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VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Save Home over 2020. Het jaar 2020 was
slechts enkele weken op weg toen onze wereld ingrijpend veranderde. Wereldwijd
werden we getroffen door het coronavirus dat op iedereen en ook op ons grote
impact had. Het was een bewogen jaar.
Stichting Save Home had voor 2020 in verband met het tienjarige bestaan van de
stichting grote plannen, maar kon door de strenge maatregelen van de overheid geen enkele
activiteit uitvoeren. Alle plannen werden in de ijskast gezet.
Stichting GASIRA, onze samenwerkingspartner op de Molukken, heeft in beperkte mate haar
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit kunt u elders in het verslag lezen.
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 ook in deze periode 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

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.
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)
De stichting had in 2020 de beschikking over drie ambassadeurs. Ambassadeurs leggen contacten,
promoten en geven bekendheid aan het publiek over stichting Save Home. De ambassadeurs
beschikken over een netwerk in Nederland en/of op de Molukken. De ambassadeurs zijn: Corrie
Roeterdink-Taribuka, Eleonora van Leeuwen en Edith Groeneveld.

Het bestuur, raad van advies en ambassadeurs krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alle vergaderingen en eventuele reiskosten worden door alle leden zelf betaald.
Stichting Save Home staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zutphen nr. 08216037 en
heeft een ANBI status fiscaalnummer: 821808898.
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.v.K08216037
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RUMAH AMAN GASIRA IN 2020
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.
Ook de Molukken is dit jaar getroffen door het coronavirus. De uitbraak van het virus en de genomen
maatregelen om het coronavirus in te dammen hebben grote gevolgen gehad voor Rumah Aman
GASIRA. In maart ging het huis dicht. Toch bleven de medewerkers ondanks de coronamaatregelen
aan het werk.
Het team werkte voornamelijk vanuit huis en ontving meldingen van de politie. Vanuit huis
probeerden ze de slachtoffers van seksueel geweld zo goed mogelijk te begeleiden.

Werkzaamheden
Opvang van slachtoffers

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.

Feiten en cijfers in 2020
Vanaf januari tot en met juni heeft Rumah Aman GASIRA 19 slachtoffers opgevangen en begeleid
waaronder 13 kinderen. Het jongste slachtoffer is 3 jaar oud, slachtoffer van seksuele intimidatie.
Een aantal verkrachtingen vond plaats bij zeven meisjes in de leeftijd van 12 tot 17 jaar oud, een
meisje van 8, twee meisjes van 12 en één meisje van respectievelijk 13 jaar, 15 en 17 jaar oud. In al
deze gevallen zijn de daders bekenden van de kinderen. Deze gevallen betreffen niet alleen
slachtoffers uit Ambonstad. De slachtoffers komen overal vandaan.
Gelukkig is sinds augustus 2020 het huis weer open. In augustus heeft het team van Rumah Aman
een deskundigheidstraining gegeven aan de vrijwilligers van Ina Martha en sinds augustus zijn er ook
weer slachtoffers opgevangen (zie onderstaande tabel).
De slachtoffers werden bijgestaan bij het doen van aangifte en ondersteuning bij het juridische
proces. Daarnaast kregen ze ook psychologische hulp van een counselor. Voor de slachtoffers van
verkrachting heeft Rumah Aman voor medische bijstand in het ziekenhuis gezorgd en voor sommigen
ook psychologische hulp. Het merendeel van de slachtoffers komt uit arme gezinnen. Voor sommige
van deze slachtoffers heeft Rumah Aman daarom sociale bijstand aangevraagd bij de Provinciale
Overheid.
The type
of
Violence
Violence
against
Women

Form of
Violence

Amount

Victim

Perpetrator

Services Providing by
Save Home GASIRA

Physical and

1 cases

A 30 year old
women, in Ambon

Husband

Report the case to the
POLRES P. Ambon &
PP Lease, but the
victim stopped the
legal process.

Psycological
violences

Providing Counseling
for victims.

Sexual
violence

Raped

9 case

A 12 years old girl
in Porto, Saparua

Godfather

Taking legal process.
GASIRA have
facilitating
psychologic
consultation by a
Psychologist in
Rumah Aman
GASIRA; and
facilitating victim to
have reproductive
examination by
gynecologist
During these process ,
victim and her mother
stay at Rumah Aman
GASIRA.

A 12 years old girl
in Nalahia,
Nusalaut

A man from the
neigbour

Taking legal process.
GASIRA have taking
care the victim and
parents during the
legal process in Polres
and in the Ambon
Court Office. Right
now, we are waiting
for Court final
decision.

A 13 year old girl
in Tanah Tinggi,
Ambon woman,
25 years old student.

Unknown man

Waiting for Court final
decision.

A 8 years old girl
in Negeri Hulung,
Ambon

Uncle

Provide trauma
healing

A 19 years old
young women in
Taeno-Wayame,
Ambon

Ex-boy friend

Advocacy Court
decision

A 17 years old girl
in Suli, Ambon

Boy friend

Court final decision – 5
years prison for the
perpetrator . GASIRA
taking care of victim
and parents during the
legal process

A 20 years old
women

Father

Court final decision –
16 years prison for the
perpetrator .

A women 17 years
old in Asilulu,
Ambon

Two
perpetrators

GASIRA has taking
care of victim and her

parents during the
legal process.

The victim got
infection in her
vagina and pass
away on 15 May
2020.

Final decision for her
ex-boyfriend: 11 years
prison and fining Rp.
300 million or adding
3 months prison.

It happened
during the social
distance period.
We just knew the
information as we
contact the
mother of the
victim.

A 15 years old girl
in Latuhalat,
Ambon

The Type of
Violence

Final decision for the
other perpetrator 5
years prison and fining
Rp. 300 million or
adding 3 months
prison.

Boy friend

The victim has stop
the legal proces

Form
of
Violence

Amount

Victim

Perpetrator

Services Providing by RAG

Sexual
Harresment

7 cases

A 11 years
old girl in
Ambon

Father

Gasira has provid counseling and
services during legal process.

A 20 years
old young
women in
Ambon

Colleg
in
working place
in
shop
Indojaya

Provide counseling with her family
. GASIRA has effort to get economic
support for victim from Dinas
Social the Provence Government.

A 5 years
old girl in
Negri
Oma,
Haruku

A teenager boy
from
the
neighbor

In the Court process GASIRA
provide counseling for victims

A 3 years
old girl in
Ambon

A men in family

Perpetrator right now in prison for
7 years and fining Rp. 300 miljlions.
GASIRA provide counseling during
legal process.

A 9 years
old girl in
negeri
Tiow
,
Saparua

Cousin

GASIRA provide counseling

A 10 years
old girl in
Suli,
Ambon

Uncle

The perpetrator got punishment
for 7 years and 3 months

A 4 years
old girl in
Paso,
Ambon

A men from
neighbor

The perpetrator got punishment
for 6 years and 2 months

Violence
against
children

1 case of
Custody
Right
of
Child

1 case

A 6 years
old girl

Between
parent

GASIRA facilitating a consultation
wilt the mother

Domestic
violence

Physical
violence

1 case

A women
30 years
old

Husband

Counseling
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Month
July

Victim

Type of
Violence

A 14 years
girl

Rape

Prepetator
A 23 years old
man from the
neighborhood

Adres
Ahuru, Ambon

Services Providing by GASIRA
GASIRA accept the cases, when
victim n family report the case in
RUMAH AMAN GASIRA.
The councilor is provide services
for victim during the police take
the information from victim in the
Police Station/Office.
The Counselor consult the case
with the Police who is doing
investigation..
But the parents (mother) don’t
want to take the legal process.
And she bring her daughter out of
Kota Ambon.

August

A 6 years old
girl

Rape

Step Father, 45
years old

Talake, Ambon

The counselor is be with victim
and witness during the Police take
the information about the case
from them.
Consultation case with the Police
investigator Polda Maluku relate
to all document of the cases.

August

A 22 years
old woman

Domestic
Violence Fisical
Violence

Husband

Belakang Soya,
Ambon

Provide counseling for victim and
her mother during their stay in
RUMAH AMAN GASIRA for 10
days. Victim and her mother (28
years old) and her 4 years brother
stay in RUMAH AMAN GASIRA for
10 days. From 25 Juli-4 Agustus
2020.
Victim has been threat by her
husband, he is a police officer..
GASIRA’s Counselor be with
victim and witness during the
Police take the information about
the case in the Police
Station/Office (Polres).
Victim don’t want to take the legal
process of the case. Because of
the economic reason.
Economically, she depend on her
husband.

A 15 years
old girls

Rape

2 men from the
neighborhood
44 and 66 years
old

Ouw, Pulau
Saparua

The counselor in Saparua has been
with victim during the Police take
the information from victim in the
Polres Saparua.

And also during Visum at The
Saparua Hospital
GASIRA have facilitating the
psychology examination for victim
in the RSKD
Also be with victim during Social
Workers has doing Social Report
of the cases in PSBR Hiti-hiti Halahala.
Updating information from the
Polres Saparua about how far the
cases going on.
Discussed the cases with Kanit
PPA Polresta Ambon
Discuss the case with Kasubdit IV
Polda Maluku
The counselor be with victim to
report new perpetrator - Zeth
Likumahua at Polda Maluku
The counselor be with victim for
Visum at Bayangkara Hospital,
Ambon
And also for examination the case
and interview at Polda Maluku.
GASIRA have to discuss the case
with family in Rumah Aman;
facilitating victim for reproductive
health examination with
Gynaecologist..

August

Mother/wife
– 35 years
old mother

Right of
The right of
custody

Ex-Husband/
Father – 37
years old

Galala, Ambon

All the result of cases examination
has been submit to the
Perpetrators Office, and waiting
for Court process.
Discuss the case at Rumah Aman
GASIRA.
Counselor be with victim during
Police has taking the information
about the case from the victim at
POLDA Maluku
Councelor be with victim for the
mediasi process with lawyer from
Ex-Husband. Ex-husband want to
correct family name of his child
according to his family name. The
mediasion has been done in Polda
and they have agree on correcting
the family name according to exhusband family name.

September

A 17 years
old
teenagers

Rape

Boy friend

Negeri Oma,
Pulau Haruku

Still waiting for the result of the
agreement on correcting family
name.
GASIRA’s counselor is be with
victim during the Police take the
information about the case from
Victim and witness at
Polres Saparua
GASIRA facilitating health
examination for victim by
Gynaecologist.
Help victim for doing new Police
report of the case in Polres Ambon
and PP Lease.

A wife - 41
years old

Domestic
violence –
fisical
violence

Husband – 50
years old

Stain – Kebun
Cengkeh,
Ambon

Provide counseling at RUMAH
AMAN GASIRA.
GASIRA’s counselor is be with
victim during the Police take the
information about the case at
POLDA Maluku.
Be with victim for Visum at
Bayangkara Hospital, Ambon
And also for Medical process
with perpetrator to overcoming
the case.

A 15 years
old girls

Fisical
violence

Mathematic’s
teacher, 47
years old

Loki Huamual
Seram Bagian
Barat

Senior High
School in Loki,
Huamual West
Seram.

November

A 14 years
old girl

Rape

Boy friend

Talake, Ambon

Victim decide to stop the legal
process of the case, because it
affected the education of the
children. Which the perpetrator
doesn’t care about the education
of his children.
The parent has discuss the case in
RUMAH AMAN GASIRA as
preparation to report the case in
POLDA

GASIRA’s Counselor is be with
victim and witness
during the Police take the
information about the case at
Polresta Ambon.
GASIRA has provide Psychologist
consultation for victim and her
mother with a Phycologist,
Sondang Sidabutar at RUMAH
AMAN GASIRA.

Case consultation with Penyidik
Polresta Ambon
December

A 11 years
girl

Sexual
harresment

uncle

Negeri Nolloth,
Pulau Saparua

GASIRA’s Counselor is be with
victim and witness
during the Police take the
information about the case at
Polresta Ambon.
Provide counseling for victim and
the parent.
Discuss the case with the Priest of
GPM in Noloth Congregation.
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Terugkomdag slachtoffers
Het team heeft in augustus een terugkomdag georganiseerd
voor eerder slachtoffers. Want ook nazorg blijft belangrijk.
Vanwege de lokale coronamaatregelen waren er alleen meisjes
uit Ambon bij deze dag aanwezig.

Jaarlijkse UN campagne
De jaarlijkse campagne start op 25 november tijdens de
Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen en eindigt op
10 december de Dag van de Mensenrechten. De 16 daagse UN
campagne is bedoeld om de problematiek van geweld tegen
vrouwen en meisjes onder de aandacht te brengen. Ook op de
Molukken.
Door corona is er dit jaar anders invulling gegeven aan de
campagne, nu geïnitieerd door Suara Millenials Maluku.
GASIRA heeft een tweedaagse workshop seksuele educatie aan
docenten van de SMP op Ambon verzorgd.

Werkgebied Rumah Aman GASIRA
Rumah Aman is in 2020 actief geweest op de volgende eilanden: Ambon, Saparua en Nusalaut
De andere eilanden konden door de strenge regels niet worden bezocht.

STICHTING SAVE HOME NEDERLAND IN 2020
VERGADERINGEN
In 2020 is het bestuur drie keer bij elkaar gekomen. Van alle bestuursvergaderingen 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 2020
•

Terugblik op 2019

•

Jaarverslag: 2019

•

Planning activiteiten i.v.m. 10- jarig bestaan van
Stichting Save Home

•

Financiën

•

Donateurs

•

Social Media: Facebook

•

Website

•

Nieuwsbrief

•

Rapportage Rumah Aman GASIRA

De geplande brede bestuursvergadering op 14 november ging niet door i.v.m. de aangepaste
maatregelen van het RIVM. Deze vergadering zal, zodra het weer kan, in 2021 worden gehouden.

Activiteiten in 2020

Presentatie nieuwjaarsbijeenkomst kumpulan Tuhaha
Zaterdag 1 februari gaf Augustien Matulessy-Souisa
een presentatie over Save Home tijdens een
nieuwjaarsbijeenkomst van de Kumpulan Tuhaha. Ze
vertelde hoe 10 jaar geleden ons verhaal begon in het
dorp met een slachtoffer van seksueel misbruik. En
waar we nu staan met 2 opvanghuizen en 100
slachtoffers die jaarlijks geholpen worden.

Voorjaars stamppotdiner
Op de vooravond van de internationale
vrouwendag heeft Stichting Save Home een
voorjaars-stamppotdiner georganiseerd voor de
donateurs en vrijwilligers Stichting Balai Pusat in
Vaassen. We hebben bij die gelegenheid het glas
geheven op ons 10 jarig bestaan. Tijdens het diner
werden de donateurs ook geïnformeerd over
ontwikkelingen bij Rumah Aman GASIRA en
Stichting Save Home.

Tjenke Festival afgelast
Op 24,25 en 26 april zou het Tjenke Festival worden georganiseerd. Een cultureel festival voor dans,
muziek, kunst en food. Ook zou er een online veiling worden georganiseerd waarvan de opbrengst
100% naar Stichting Save Home zou gaan. Helaas is dit festival door de strenge coronamaatregelen
niet doorgegaan.

Marinjo magazine
In het magazine Marinjo nummer 5-2020
schreven Melissa Valk en Augustien MatulessySouisa een uitgebreid artikel over het 10-jarig
bestaan van Stichting Save Home. Hoe begonnen
we en waar staan we nu? We zijn dankbaar dat
de redactie van Marinjo aandacht besteedt aan
(seksueel)geweld op de Molukken. Een thema
dat alle aandacht verdient.

Giften

In 2020 heeft Stichting Save Home een aantal giften gekregen. De giften betekenen voor ons
waardering voor wat we doen. Onze dank is groot. We blijven ons met hoofd, hart en ziel inzetten
voor de opvang van (kinderen) slachtoffers van seksueel geweld op de Molukken.
Waterloopleinmarkt Bronkerk Ugchelen
In 2019 hebben een aantal leden van Stichting Save Home de handen uit de mouwen gestoken
tijdens de Waterloopleinmarkt van de Bronkerk in Ugchelen. Ieder jaar wordt de opbrengst van deze
markt gedoneerd aan een goed doel. Het resultaat werd januari van 2020 bekend gemaakt. Stichting
Save Home ontving een bedrag van maar liefst € 5.257,46.
Cursisten en docenten Maleise taalcursus
In januari heeft Save Home van studenten en docenten van de cursus Maleise taal van
Tiga Batang Air € 150,- ontvangen.
VANNOA
In september heeft Save Home een gift ontvangen van VANNOA .
Bound for Happiness/MLKstreetwear
In november heeft Save Home van Bound for Happiness/MLKStreetwear € 200,- ontvangen
Donateurs
In 2020 heeft Stichting Save Home nog 7 nieuwe donateurs mogen verwelkomen.

BATEN EN LASTEN IN 2020
Baten
Donaties

5.536

Opbrengst WPU

5.257,46

Gift Bound for Happiness

200

Gift Vannoa

100
--------

Totaal baten

11.093,46

INKOMSTEN

Donaties

WPU

Gift Bound for Happiness

Gift Vannoa

Lasten
Kosten Bank

198,94

Kosten opvang slachtoffers
Rumah Aman Gasira

6.000

Huur Rumah Aman 2 jaar

2.250

Kosten stamppot buffet

66

Huur Wijkgebouw

85

Diverse Kosten

25
------

Totaal Lasten

8.624.94

Uitgaven

Kosten opvang slachtoffers

Huur Rumah Aman

Kosten stamppot buffet

Huur Wijkgebouw

Kosten Bank

Diverse Kosten

BEGROTING 2021
Baten
Donaties

6.000
--------

Totaal Baten

6.000

Lasten

Kosten opvang slachtoffers
Rumah Aman
Kosten Bank

6.000
200
---------

Totaal lasten

6.200

Resultaat

-200

