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VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Save Home. Welke ontwikkelingen heeft Rumah Aman, het opvanghuis
van Save Home en GASIRA op Ambon in 2016 , doorgemaakt? Wat organiseerde Stichting Save Home in 2016?
Met wie werkten we samen? Hoeveel mensen hebben Save Home en Rumah Aman GASIRA bereikt? Het
jaarverslag 2016 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? Voel u vrij om het door te sturen en te delen.

Van links naar rechts; Corry Roeterdink-Taribuka, Augustien Souisa, Eleonora van Leeuwen, Nancy Purmiasa, Bea Rigeterink,
Jo Unuputty, Melissa Valk, Nona Matulessy
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STICHTING SAVE HOME: EEN VEILIG HUIS VOOR KINDEREN IN EEN ONVEILIGE
SITUATIE
In de regio Ambon komt een 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 huis 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 eruit?
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. De media wordt gevraagd om in
hun berichtgeving ook aandacht te besteden aan gevallen van seksueel misbruik van kinderen. Door op een
strategische wijze aandacht te vragen willen we dit onderwerp op de politieke agenda krijgen en willen we
bereiken dat de politiek en maatschappelijke instellingen gezamenlijk 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 2016 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. In 2016 heeft studente Eleonora van Leeuwen zich als
vrijwilligster bij Stichting Save Home aangemeld. Zij volgt de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening op
de Hogeschool van Utrecht.
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RUMAH AMAN GASIRA 2016
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 2016
Vanaf december 2015 tot juni 2016 heeft Rumah Aman GASIRA in totaal 32 slachtoffers geregistreerd. Van de
32 gevallen die zijn opgevangen door GASIRA, zijn de meesten onder de 16 jaar. Een groot aantal gaat nog naar
school. Deze kinderen hebben problemen op school: presteren onder hun niveau, verlaten vroegtijdig de
school of worden van school verwijderd vanwege gedragsproblemen. Belangrijk is dat slachtoffers naar school
blijven gaan, dus heeft GASIRA op scholen geïntervenieerd.
Voor de begeleiding aan “huis” zijn de medewerkers, in die periode, in totaal 75 keer op pad gegaan.

Januari t/m juli 2016
32 meldingen

24 slachtoffers bezocht

8 door SITAS
sleutelfiguren)

Van de 32 slachtoffers

7 opgevangen door Rumah Aman

25 in eigen omgeving

(netwerk

met

Van de 32 slachtoffers zijn er 7 kinderen afkomstig uit Makassar die het slachtoffer zijn van mensenhandel. In
april 2016 heeft Yayasan GASIRA ,onze partner op de Molukken, zeven kinderen bijgestaan die het slachtoffer
zijn van seksuele uitbuiting. Een van de zeven slachtoffers was werkzaam als sekswerker in Wisma Anggrek
complex, gelegen in het havengebied "Tanjung Batu Merah" op Ambon. Het slachtoffer werd ontdekt door een
team van Unit Renakta , een onderdeel van de politie (jeugd, kinderen, vrouw) tijdens een inval in het complex
op 6 april 2016. De slachtoffers zijn vervolgens naar de politie gebracht voor ondervraging. Daarna werd
tussen Renakta Unit, Sociale Dienst en GASIRA overeengekomen dat de slachtoffers bij Rumah Aman GASIRA
terecht konden voor opvang. De slachtoffers verbleven 8 dagen, vanaf 8 april tot en met 15 april 2016, in
Rumah Aman GASIRA .
Opvang van slachtoffers van mensenhandel in Maluku wordt niet gefinancierd ook wanneer ze in Rumah Aman
worden opgevangen. Omdat er geen financiele middelen zijn om slachtoffers van mensenhandel op te vangen
worden slachtoffers teruggestuurd. De slachtoffers werden door medewerkers van Unit Renakta Maluku tot
aan de eerste haven in Makassar, waar ze vandaan kwamen, begeleid en vervolgens overgedragen aan de
politie en de sociale dienst.

UIT HET DOSSIER VAN EEN SLACHTOFFER VAN MENSENHANDEL
Meisje 15 jaar oud: het slachtoffer afkomstig uit Makassar, kwam in 2013 naar Ambon, en werkte als
prostituee(toen 13 jaar oud) in de haven van Batu Merah Ambon. Op 6 april 2016, werd het slachtoffer en
nog zes anderen na een razia van de politie naar het politiebureau meegenomen voor verhoor. Waar ze de
nacht op het politiebureau moesten doorbrengen. Op 8 april 2016 werd het slachtoffer samen met de zes
anderen meegenomen naar Rumah Aman GASIRA. Daar werden ze opgevangen totdat alle papieren
geregeld waren. Bij aankomst in Rumah Aman , heeft het slachtoffer aangegeven dat zij niet wil worden
teruggestuurd naar Makasar. Op 11 april 2016 ( 's ochtends), is het slachtoffer samen met nog een ander uit
het huis gevlucht.

5

Vanaf juli tot en met december 2016 heeft Rumah Aman GASIRA in totaal 56 slachtoffers opgevangen. Rumah
Aman heeft een groot aantal slachtoffers afkomstig uit Ambon, Saparua (Porto, Haria, Ihamahu, Tiouw) en
Seram Bagian Barat (Tihulale, Kaibobu, Waisala) bijgestaan. De steun betreft onder andere medische
behandeling, bijstand, psychische ondersteuning en begeleiding bij juridische processen. RAG heeft hierin
samengewerkt met de Provinciale Sociale Dienst en met een parttime psycholoog.
In twee gevallen van seksueel misbruik door vier jongens hebben de ouders van de slachtoffers ervoor gekozen
om geen aangifte te doen en hebben zich laten afkopen ondanks dat RAG heeft geadviseerd om juridische
stappen te nemen.
Aandachtspunten



Sommige gevallen van huiselijk geweld worden niet serieus genomen door de politie, waardoor het
proces stagneert.
Gebrek aan inzicht en alertheid van de politie bij het veiligstellen van bewijsmateriaal leidt ertoe dat
juridische procedures heel langzaam verlopen waardoor slachtoffers psychisch in de problemen
komen.

Over de opvang van slachtoffers
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.
Sinds 2016 organiseert RAG regelmatig bijeenkomsten met de slachtoffers met als doel om solidariteit tussen
de slachtoffers te bevorderen, hen bewust te maken van hun rechten en leren om voor zichzelf op te komen.
De slachtoffers komen uit Ambon, Saparua en Seram Bagian Barat. GASIRA heeft een kinderpsycholoog erbij
gehaald om een beeld te kunnen krijgen van de mentale toestand van de slachtoffers.

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.

Opvang en netwerkorganisatie
Rumah Aman GASIRA heeft vijf medewerkers in dienst. Te weinig om op alle eilanden in de regio Ambon hulp
te bieden. Daarom hebben de medewerkers van Rumah Aman 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. De netwerken met sleutelfiguren worden SITAS genoemd. In totaal zijn er
10 SITAS opgericht op de eilanden Saparua, Haruku en Nusalaut (Lease) en Seram. Deze SITAS hebben 32
Support Groups onder zich. Dat zijn de eerste hulpposten in de dorpen.
Er zijn regelmatig besprekingen gevoerd met de SITAS op Saparua (Ihamahu, Ulath, Haria) enin West Seram in
het dorp Nuruwe.
Van juli tot december 2016 heeft Rumah Aman zich ook gefocust op deskundigheidsbevordering van de SITAS
en Support Groups:

6

1.
2.
3.

door hun kennis en vaardigheden te vergroten via een aantal eenvoudige basistrainingen;
bespreking van de slachtoffers die ze op dat moment behandelen;
het geven van handreikingen aan de vrijwilligers zodat ze in staat zijn om, binnen hun eigen dorpen,
aanhangig te maken dat er beleid gevoerd moet worden. Beleid om geweld tegen vrouwen en
kinderen aan te pakken en dat er financiële middelen nodig zijn.

Resultaten




De basiskennis en vaardigheden van SITAS & SG zijn vergroot
Aantal SITAS / SG dat betrokken is bij de hulpverlening aan slachtoffers is verhoogd
Sommige SITAS / SG zorgen er met succes voor dat lokale overheden actie ondernemen om geweld
tegen vrouwen aan te pakken. Zo heeft Support Group Nuruwe uit het gelijknamige dorp bij de lokale
overheid ervoor gezorgd dat er een werkgroep ‘Stop geweld tegen vrouwen’ is opgericht. Dit succes is
een voorbeeld voor andere dorpen.

In juli 2016
heeft Rumah Aman GASIRA twee workshops georganiseerd waaraan lokale
overheidsinstellingen, politie en instanties die zich bezig houden met vrouwen en kinderen hebben deel
genomen.

MEMORY OF UNDERSTANDING

Memory of Understanding

Mei 2016 tekende GASIRA een MoU (Memory of Understanding) met acht maatschappelijke en religieuze
organisaties op Saparua. Zoals de politie, het ziekenhuis en de classis Lease. In de overeenkomst legden de
partijen vast dat ze bij het signaleren van seksueel geweld zorgen voor begeleiding en opvang van slachtoffers.
De MoU wordt strategisch ingezet om de overheid te stimuleren ook verantwoordelijkheid te nemen. Gebleken
is dat geweld tegen vrouwen en kinderen op het eiland Saparua toeneemt.
In oktober 2016 was er een bijeenkomst om de strategie en het actieplan van de acht deelnemende
instellingen te bespreken.

7

Resultaten






De vormen van geweld tegen vrouwen en kinderen in Saparua zijn in kaart gebracht. Er is sprake van
fysiek en psychisch geweld, seksueel geweld, tienerzwangerschappen buiten het huwelijk, kinderen
zonder geboorteakte.
Als mogelijke oorzaken van geweld zijn
genoemd: patriarchale samenleving, schaamte
cultuur, een gebrek aan bewustzijn en begrip
van de samenleving dat geweld tegen vrouwen
en kinderen niet gewoon is, de economische
afhankelijkheid van vrouwen, veel obstakels in
de rechtshandhaving, alsmede beperkt budget
om een case te behandelen.
Andere mogelijke oorzaken: aanhoudende
conflicten tussen dorpen, onvoldoende
aandacht van de provinciale overheid om
geweld tegen vrouwen en kinderen tegen te
gaan , economische toegang is niet gelijkmatig
verdeeld,
toegang
van
vrouwen
tot
economische empowerment is beperkt, en de
impact van IT vooruitgang.

Op basis van de analyse is een actieplan opgesteld met
de volgende punten: preventie van geweld, medische
hulp, juridische bescherming, herstel (fysiek,
psychologisch) en de sociale / familie re-integratie,
economische empowerment voor de slachtoffers /
gezinnen.

Campagne ‘Stop seksueel geweld’ Ambon

Centraal uitgangspunt is dat de gemeenschap empowered wordt om toezicht te houden op de bescherming
vrouwen en kinderen.
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STICHTING SAVE HOME NEDERLAND IN 2016
In Nederland werden er in 2016 inzamelingsacties gehouden en was er inhoudelijke aandacht voor het
onderwerp seksueel geweld op de Molukken.

Inzamelingsacties 2016 in Nederland
SORPOTIMIST CLUB ARNHEM
Save Home werd aangewezen als het goede doel van de Soroptimist Club Arnhem in 2016. De Soroptimist Club
Arnhem is een organisatie waarin vakvrouwen zich inzetten voor de mensenrechten en de positieverbetering
van vrouwen en meisjes. De Soroptimisten Arnhem hebben een aantal activiteiten georganiseerd om geld op te
halen voor de aankoop van twee brommers voor de medewerkers van Rumah Aman GASIRA op de Molukken.
Met de twee brommers kunnen de medewerkers de slachtoffers van seksueel geweld op het eiland Ambon
opzoeken.
Startbijeenkomst
Op 16 februari 2016 informeerde Augustien Souisa de leden van de Soroptimist Club Arnhem over de visie en
missie van Stichting Save Home en de werkwijze van Rumah Aman, het opvanghuis van meisjes die het
slachtoffer zijn van seksueel geweld op de Molukken.
Filmavond
Op 5 april 20016 organiseerde de
Soroptimist Club een filmavond waarbij
de opbrengst bestemd was voor de
stichting. In het filmhuis in Oosterbeek
werd de film Philomena vertoond. De
filmzaal was voor een groot deel bezet
door mensen die Stichting Save Home
willen steunen.
Film Soroptimist Club

Benefietdiner in Bronbeek
Op zondag 13 november was een bijeenkomst
georganiseerd op het Landgoed
Bronbeek in
Arnhem. Van de entreeprijs werd € 10,00 gedoneerd
aan Save Home. De deelnemers kregen een inleiding
over Ambon door historicus drs. Ron Habiboe , een
presentatie van Save Home door drs. Melissa Valk, lid
Raad van Advies. Een wandeling over het landgoed of
een bezoek aan museum Bronbeek. Aansluitend
konden de deelnemers genieten van een uitgebreid
Indonesisch buffet.
Met de donatie van de Soroptimist Club heeft Rumah
Aman GASIRA in 2016 al 1 brommer aangeschaft.
Nadat het definitieve bedrag van de Soroptimist Club
Arnhem is ontvangen, kan de tweede brommer
worden aangeschaft.
Benefiet Soroptimist Club
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MEVROUW SABANDAR HAIRPRODUCTIONS

Charity event Mevrouw Sabandar Hairproductions

Sonja Sabandar zette zondag 25 september met een speciaal charity event Stichting Save Home in het
zonnetje. Stichting Gosepa in Huizen stond die dag in het teken van lifestyle, beauty, lekker eten en muziek.
Daarnaast was er ook aandacht voor het werk van Stichting Save Home. Er werd in totaal een bedrag van
€1.403,15 ingezameld.
DEKAT DI HATI BIJ RUMAH AMAN

Team Dekat di Hati op Ambon

Op 18 oktober 2016 bezocht de stichting Dekat di Hati uit Nederland RA. Aanwezig waren Cees Verhage
(voorzitter), Nonna Patty-Verhage, Ineke Patty-Korpelshoek (werkgroepsleden) en Daan Patty. Ze werden
ontvangen door mw. Lies Marantika (de voorzitter van Stichting GASIRA), stafleden, Frans Palyama en Jo
Uneputty. Dekat di Hati heeft naast veel knuffels bestemd voor de kinderen in Rumah Aman ook een TV met
videoapparatuur geschonken en die ook zelf geïnstalleerd.
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MIDDAGCONCERT NOYALOHYNOYA
Op 30 oktober 2016 organiseerde
NoyaLohyNoya een middagconcert in
Blaricum, waarvan de opbrengst van
de verkochte hapjes naar Save Home
ging.
Er is een totaalbedrag opgehaald van
€251.65. Dank aan Wim Lohy, Nippy
Noya en Lisa Noya. En Mary Noya en
haar hulptroepen voor de hapjes.

Benefietconcert Blaricum

Opbrengsten voor Save Home
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Voorlichtingsactiviteiten 2016
In 2016 was de komst van Nancy Purmiasa, programma coördinator van Rumah Aman Gasira een belangrijke
mijlpaal. Zij was er tussen 23 november en 12 december. Haar bezoek had meerdere doelen.
1.
2.

Primair: Een netwerk opzetten met mogelijke (internationale) partners in Nederland. Professionele
kennis rondom seksueel geweld delen en opdoen.
Secundair: Awareness creëren rondom het onderwerp seksueel geweld op de Molukken. Binnen maar
ook buiten de Molukse gemeenschap.

NETWERK:
BEZOEK PARNASSIAGROEP ROTTERDAM
Op vrijdag 2 december brachten Melissa Valk, Augustien Souisa en de programma coördinator van Rumah
Aman GASIRA, Nancy Purmiasa, een bezoek aan de Parnassiagroep in Rotterdam. Ze werden ontvangen door
Forensisch Wonen en kregen een korte presentatie over hun doelgroep en werkwijze. Aan het woord kwamen
een verpleegkundige, criminoloog, psycholoog, sociaal werker en de coördinator van huiselijk geweld en
kindermisbruik.
NETWERK:
CENTRUM SEKSUEEL GEWELD
Aansluitend op het bezoek aan de
Parnassiagroep volgde een bezoek aan
het Timmerhuis in Rotterdam waar ze
werden ontvangen door Maaike van
der Graaf, Beleidsadviseur Aanpak
seksueel
geweld Gemeente
Rotterdam Maatschappelijke
Ontwikkeling. Ze had een aantal
instellingen uitgenodigd; Arosa: een
instelling die hulp biedt bij huiselijk
geweld in de regio Rotterdam, Stek Timmerhuis Rotterdam
Jeugdhulp en Politie Rotterdam.
Naar aanleiding van het bezoek heeft het bestuur van Stichting Save Home onder andere de rapportage van
Rumah Aman over de periode december 2015 tot en met juni 2016 naar mw. Maaike de Graaf opgestuurd.
Reactie Maaike de Graaf: “ Duidelijk geschreven
rapportage van Rumah Aman GASIRA. Je ziet
dat er een basis is gelegd voor een adequate
aanpak seksueel geweld. Mooi om te zien wat
ze allemaal al hebben gedaan! Ik ben heel
benieuwd naar het jaarplan 2017! ”

NETWERK:
AIDSFONDS/SOA AIDS
Dinsdag 6 december brachten Nancy Purmiasa,
programma coördinator van Rumah Aman Gasira,
Melissa Valk en Augustien Souisa een bezoek aan
het Aids Fonds. Daar hadden ze een gesprek met
Doortje ’t Hart, Senior Advisor – Children Affected
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Aidsfonds/Soa Aids meeting

by Aids. Ze was enthousiast over het werk van Rumah Aman Gasira en de aanpak van Stichting Save Home.
Ze gingen naar huis met een aantal publicaties en adviezen die door de programma coördinator goed gebruikt
kunnen worden, na een vertaalslag naar de situatie op de Molukken.
De bezoeken en gesprekken met de verschillende instellingen waren bedoeld om kennis te delen, inspiratie op
te doen over de meldcode, hulp aan en aanpak van slachtoffers en ook daders.
VOORLICHTING:
HOOGEVEEN
Op 27 november reisden Nancy
Purmiasa, Corry Roeterdink- Taribuka en
Augustien Souisa naar Hoogeveen. De
ouderenwerkgroep organiseerde die
zondagmiddag een gezellige bijeenkomst
voor senioren met ruimte om over
Rumah Aman te vertellen. Nancy
Purmiasa vertelde over het aantal
meisjes dat slachtoffer is van seksueel
geweld op de Molukken, hoe Rumah
Aman de slachtoffers opvangt en over
de samenwerking met Stichting Save
Home.
VOORLICHTING:
GUNUNG BATU AMSTERDAM

Bijeenkomst Hoogeveen

Kerkdienst Gunung Batu

Op zondag 7 december informeerden Nancy Purmiasa en Augustien Souisa tijdens de kerkdienst de aanwezige
kerkleden over Rumah Aman: het ontstaan en werkwijze. Na afloop konden de aanwezigen vragen stellen.
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VOORLICHTING:
THEMAWEEKEND ‘BAHU MEMBAHU, SAMEN ZETTEN WE DE SCHOUDERS ERONDER!’
Op vrijdag 25 november organiseerde Stichting
Save Home een benefietdiner in het Moluks
Kerkelijk Centrum in Houten in het kader van de
'Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen'
van de Verenigde Naties. Program coördinator van
Rumah Aman Gasira, Nancy Purmiasa was bij het
diner aanwezig. Zij informeerde de deelnemers aan
het diner over de laatste ontwikkelingen op het
gebied van seksueel misbruik in de regio
Ambon. Negentig mensen schoven op die dag aan
tafel.
Het Save Home diner op 25 november vormde de
aftrap van het themaweekend ‘Bahu Membahu.
Samen zetten we de schouders eronder. Stop
geweld
tegen
vrouwen
en
meisjes.’
Benefietdiner

Op 25 november richtte Stichting Save Home zich op de
Molukken, en op zaterdag 26 november was er aandacht
voor seksueel geweld in Nederland. Die dag organiseerde de
Molukse
Vrouwenraad,
in
Utrecht,
een
ontmoetingsbijeenkomst voor (Molukse) vrouwen in
Nederland die slachtoffer zijn van seksueel misbruik,
hulpverleners en andere geïnteresseerden.
Ontmoetingsbijeenkomst Utrecht

VOORLICHTING:
PUBLICATIES IN BLADEN
In het Molukse blad Marinjo is, in het oktober-november nummer, aandacht besteed aan het themaweekend
‘Bahu Membahu. Samen zetten we de schouders eronder. Stop geweld tegen vrouwen en meisjes.’
Ook is in het blad ‘Maritja’ van de Molukse Vrouwenraad een artikel “Stichting Save Home: agendasetter en
noodopvang slachtoffers seksueel geweld Ambon’ geschreven door Melissa Valk geplaatst. Dit blad kregen de
deelnemers na afloop van de ontmoetingsbijeenkomst op 26 november mee.
VOORLICHTING:
SEMINAR INCLUSIEVE GROEI DOOR SOCIAAL ONDERNEMEN, STICHTING TITANE
Stichting Save Home nam 27 februai 2016 deel aan het seminar ‘Inclusieve groei door sociaal ondernemen
georganiseerd door Stichting TitanE, een landelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor 'Duurzame
ontwikkeling & armoedebestrijding' op de Molukken. Augustien Souisa was gespreksleider bij de workshop van
Stichting Domiliana, een instelling die wil bijdragen aan een beter bestaan op de Molukken, over ‘De waarde
van microfinanciering voor sociaal ondernemen’. Nona Matulessy en Melissa Valk hebben met een
informatiekraam van Stichting Save Home gestaan. Meest opvallende vraag: “Gebeurt dat ook op de Molukken,
seksueel geweld?”
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VERGADERINGEN
In 2016 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen. Daarnaast zijn er vijf vergaderingen uitgeschreven aan de
leden van de Raad van Advies en Ambassadeurs. Van alle vergaderingen zijn door de secretaris notulen
gemaakt en verstuurd naar alle leden. Tijdens de vergaderingen zijn de volgende agendapunten aan de orde
geweest:












Notulen van voorgaande vergadering
Terugblik op 2015
Jaarverslagen: 2014 en 2015
Financiën
Donateurs
Social Media: FaceBook
Website
Nieuwsbrief
Rapportage Rumah Aman GASIRA
Samenwerking Molukse Vrouwenraad
Komst Rumah Aman GASIRA naar Nederland

Naast de vergaderingen is er ook een aantal bijeenkomsten geweest voor o.a. het Kamboti programma van
Stichting TitanE en met de Molukse Vrouwenraad ter bespreking van het gezamenlijke weekend “Bahu
Membahu, samen zetten we de schouders eronder. Stop geweld tegen vrouwen en meisjes ”.

Vergadering Eerbeek
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UITGAVEN EN INKOMSTEN 2016
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 is samengesteld uit professionals in vakgebieden die voor organisatie en
realisatie van belang zijn. Deze experts hebben hun bijdragen om niet voor Save Home uitgevoerd.
Activiteiten die in 2016 zijn uitgevoerd, om financiële middelen te verwerven staan beschreven in dit verslag.

Uitgaven

Salaris kosten: okt nov dec 2015

Salaris kosten

Huur

Aanschaf 1 brommer*

Onkosten N. Purmiasa**

Inkomsten

Ontvangen Donatie's

Opbrengsten Benefiet

Opbrengst lege cartridges
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BIJLAGE: UITNODIGING BENEFIETDINER

UITNODIGING: SAVE HOME DINER
De Verenigde Naties hebben 25 november uitgeroepen tot 'Internationale dag tegen geweld
tegen vrouwen'. Daarom organiseert Stichting Save Home dan een benefietdiner. Directeur
van Rumah Aman Gasira, Nancy Purmiasa is bij het diner aanwezig. Zij informeert u over de
laatste ontwikkelingen op het gebied van seksueel misbruik in de regio Ambon. U bent
hiervoor van harte uitgenodigd. Komt u ook?
Een veilig huis voor kinderen in een onveilige situatie
Stichting Save Home biedt noodopvang aan meisjes 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. Dit opvanghuis heet Rumah Aman Gasira
(veilig huis). Het is de enige opvang in de regio. Voor slachtoffers is er verder geen
professionele hulp beschikbaar. Ook niet vanuit de overheid.
Save Home werkt in Nederland op vrijwillige basis en ontvangt vooralsnog
geen structurele inkomsten. Dus steun ons door deel te nemen aan het Save Home diner.
BAHU MEMBAHU, SAMEN ZETTEN WE DE SCHOUDERS ERONDER!!
VRIJDAG 25 NOVEMBER 2016
Inloop van 18.00 – 18.30 uur
MKC, Oud Wulfseweg 1, 3992 LT Houten
Kosten en reserveren
•

De kosten bedragen € 40,00 per persoon inclusief drankjes

Bent u erbij? Uw reservering legt u vast door het bedrag over te maken op rekeningnummer
IBAN NL 50 RABO 01573.75.447 t.n.v. Stichting Save Home o.v.v. DINER SAVE HOME
Wat bieden wij:
•

Een Moluks 5-gangendiner, gesponsord door Medja Makan
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•
•
•
•

Inclusief drankjes bij het voor- en hoofdgerecht
Live muziek en een vriendelijke bediening
Ingrediënten voor een leuke sfeervolle avond
Ook is er een kraam met boeken over en producten uit de Molukken

MELDT U ZICH AAN VÓÓR 20 NOVEMBER? DAN WETEN WIJ DAT U KOMT
En zegt u nu wat jammer, maar dan kan ik niet, dan mag u ook gewoon een bedrag storten
op bankrekening IBAN NL 50 RABO 01573.75.447 t.n.v. Stichting Save Home
Themaweekend
Het Save Home diner op 25 november is de aftrap van het themaweekend ‘Bahu Membahu.
Samen zetten we de schouders eronder. Stop geweld tegen vrouwen en meisjes.’ Daar waar
we ons 25 november richten op de Molukken, is er 26 november aandacht voor seksueel
geweld in Nederland. Want dan organiseert de Molukse Vrouwenraad een
ontmoetingsbijeenkomst voor (Molukse) vrouwen in Nederland die slachtoffer zijn van
seksueel misbruik, hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het event vindt plaats in
Utrecht, buurtcentrum De OASE. U leest er meer over op de website van de Molukse
Vrouwenraad: www.st-mvr.nl.
Vragen of meer informatie?
Informatie over Save Home vindt u op de website: www.stichtingsavehome.com. Hebt u een
vraag en wilt u direct contact met ons? Mailt u dan naar am_souisa@hotmail.com.
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BIJLAGE: ARTIKEL MARINJO
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BIJLAGE: ARTIKEL MARITJA
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