelopen jaar is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen.
Daarnaast zijn er vier vergaderingen uitgeschreven aan de leden van de Raad van Advies en
Ambassadeurs.
Van alle vergaderingen zijn door de secretaris notulen gemaakt. De notulen zijn verstuurd naar alle
leden.

Tijdens deze vergaderingen zijn de volgende agendapunten aan de orde geweest:












Notulen van voorgaande vergadering
Planning van activiteiten voor 2015
Jaarverslag (2014)
Financiën
Donateurs
Social Media: Facebook
Website
Nieuwsbrief
Rapportage Rumah Aman GASIRA
Conferentie 25-26 november op Ambon: “Tanggung jawab negara dalam perlindungan dan
pemenuhan hak anak dan perempuan korban kekerasan”
Verslaglegging project capacity building t.b.v. TitanE en Cordaid

Naast de vergaderingen is er ook een aantal bijeenkomsten geweest voor o.a. het Kamboti programma van
Stichting TitanE.
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UITGAVEN EN INKKOMSTEN 2015
Stichting Save Home werkt in Nederland op vrijwillige basis en ontvangt vooralsnog geen structurele
inkomsten. Op de Molukken heeft de stichting een counterpart met wie wordt samengewerkt. Het bestuur en
de raad van advies van de stichting zijn samengesteld uit professionals in vakgebieden die voor organisatie en
realisatie van belang zijn. Deze experts hebben hun bijdragen pro deo voor Save Home uitgevoerd.
Activiteiten die in 2015 zijn uitgevoerd, om financiële middelen te verwerven staan beschreven in dit verslag.

Inkomsten 2015

30%

32%

Donaties/Giften €4796,55
Benefiet €5655,75
Gift Waterloopleinmarkt
€4364,62

38%

Uitgaven 2015
3%
13%

5%

Kosten bank €267,92
Huur kantoor ruimte €180,00
Rumah Aman €4496,59
Organisatie Benefiet € 732,23

79%
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BIJLAGE toespraak .
Stichting Save Home, 25 november 2015.
Augustien Souisa, voorzitter Stichting Save Home

Dames en heren,

Seksueel geweld is een universeel probleem. Het is niet alleen een probleem dat zich hier op de Molukken
voordoet. Ook in Nederland komt dit voor. Uit onderzoek bleek dat 40 procent van de Nederlandse vrouwen
tussen 15 en 25 jaar ooit slachtoffer is geweest van ‘seksueel overschrijdend gedrag’. Bij vrouwen tussen de 25
en 71 jaar is dit zelfs 42 procent. Dat betekent dat veel vrouwen in onze omgeving, vrouwen die we kennen,
met wie we dagelijks omgaan, te maken hebben gehad met seksueel ongewenst gedrag of nog veel erger. Het
is alleen een onbespreekbaar probleem, de meeste vrouwen schamen zich ervoor om het bespreekbaar te
maken….. dus we weten het niet.

Wat is seksueel geweld? De term 'seksueel geweld' wordt gebruikt als paraplubegrip voor alle vormen van
seksueel getinte, ongewenste handelingen. Het gaat niet alleen om aanranding en verkrachting en seksueel
misbruik maar ook om seksuele intimidatie zoals ongewenste seksueel getinte opmerkingen maken. Van
seksueel misbruik spreken we als seksuele handelingen binnen een afhankelijkheidsrelatie plaatsvinden,
bijvoorbeeld tussen volwassene en kind of tussen twee volwassenen (meestal de vrouw die in de meeste
gevallen financieel afhankelijk is van haar partner).

Er komen steeds nieuwe vormen van seksueel geweld bij: de brede verspreiding van webcams en mobieltjes
met foto- en videofaciliteiten leidt tot nieuwe vormen van seksuele ‘remote control’, waar juist jongeren
vatbaar voor zijn. Seksueel geweld komt overal in elke samenleving voor: in huis, op straat, op het werk, op
school, in instellingen en in oorlogssituaties. De meeste daders zijn mannen of jongens – alleen of in
groepsverband. Vrouwen, meisjes, kinderen en mensen met een handicap zijn het vaakst het slachtoffer.

Begin november verbrak een Nederlandse vrouw de stilte, toen ze het verhaal over haar aanranding deed op
de nationale televisie. Ze roept andere slachtoffers op ook hun verhaal te doen onder de hashtag #zeghet.
Want: seksueel geweld komt schrikbarend vaak voor, maar erover praten is nog steeds taboe.

Kortom een onderwerp dat ook ons, de Molukse vrouwen in Nederland, raakt!

13

Stichting Save Home
Een aantal jaren terug werd een van de mensen van het bestuur van Stichting Save Home geconfronteerd met
een geval van seksueel geweld bij familie op de Molukken, in dit geval incest. Een meisje van destijds 13 jaar
oud werd misbruikt door een eigen neef. Wat ga je doen?
In Nederland kan een slachtoffer bellen naar de Hulplijn “Verbreek de stilte”. Een initiatief van de overheid.
Slachtoffers kunnen terecht bij het Centrum voor seksueel geweld (CSG) waarvan er zeven zijn in Nederland.
Dit centrum biedt dag en nacht hulp aan iedereen die een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt.
Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken samen om
goede zorg te bieden. Eind 2015 moet er in Nederland een landelijk dekkend netwerk van Centra Seksueel
Geweld zijn.

Wanneer we in Nederland horen dat een familielid op de Molukken slachtoffer is geworden van seksueel
geweld, is het voor ons een logische stap om de familie te adviseren een centrum voor seksueel geweld te
bellen. Echter, voor het meisje van dertien dat ik zojuist noemde, of voor haar familie, bleek dat er geen
instantie is waar ze naar toe konden, Dit was de aanleiding om iets te doen. Een aantal vrouwen die hun roots
op de Molukken hebben heeft vijf jaar geleden het initiatief genomen om Stichting Save Home op te richten.
Save Home heeft eerst een assessment in samenwerking met Stichting GASIRA laten uitvoeren, om te weten
hoe groot het probleem van seksueel geweld is en hoe en op welke wijze we dat kunnen aanpakken. Uit het
assessment bleek dat het nodig is om iets te doen. Vervolgens hebben we met GASIRA een MOU afgesloten en
een Rumah Aman opgericht. Dit huis wordt voor een belangrijk deel door Stichting Save Home Nederland
gefaciliteerd. Het benodigde geld wordt verkregen uit donaties, deelname aan allerlei activiteiten, organiseren
van benefits en subsidie aanvragen bij fondsen.
Aanpak
De aanpak van seksueel geweld die in Nederland, maar ook daarbuiten, als meest effectief wordt gezien, is de
ketenaanpak. Hierbij werken gezondheidszorg/hulpverlening en politie/justitie nauw samen en wordt
uitgegaan van de wensen en noden van het slachtoffer. De overheid schept daarvoor de voorwaarden zoals
wetten, richtlijnen, geld en de infrastructuur (onder meer meldpunten, bureaus zedenpolitie,
hulpverleningsinstellingen, ziekenhuizen). De ketenaanpak omvat idealiter alles van preventie tot en met
nazorg
Discussie
Seksueel misbruik of geweld in welke vorm dan ook is iets waar we ons allemaal druk over moeten maken. Het
is niet alleen een zaak van slachtoffers. Aanpakken en doorbreken van misbruik en geweld is een
maatschappelijke opdracht, die we met z'n allen moeten oppakken.
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Veel slachtoffers schamen zich en durven zich niet uit te spreken. Ze zijn ook bang dat een aanklacht geen zin
heeft. Meestal zijn er geen getuigen: het is het woord van het slachtoffer tegen dat van de dader. Het
probleem kan alleen aan de oppervlakte komen als er een dialoog op gang wordt gebracht. Ook de overheid
kan en moet helpen om de discussie aan te zwengelen. Het doorbreken van een taboe begint met het
verbreken van de stilte. Pas als we weten dat er misbruik of geweld heeft plaatsgevonden kunnen we - als
samenleving - slachtoffers hulp bieden, daders aanpakken en hardnekkige patronen doorbreken.

Toekomstdroom
Onze toekomstdroom is dat Rumah Aman uitgroeit tot een Centrum voor seksueel geweld en dat meerdere
van deze centra op de Molukken worden opgericht.
Laten we met zijn allen de schouders eronder zetten. Reflecteren en ook een agenda voor de toekomst
opstellen.

Ik wens ons allen een goede en vruchtbare conferentie toe!

bronnen:
www.verbreekdestilte.nl/hulplijn
www.slachtofferhulp.nl
Berlo van, W.(Rutgers WPF); Beek van, I. (Movisie); Whitepaper Seksuele grensoverschrijding en seksueel
geweld: feiten en cijfers; Utrecht:Rutgers WPF/Movisie
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