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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 2019,
doorgemaakt? Wat organiseerde Stichting Save Home in 2019? Met wie werkten
we samen? Hoeveel mensen hebben Save Home en Rumah Aman GASIRA bereikt?
Het jaarverslag 2019 geeft het antwoord in woord en beeld.
In 2019 hebben Jo Uneputty, Augustien Matulessy-Souisa en Polly Matulessy hun
vakantie benut om Rumah Aman GASIRA te bezoeken. In het verslag leest u wat de ontmoeting heeft
opgeleverd met Dr. Lies Marantika, directeur van onze samenwerkingspartner GASIRA en met de
medewerkers van Rumah Aman.
Ook in 2019 heeft Stichting Save Home zich ingezet om zoveel mogelijk financiële middelen te
verwerven door deel te nemen aan een Pasar Indjil in Eerbeek, de Kerkenmarkt in Ugchelen en een
Benefiet in Breda dat door Edith Groeneveld is georganiseerd.
In september is Dr. Lies Marantika op uitnodiging van Stichting Save Home een paar dagen in
Nederland geweest nadat ze haar werkbezoek in Duitsland heeft afgerond.
Daarnaast zijn er verkennende gesprekken geweest met Stichting Domiliana. Dit alles is ook te lezen
in het verslag.
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.
Voelt u zich vrij om dit jaarverslag door te sturen en te delen in uw netwerk.
Augustien Souisa
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STICHTING SAVE HOME: EEN VEILIG THUIS 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.
In Nederland kan een kind vanaf het moment dat er sprake is van seksueel misbruik, als slachtoffer
worden veiliggesteld, opgevangen en professioneel begeleid. Op de Molukken is dat niet gewoon.
Daar kan alleen aangifte gedaan worden van seksueel misbruik. De overheid biedt geen professionele
opvang en begeleidt geen slachtoffers. Voor hulp zijn misbruikte kinderen afhankelijk van familie en
bekenden. Het gevolg is dat slachtoffers van seksueel misbruik niet deskundig genoeg geholpen
worden. Om deze reden heeft Stichting Save Home in samenwerking met Stichting GASIRA in 2012
het eerste opvanghuis opgericht voor kinderen op de Molukken die slachtoffer zijn van seksueel
misbruik. Een huis waar ze 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 worden
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. Corrie Roeterdink-Taribuka, onze penningmeester van het
eerste uur, heeft dit jaar haar functie neergelegd. Deze functie is overgenomen door Bea Rigterink,
die ook vanaf de oprichting betrokken is bij Stichting Save Home.
De bestuursleden zijn:
•

Mw. Augustien Souisa, voorzitter (gezamenlijk bevoegd)
Mw. Bea Rigterink penningmeester (gezamenlijk bevoegd)
Mw. Jo Uneputty, secretaris (gezamenlijk bevoegd)

De raad van advies is een klankbordgroep en denktank voor het bestuur. De leden zijn:
• Mw. Nona Matulessy (hulpverlener opvang vrouwen)
• Mw. drs. Melissa Valk (communicatiestrateeg)
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Ambassadeurs
• Frans Palyama
• Polly Matulessy
• Corry Roeterdink-Taribuka
Vrijwilligster: Eleonora van Leeuwen. Zij volgt de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan
de Hogeschool van Utrecht.
Het bestuur, raad van advies en ambassadeurs krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Stichting Save Home is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zutphen en heeft de ANBI status:
RSIN/fiscaal nummer 8218.08.898
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RUMAH AMAN GASIRA IN 2019
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.
De slachtoffers krijgen psychosociale begeleiding, medische zorg, ondersteuning bij het doen van
aangifte en begeleiding bij het juridische proces. De slachtoffers die uit arme gezinnen komen,
krijgen ook financiële steun.
In 2019 is Stichting Dekat di Hati op bezoek geweest bij Rumah Aman GASIRA en heeft met een
aantal mensen de ruimte voor counseling opgeknapt.

Feiten en cijfers in 2019
Van januari tot augustus 2019 heeft Rumah Aman GASIRA 20 vrouwen en meisjes geholpen die het
slachtoffer zijn van geweld.
Het betrof huiselijk- en seksueel geweld. Bij huiselijk geweld ging het om fysiek- en seksueel geweld.
Bij seksueel geweld betrof het verkrachting en seksuele intimidatie .
Van augustus tot 31 december heeft Rumah Aman 18 slachtoffers opgevangen.
The type of
Violence

Form of
violence

Amount

Victim

Perpetrator

Services Providing
by Save Home
GASIRA

Violence
against
women in
the personal
relationship

Physical:
pukul, tampar
and
Phsycological
violence’s

1 case

A woman 42
years old

Boy friend

Report the case to
the POLRES P.
Ambon & PP Lease,
but later the victim
has stopped the
legal process.
Providing
Counseling for
victims

Sexual
Violence

1 Raped

5 cases

A woman 19
yers old
from
HalongAmbon

Boy friend

Taking legal process
and counseling
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A 9 year old
girl from
TiowSaparua

A cousin

Legal processfinished 13 years
prison
Providing
counselling for
victims

A girl- 15
years old in
LatuhalatAmbon

A girl- 17
years old in
AsiluluAmbon

Boy friend

Friend from
the
neighberhood

Legal processfinished 5 years
prison
Health examination

Providing
counseling
Sexual
Harassment

5 cases

A 4 years old
girl in
Ambon

A man of 39
nine from the
neighborhood

Waiting for the
legal process in
Ambon court

Sexual
abused

A 10 years
old girl in
Suli-Ambon

Uncle 43 years
old

Legal process on
going
Providing
counseling

Sexual
abused

A woman 19
years old

Cousin 24
years old

Report to the police
station in Polres
Ambon, but later
the family stopped
the legal process

Anak
perempuan
3 tahun

Brother 20
year

Legal process in the
Ambon police office

A 15 years
old girl

Lesbian Couple

Family have
stopped the case
process in the
police office
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Violence
against
children

Physical
violence

3 cases

Physical
psikhis
violence

A 16 years
old girl

Aunt

Legal process final 1
year prison

A girl 16
years old

Grandparents

There is no legal
process

A girl 16
years old
Sexual abused

Domestis
violence

Physical
violence

3 cases

Counceling at
Rumah Aman

A girl of 17
years old

Teacher in
Abubu – Nusa
Laut

Pendampingan saat
BAP di kantor Polisi
dilanjutkan
penanganan oleh
P2TP2A

A woman 28
years old

Husband -27
years old

Counseling

A women 32
years old

Husband

Tidak bias proses
hukum
Counseling

A women 41
years old

Husband

Legal process at
Police Station

Bron: rapportage GASIRA 1 augustus- 31 december 2019

Slachtoffers
Casus op Seram
Begin juli 2019 kwam een slachtoffer samen met haar ouders bij Rumah Aman GASIRA op Ambon aan
voor het verkrijgen van medische zorg bij de gynaecoloog en psychologische begeleiding. Het
slachtoffer werd door een zestienjarige jongen seksueel misbruikt. De ouders kwamen erachter
doordat het slachtoffer hevig bloedde. Ze brachten haar naar een eerste hulp post waar ze werd
doorverwezen naar het ziekenhuis omdat haar vagina erg is beschadigd. Ze werd tot drie keer toe
geopereerd. De dader loopt, omdat hij minderjarig is, nog steeds vrij rond. De ouders voelden zich
daardoor onveilig. Daarnaast wordt er door de gemeenschap gepraat over de gebeurtenis waardoor
ze zich ‘schamen’. Een predikant heeft de ouders van het slachtoffers geadviseerd om contact op te
nemen met ibu Lies Marantika, directeur van GASIRA op Ambon.
Bron: rapportage Rumah Aman GASIRA 1 januari – 31 juli 2019
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Activiteiten in 2019
Campagnes
Gedurende de internationale campagne “Orange the World” heeft GASIRA aantal activiteiten
georganiseerd om aandacht te vragen geweld tegen vrouwen. De campagne loopt van 25 november
– de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen- tot 10 december – de internationale dag van
de rechten van de mensen.

Muurkrant
Ook dit jaar heeft Rumah Aman GASIRA een muurkrantenwedstrijd voor middelbare scholen op
Saparua en op Ambon uitgeschreven. Tien scholen deden aan de wedstrijd mee. Vanuit iedere
school deden tien kinderen mee in twee teams.
Sitas Haria heeft voor de leerlingen van de zondagschool in het dorp Haria een tekenwedstrijd
georganiseerd in het kader van de campagne Stop geweld tegen vrouwen en kinderen.

Servicecentrum
Op het hoogtepunt van de 16-daagse campagne “Orange the World’ heeft GASIRA ,onze
samenwerkingspartner op de Molukken, een servicecentrum geopend voor de opvang van vrouwen
en kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld Dit centrum is gehuisvest in het voormalige
gebouw van Classis Lease op Saparua. De opvang biedt slachtoffers op de elanden Saparua, Nusalaut
en Haruku de mogelijkheid om dichter bij huis geholpen te worden. De feestelijke opening vond
plaats op 10 december, de dag van de Rechten van de Mens. De naam van het servicecentrum “Ina
Martha”is een verwijzing naar Christina Martha Tiahahu .
De inrichting van de opvang is mede mogelijk gemaakt door Stichting B.E.A. die geld heeft gedoneerd
aan Stichting Save Home voor dit project.

9

Workshop ontwerpwet Uitbanning Seksueel Geweld
Gasira Maluku, hield een workshop over de ontwerpwet Uitbanning Seksueel Geweld (PKS-wet).
Het doel van deze activiteit is het inzicht vergroten in de ontwerpwet Uitbanning Seksueel Geweld.
En op welke wijze, het wetsvoorstel strategisch ondersteund kan worden zodat het zo snel mogelijk
besproken wordt en geratificeerd door de DPR RI. Omdat sommige gebieden in Indonesië de
ontwerpwet afwijzen terwijl seksueel geweld tegen vrouwen en het kind steeds meer toeneemt.
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STICHTING SAVE HOME NEDERLAND IN 2019
VERGADERINGEN
In 2019 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen. Daarnaast zijn er drie 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:
Agendapunten vergaderingen in 2019
•

Terugblik op 2018

•

Jaarverslag: 2018

•

Contacten met Aanpak Seksueel Geweld Rotterdam

•

GASIRA: rapportages en terugkoppeling bezoek aan
Rumah Aman GASIRA

•

Contacten met Domiliana

•

Financiën

•

Donateurs

•

Social Media: Facebook

•

Website

•

Nieuwsbrief

•

Rapportage Rumah Aman GASIRA

Bezoek aan Rumah Aman GASIRA
In februari hebben Jo Uneputty, Augustien Matulessy-Souisa en Polly Matulessy een bezoek gebracht
aan Rumah Aman. Dat bezoek wordt hieronder chronologisch beschreven.
Punten die aan de orde kwamen:
• Casus in het dorp Oma. Vijf mensen komen naar Ambon i.v.m. proces (ouders,
slachtoffer (kind van een basisschool) en twee getuigen). Reiskosten worden door de
kerk betaald.
• Curriculum seksuele educatie dat door Sondang Sidabutar is opgesteld.
• Behoefte aan capacity building van het personeel.
• Het vertrek van Nezza Maulany die sinds 2013 werkzaam was bij Rumah Aman. Ze heeft
gekozen voor het vicariaat. Voor haar in de plaats is Elish Huwae gekomen.
• Toelichting op het financieel jaarverslag over 2018 door Mien Titahalawa en het
werkprogramma door Maya Engel. Er is in 2018 veel aandacht besteed aan het
informeren van de samenleving, instituten en politie. Daarnaast zijn er trainingen
gegeven aan docenten van de SMP met daaraan gekoppeld een wedstrijd muurkrant
voor leerlingen van tien SMP scholen op het eiland Saparua.
• Daarna gaf Augustien Souisa een presentatie over Save Home.
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Op 22 februari had Augustien Souisa een gesprek
met een slachtoffer van negen jaar en haar moeder.
Het meisje werd in januari gedrogeerd en verkracht
door haar buurman. De politie bracht het slachtoffer
naar Rumah Aman Gasira Maluku om begeleiding te
krijgen bij het doen van aangifte, het proces en voor
medische en psychische hulp. Het is de enige plek
waar dit slachtoffer deze allesomvattende hulp kan
krijgen. Haar verhaal maakt dan ook duidelijk hoe hard
hulp vanuit Nederland nodig is en blijft.
Op 25 februari was er een ontmoeting met de staf en Lies Marantika. Punten die aan de orde
kwamen:
a. focus op opzetten van centrum (Pusat Layanan Terpadu) op Saparua. Dit centrum wordt
beheerd door de classis. De kerk heeft een sterke positie in de samenleving. En speelt vanuit
die positie een belangrijke rol ten aanzien van signalering van seksueel misbruik. Er zijn al
twee verloskundigen benaderd die slachtoffers zouden moeten opvangen (hebben ook al
meegedaan aan de trainingen van Rumah Aman GASIRA)
b. Vanaf januari zijn er 13 slachtoffers gemeld. Geld nodig voor onderzoek, medicatie, transport
en verblijfskosten. Kosten per persoon wordt geschat op 550000 rph (ongeveer € 34,00).
c. Eind 2019 wordt de ondersteuning door MAMPU gestopt!
Op 26 februari bezochten Lieke Hazelhoff ,
masterstudent Antropologie aan de VU en Francy
Leatemia-Tomatala van B.E.A Rumah Aman GASIRA
. Hazelhoff deed onderzoek naar transnationale
relatie tussen Nederland en Molukken.
Op 28 februari volgde een gesprek met pdt. Cak
Sapulette (voorzitter Classis Lease: Saparua, Haruku
en Nusalaut) en secretaris pdt. Cak Tomasoa.
En op 1 maart volgde een ontmoeting van Jo
Uneputty met 2 stagiairs van Dekat di Hati die
gedurende een aantal weken stage gingen lopen bij
Rumah Aman GASIRA.
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Activiteiten in 2019
Benefiet in Breda op 25 augustus.
Edith Groeneveld wilde graag iets doen voor de
Molukken. Naar aanleiding van gesprekken met
anderen kwam zij op het spoor van stichting Save
Home. Begin 2019 nam zij contact met ons op
met het benefiet op 25 augustus in Breda als
eindresultaat. Het benefiet van Edith Groeneveld
& Friends bracht maar liefst € 2.500,- op.

Handen uit de mouwen
Waterloopleinmarkt
Op 25 mei heeft een deel van ons team geholpen bij de jaarlijkse Waterloopleinmarkt bij de Bronkerk
in Ugchelen. Een deel van de opbrengst gaat naar goede doelen, waaronder Stichting Save Home.
Jubileumdag Domiliana
Op zaterdag 20 mei stond Stichting Save Home met een infostand bij de jubilieumdag van Stichting
Domiliana. Daarna volgenden er een aantal gesprekken over eventuele ondersteuning van bepaalde
projecten van Stichting Save Home.

Pasar Indjil
Op zaterdag 13 mei stonden we met een infostandje op de
Pasar Indjil (kerkenmarkt) van de Moluks Evangelische Kerk in
Eerbeek. Die dag heeft ons naast spontane donaties ook een
donateur opgeleverd.
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Bungkus-Radio Oras
Op 24 maart waren Melissa Valk en Augustien Matulessy-Souisa en de jongste vrijwilligster van Save
Home, Imane te gast bij BUNGKUS-Radio Oras. Door de documentaire Leaving Neverland is het
gesprek over seksueel misbruik bij kinderen in volle gang. Het gesprek ging over de opvang van
kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld in Nederland en de opvang op de Molukken.
Ook een ervaringsdeskundige kwam aan het woord die vertelt over hoe moeilijk het is om de stilte
van misbruik te doorbreken.
Bezoek
In oktober kwam Lies Marantika,
directeur van onze
samenwerkingspartner GASIRA op
werkbezoek in Nederland. Bij die
gelegenheid gingen we met haar op
bezoek bij Centrum Seksueel Geweld in
Rotterdam. Maaike van der Graaf en de
coördinator van het centrum, Leontine
Verbergt, lieten ons zie hoe de
ketenaanpak van de gemeente werkt. Ze
lieten zien hoe slachtoffers worden
opgevangen en begeleid. Het bezoek
maakte duidelijk dat er nog heel wat
moete gebeuren om in Ambon een
dergelijk ketenaanpak van de grond te
krijgen. Maar de eerste stappen zijn al gezet.

Donaties: Reed Business Information Cares € 1000, 00 en € 2700,00 van Stichting B.E.A.
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UITGAVEN EN INKOMSTEN 2019

Inkomsten

Donaties

Benefiet Breda

Actie Cartridges

Collecte M.Pattipeilohy

Gift Dekat di Hati

Gift A-Vision Holding

Gift Read Business

Gift n.a.v.verjaardag

Gift St. BEA
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Uitgaven

Kosten opvang slachtoffers

Seksuele educatie

Verbouwing badkamer RA

Kast en tafel RA

Kerstgratificatie RA

Bezoek Lies Marantika

Diverse Kosten

Kosten bank
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BEGROTING 2020
Begroting Stichting Save Home 2020
Baten
Donaties

8000
----------

Totaal Baten

8000

Lasten
Kosten opvang slachtoffers
Rumah Aman

9000

Kosten Bank

200

Huur Rumah Aman

1020
------

Totaal lasten
Resutaat

10220
- 2220
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BIJLAGE
Team rumah aman

Ibu Lies Marantika

Elish Huwae

Mecha Huliselan

Gennaio Mailoa

Marvel Titihalawa

Maya Engel
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