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1. VAN DE VOORZITTER  

 

Voor u ligt het jaarverslag 2014 van Stichting Save Home. Samen met de leden van de raad van advies en 

ambassadeurs is vooral gewerkt aan de communicatie met Stichting GASIRA met wie Stichting Save Home op 

de Molukken samenwerkt.  

Aanleiding 

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 gewoon. 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 vaak in de omgeving van de daders blijven verkeren en niet deskundig 

genoeg geholpen worden. 

2014 

In dit jaarverslag leggen we verantwoording af aan onze donateurs en subsidieverstrekkers. In 2014 hebben we 

een aantal activiteiten ondernomen om het aantal donateurs te vergroten of om door acties onzerzijds de 

financiële middelen te verruimen. Het bestuur, leden van de Raad van Advies en ambassadeurs zijn enkele 

keren in vergadering bijeen gekomen.  

Kamboti 

Stichting Save Home neemt deel aan het Kamboti programma van Stichting TitanE. Kamboti is een traditioneel 

draagmandje gemaakt van gevlochten palmbladeren. Het mandje symboliseert de onderlinge diversiteit in 

verbondenheid van de 15 organisaties die met 20 projecten bij het Netwerk zijn aangesloten.  

Binnen het raamwerk van het Kamboti-programma fungeren de netwerkorganisaties/projecthouders als 

stakeholders met een grote mate van autonomie. Dit betekent dat de verantwoordelijkheid voor de 

coördinatie van de uitvoering en de aansturing van het Kamboti-programma berust bij de samenwerkende 

projecthouders middels de projectgroep Kamboti. Deze projectgroep, gefaciliteerd en ondersteund door 

Stichting TitanE, ondersteunt en begeleidt de samenwerkende organisaties bij de aansturing van de projecten.   

Stichting Save Home neemt deel met het project capaciteitsopbouw voor hulpverleners en managementteam 

van Rumah Aman GASIRA. Het project capaciteitsopbouw voor de hulpverleners- en managementteam van 

Rumah Aman is een vervolgproject van het project ‘Opvang voor seksueel misbruikte kinderen op de 

Molukken ’. Stichting Save home (stakeholder) heeft € 7720,00 bij Cordaid aangevraagd. De aanvraag is 

gehonoreerd mits Save Home zelf de helft van het aangevraagde bedrag naar Cordaid stort. Cordaid verdubbelt 

het bedrag en maakt over naar een centrale rekening op de Molukken, waar alle projectgelden naar toe gaan. 

 Save Home heeft zelf de mate van fasering voor haar project in eigenhand. Dit alles is opgenomen in een 

protocol (routeplanning). 

Beleidsplan 2015-2021 

Tevens heeft het bestuur in 2014 een beleidsplan voor de komende vijf jaar geschreven. Dit plan is aan 

Stichting BIS Bureau Internationale Samenwerking voorgelegd. BIS is een instituut in Nederland dat Particuliere 

Initiatieven begeleid. BIS ziet het als haar missie om Particuliere Initiatieven te helpen bij de ontwikkeling naar 

een kleine, maar goed functionerende stichting.  
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Bezoek aan Rumah Aman 

In 2014 hebben de secretaris van het bestuur  Jo Uneputty, de penningmeester  Corry Roeterdink-Taribuka en 

de voorzitter Augustien Souisa  een bezoek gebracht aan Rumah Aman.  De bezoeken zijn vaak een onderdeel 

van een reeds geplande vakantie. Tevens hebben Albert van den Brink (oud lid van de Raad van Advies) en Tim 

Hemrika, docent lichamelijke opvoeding in het voortgezet onderwijs, in juli 2014 Rumah Aman bezocht en daar 

gesproken met o.a. de directeur van het huis mw. Nancy Purmiasa 

 

Augustien Souisa 

Eerbeek, 2015 

 

 

Afbeelding; Nesa Maulany, stafmedewerker Rumah Aman 
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ACTIES SAVE HOME NEDERLAND IN 2014 

 

INZAMELEN VAN CARTRIDGES 

Tot nu toe wordt onder leiding van Stichting TitanE, een landelijke organisatie voor ‘Duurzame ontwikkeling & 

Armoedebestrijding’ op de Molukken, lege cartridges en toners bij bedrijven ingezameld. Deze worden tegen 

een bepaald tarief aangeboden aan recyclebedrijven. In 2014 hebben we bij bedrijven cartridges mogen 

ophalen onder andere bij Bosch (Hoevelaken). De opbrengst komt ten goede aan o.a. Stichting Save Home. 

Stichting Save Home wil in 2015 de inzameling zelf oppakken. 

 

BENEFIET DINER  

 

De eerste activiteit van Save Home in 2014 was een 

stamppottenbuffet. De deelnemers aan dit 

huiskamerdiner kregen naast de verschillende 

stampotten waaruit ze konden kiezen ook informatie 

over de doelstelling en activiteiten van Stichting Save 

Home. Tevens konden ze genieten van live muziek. Alles 

is belangeloos geregeld, van de kok, tot aan de 

muzikanten. Het diner heeft € 1.500,00 opgebracht. 

 

 

 

 

BEZOEK AAN RUMAH AMAN GASIRA 

Corry Roeterdink-Taribuka (penningmeester) en  Augustien Souisa (voorzitter) hebben in februari hun vakantie 

op de Molukken onderbroken en een bezoek gebracht aan Rumah Aman GASIRA.  

Die gelegenheid hebben ze gebruikt om samen met de medewerkers van Rumah Aman GASIRA, Linda 

Marantika en Nesa Maulany, bedden en boeken te kopen. Een goede slaapplaats en ook boeken voor school en 

ontspanning zijn hard nodig.  

 

Rumah Aman kan zes kinderen in het huis onderbrengen. Tot nu toe hebben de kinderen op de vloer op matjes 

met daarop dunne matrasjes geslapen. In overleg met de staf van Rumah Aman is besloten om bedden aan te 

schaffen. Ook boeken zijn aangeschaft: een woordenboek, les- en -leesboeken, en informatieve boeken. 

 

Afbeelding: Stampottenbuffet 
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Jo Uneputty heeft in november Rumah Aman bezocht en heeft beddengoed voor Rumah Aman gekocht. 

Daarnaast is ze betrokken geweest bij de besprekingen rond de 15 daagse Campagne waaraan Rumah Aman 

deelnam. 

 

IN GESPREK MET DE P.I.K.I.M.  

Op uitnodiging van het hoofdbestuur van de Christelijk Moluks Evangelische vrouwenvereniging 

(P.I.K.I.M.)  vond op 22 februari 2014 een gesprek plaats met een aantal leden van de stichting Save Home. In 

het verleden heeft de P.I.K.I.M. projecten op de Molukken financieel ondersteund. Nu deze zijn afgerond wil de 

P.I.K.I.M. een ander project financieren en misschien een eigen project starten. Naar aanleiding van het 

gesprek is Stichting Save Home uitgenodigd om een presentatie te geven tijdens de Doa Maluku in 2014. Een 

jaarlijkse bijeenkomst van de P.I.K.I.M. vrouwen.  

PRESENTATIE BIJ DOA MALUKU 

Op 15 maart 2014 werd er een Doa Maluku (gebedsdag voor 

de Molukken) door de P.I.K.I.M. vrouwen in Assen 

georganiseerd. Er werd die dag onder andere gebeden voor 

de Molukken. In het programma kreeg Save Home tien 

minuten om zichzelf te presenteren. Jo Uneputty en Nona 

Matulessy vertelden aan 200 vrouwen het verhaal over 

Rumah Aman GASIRA, het opvanghuis op de Molukken.   

Afbeelding Gesprek met directeur en medewerkers Rumah Aman 

Afbeelding: Nona Matulessy (l) Jo Uneputty (r) 
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Naar aanleiding van de presentatie heeft P.I.K.I.M. aan Stichting Save Home € 500,00 gedoneerd. 

DEELNAME NETWERKBIJEENKOMST TITANE 

Zaterdag 16 augustus namen Melissa Valk, Jo Uneputty en Augustien Souisa 

deel aan een netwerkbijeenkomst van TitanE waarin TitanE het Kamboti 

programma (aanvraag van een groot aantal projecten waaronder dat van Save 

Home bij CORDAID) heeft toegelicht.  

 

 

 

MONDIAL APELDOORN 

Op zaterdag 13 september 2014 heeft Stichting Save Home met een 

informatiekraampje gestaan bij Mondial Apeldoorn. Stichting Mondial 

Apeldoorn is een platform voor ruim 40 lokale organisaties die zich bezig 

houden met ontwikkelingssamenwerking & mensenrechten. Het thema 

van Festival Mondial Apeldoorn 2014 was: “Alle kinderen naar 

school”(Millenniumdoel 2). 

Save Home heeft niet allen informatie gegeven aan de bezoekers van 

het festival, maar ook hapjes verkocht om op die wijze geld te genereren 

en de verkoop ervan heeft € 711,00 opgebracht.  

 

NIEUWSBRIEF 

In augustus heeft Stichting Save Home een nieuwsbrief opgesteld. In deze nieuwsbrief van Stichting Save Home 

worden donateurs en andere belangstellenden geïnformeerd over de actuele situatie van kinderen die 

slachtoffer zijn van seksueel misbruik op de Molukken. Ook wordt er een terugblik gegeven op de activiteiten in 

2013 en het eerste half jaar van 2014. 

BELEIDSPLAN 2015-2020 

In 2014 heeft het bestuur een beleidsplan voor de komende vijf jaar geschreven. Dit plan is aan Stichting BIS 

Bureau Internationale Samenwerking voorgelegd. BIS is een instituut in Nederland dat Particuliere Initiatieven 

begeleid. BIS ziet het als haar missie om Particuliere Initiatieven te helpen bij de ontwikkeling naar een kleine, 

maar goed functionerende stichting.  

 

 

 

 

 

 

Afbeelding: Stand Save Home 
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Rumah Aman Gasira in 2014    

 

In 2014 heeft Rumah Aman GASIRA 

doormiddel van verslagen hun activiteiten 

ten behoeve van opvang slachtoffers 

seksueel misbruik gerapporteerd. 

Er werken drie stafmedewerkers bij Rumah 

Aman die slachtoffers begeleiden 

(psychologische tot en met het  begeleiden 

bij aangifte doen en bij juridische processen). 

Daarnaast werken ze ook met een aantal 

vrijwilligers. Er zal gewerkt worden aan 

uitbreiding van het personeel (een mentrix 

en een stafmedewerker uit de moslim 

gemeenschap). 

 

 

In 2014 zijn stappen genomen om een overeenkomst tot samenwerking te sluiten met de lokale overheid en 

NGO’s die zich bezig houden met seksueel geweld.  

Verder is in het begin van 2014 veel aandacht besteed aan deskundigheidstrainingen opvang en begeleiden van 

slachtoffers van de staf en vrijwilligers. 

Van maart tot augustus 2014 heeft Rumah Aman zich gefocust op het bereiken van clienten en beter 

begeleiden van slachtoffers die in Rumah Aman verblijven  en via huisbezoeken . Daarnaast is Rumah Aman 

begonnen om activiteiten op te zetten ten behoeve van de opvang van slachtoffers via het opzetten van 

simpuls.  

Vanaf maart tot augustus heeft Rumah Aman reeds 31 

nieuwe gevallen van seksueel misbruik geregistreerd. 

Waarvan het grootste gedeelte afkomstig is uit bronnen 

van de politie op Ambon.  Gerekend vanaf januari 2013 

tot augustus 2014, heeft Rumah Aman reeds 145 

gevallen van seksueel misbruik van meisjes vastgelegd 

waarvan een groot deel jonger is dan 15 jaar. 

Outreach is uitgevoerd bij nieuwe slachtoffers afkomstig 

van de gegevens van de politie van Ambon, lokale media 

of verwijzing door andere organisaties. Vanaf maart tot 

augustus heeft Rumah Aman 37 keer een outreach 

uitgevoerd ten behoeve van 18  van de 31 nieuwe 

gevallen die door de politie zijn gemeld.  

Van de 18 gevallen bij wie een outreach is uitgevoerd, 

zijn er 8 slachtoffers waarbij het gelukt is om hen thuis te ontmoeten, bij 9 slachtoffers is het nog niet gelukt 

omdat zij steeds verhuizen. Van de 8 slachtoffers waarbij het gelukt is om te ontmoeten, zijn er 2 die 

voorbereid worden om door Rumah Aman te worden begeleid.  

Afbeelding Rumah Aman 

Afbeelding Begeleiders methodiek slachtoffers 
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Van de 9 slachtoffers waarvan het nog niet is gelukt om hen te ontmoeten, heeft Rumah Aman de 

inspanningen voor outreach tijdelijk gestopt.  Er is  al drie keer naar  de verblijfplaats van elk slachtoffer 

gezocht. Outreach wordt pas vervolgd zodra Rumah Aman duidelijke informatie heeft over hun verblijfplaats. 

HUISBEZOEKEN 

De meeste kinderen worden na outreach bij familie ondergebracht of een andere omgeving waar het veilig is. 

De kinderen worden dan via huisbezoeken begeleid.  Rumah Aman heeft 3 slachtoffers thuis bezocht. Tijdelijk 1 

slachtoffer dat bereid is om begeleid te worden in september. In het algemeen is zorg aan huis psychosociale 

begeleiding i.v.m. zelfbeeld en ook om het slachtoffer sterk te maken voor het proces bij de politie, rechter en 

rechtbank. De huisbezoeken betreffen 3 slachtoffers: DK, MM en HH. 

SIMPUL KOMUNITAS (SITAS);  

Rumah Aman GASIRA heeft een begeleidingsconcept ontwikkeld dat uitgaat van begeleiding door de 

gemeenschap de Simpul Komunitas, in Kairatu ook wel SITAS genoemd. Dit concept is ontwikkeld om  

vervoersproblemen door de geografische spreiding van de Molukken, die uit vele eilanden bestaat, het hoofd 

te kunnen bieden. Taak van een Simpul is het slachtoffer opvangen binnen hun gemeenschap, de begeleiding 

begint met:  aangifte doen bij de politie. Als de behoefte aan begeleiding voldoende is bij de SIMPUL dan is 

verwijzing naar Rumah Aman niet noodzakelijk. Het is voldoende wanneer een SIMPUL rapporteert naar 

Rumah Aman. Wanneer een SIMPUL niet in staat is om een slachtoffer te houden, dan wordt het overgebracht 

naar de Rumah Aman.  

Als eerste stap, heeft Rumah Aman GASIRA drie SITAS geformeerd in drie kecamatan op Maluku die gekozen 

zijn als test gebied: kecematan Kairatu, kecematan Saparua en kecamatan Haruku. Kecematan Kairatu bestaat 

uit 4 simpul, Kecematan Saparua uit 4 en Kecematan Haruku uit 2 simpuls, die elk tot taak heeft om begeleiding 

te geven aan 2 tot 3 buurdorpen. SITAS op Kairatu heeft al vorm gekregen  en is begonnen met bereiken en  

begeleiden van slachtoffers. In augustus, organiseert Rumah Aman een deskundigheidstraining voor de leden 

van SITAS Kairatu, waarin de structuur is besproken en de vorming van 4 groepen SITAS in de Kecamatan 

Kairatu. Tevens van gedachten gewisseld over het systeem en procedure van opvang van het slachtoffer op het 

niveau van de gemeenschap. Het plan is om in de maand september een ontmoeting te hebben met de SITAS 

Kairatu om de werkzaamheden in de maand augustus te evalueren en te updaten. Ter informatie de 

ontmoeting van SITAS Kairatu in de maand augustus werd gefinancierd door MAMPU, behalve de reis en 

verblijfskosten van de staf en vrijwilligers van Rumah Aman, deze kosten zijn verantwoord in het financieel 

verslag naar Stichting Save Home 

Terwijl tot nu toe de structuur van de andere 2 SITAS op Saparua en Haruku nog niet is vastgesteld vanwege 

het propvolle programma van de leiding van de plaatselijke kerken, die lokale partners zijn van GASIRA bij het 

uitdenken en oprichten van een SITAS. Echter GASIRA heeft als doel om in 2014 alle SITAS op te richten en 

beginnen met begeleiding van meisjes die slachtoffer zijn van seksueel geweld. 

Vanaf augustus tot en met december 2014 heeft Rumah Aman GASIRA voorlichting gegeven aan scholen in het 

voortgezet onderwijs, SMP en SMA, over seksueel geweld. Deze voorlichting werd gegeven op scholen op het 

eiland Seram en Ambon. 

15 DAAGSE CAMPAGNE RUMAH AMAN GASIRA 

Van 25 november tot 10 december 2014 nam Rumah Aman/GASIRA deel aan een nationale campagne tegen 

geweld tegen kinderen en vrouwen. De campagne was bedoeld om de bevolking te informeren over seksueel 
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geweld, want dit onderwerp is nog steeds een taboe. Alle middelen werden ingezet: er zijn interviews gegeven 

voor de radio, posters opgehangen in de verschillende steden en dorpen, er zijn stickers gemaakt en er is een 

speciale brochure opgesteld om uit te delen.  

Niet alleen de lokale bevolking vormde een belangrijke doelgroep tijdens de campagne. Ook op het gebied van 

beleid is er bijna geen aandacht voor preventie en signalering van seksueel misbruik op de Molukken. Daarom 

werd er tijdens de campagneperiode ook gesproken met verschillende stakeholders zoals politie, scholen en 

overheid.  

 

Sinds de oprichting van Rumah Aman Gasira op de Molukken is er meer aandacht gekomen voor seksueel 

misbruik van kinderen. De campagne heeft hier nog eens een extra impuls aan gegeven. In totaal namen er 137 

organisaties in 73 kabupaten/steden in 28 provincies deel aan de landelijke campagne.  

  

VERGADERINGEN IN 2014: 

 1 februari 2014: vergadering met alle geledingen.  

Opening, Mededelingen, Verslag vergadering van 14 december 2013, GASIRA: In Berita Maluku zijn twee 

artikelen verschenen over Rumah Aman. Het ene artikel is van Nancy Purmiasa (directeur R A.) en het andere 

van Ais Tualeka), Activiteiten 2014 en financiën, Jaarverslag 2013, Nieuwsbrief en website, Rondvraag 

aanwezig: 2 bestuursleden en 1 lid van Raad van Advies 

 10 mei 2014: vergadering met alle geledingen. 

Agenda: Opening; Mededeling: 1ste penningmeester zoeken.  

Notulen: vergadering d.d. 01-02-2014; Ingekomen- en uitgaande post: verslag van Gasira over de periode dec. 

2013 – febr. 2014; Toelichting op bezoek van 2 bestuursleden aan Rumah Aman/Gasira ; Financiën; Activiteiten 

2014 en 2015; Jaarverslag + financieel verslag 2013; Nieuwsbrief en website 

 Aanwezig: 3 bestuursleden en 1 ambassadeur 

 Vergadering: 26 juli 2014: vergadering met alle geledingen:  

Agenda: Opening; Mededeling (aanvraag Cordaid wordt op 16 augustus bekend gemaakt; Notulen 10 mei 2014; 

Ingekomen- en uitgaande post (ingekomen: een uitnodiging van TitanE voor een 

Netwerkbijeenkomst,  uitgaand post:  bedankbrief aan enkele donateurs mail naar Lies Marantika); stand van 

zaken Ambon/Gasira ; Uitgebreid verslag bezoek familie v.d. Brink aan Rumah Aman;  Activiteiten 2014, 

deelname festival Mondial in september; Financiën;  Verhalen vertellen, Werving donateurs . 

Aanwezig: drie bestuursleden en twee leden van Raad van Advies. 

Het bestuur komt ruim een uur voor aanvang van de vergadering bij elkaar om de agendapunten te bespreken 

zodat er geen aparte vergaderingen worden uitgeschreven. 
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 3. SAVE HOME  

 

3.1 MISSIE 

Stichting Save Home wil een veilig huis bieden voor kinderen in een onveilige situatie. Het wil middelen 

verschaffen ten behoeve van kinderen op de Molukken die seksueel worden misbruikt, teneinde hen een thuis 

aan te bieden waar ze worden opgevangen en begeleid, zodat ze vanuit eigen kracht hun leven weer kunnen 

oppakken. 

 De stichting doet dit door het aanbieden van: 

 Tijdelijke huisvesting  

 Hulp van externe psychologen en artsen 

 Begeleiden bij het doen van aangifte 

 Begeleiden bij juridisch proces 

 

De stichting start met maximaal zes kinderen in een Save Home. Het aantal opvanghuizen kan in de toekomst, 

indien nodig, uitgebreid worden. 

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.  

De stichting zal bij de uitvoering van haar doelstelling geen onderscheid maken tussen geloofsovertuiging en 

religie. 

3.2 SAMENWERKING 

In 2012 hebben de voorzitters van Stichting Save Home en Stichting GASIRA hun handtekening gezet onder een 

Memory of Understanding.  

Overige samenwerking 

Stichting Save Home wil en kan niet geheel op zichzelf staan. Om het project succesvol te laten zijn, dient 

samengewerkt te worden met onder meer politie, ziekenhuizen, religieuze instellingen, gezondheidscentra en 

scholen op de Molukken.  

 

3.3 SUPPORTVERWERVING IN NEDERLAND 

Het Communicatieplan van Stichting Save Home dat in 2010 is opgesteld voorziet in plannen voor werving van 

maatschappelijke aandacht en financiële ondersteuning voor haar projectactiviteiten.  

3.3.1.  COMMUNICATIE  

Stichting Save Home informeert de donateurs en geïnteresseerden regelmatig over nieuwe ontwikkelingen. Dit 

gebeurt via een (korte) nieuwsbrief aan het einde van het jaar, Facebook en via de website 

www.stichtingsavehome.com. Op de website van Stichting Save Home is uitgebreid informatie te vinden over 

Save Home als stichting, inclusief doelstelling, activiteiten en berichten van Rumah Aman.  
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3.3.2.  WERVING FINANCIËLE MIDDELEN 

De Stichting werkt in Nederland op vrijwillige basis en ontvangt vooralsnog geen structurele inkomsten. Het 

vermogen van de stichting zal worden gevormd door 

 Vergoedingen 

 Subsidies en donaties 

 Schenkingen, erfstellingen en legaten 

 Alle andere verkrijgingen en baten 

 

Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van deze baten. 

Donaties en/of dienstverlening 

Particulieren 

 Eenmalige of doorlopende financiële bijdrage.  

 Acties of evenementen, waarvan de financiële opbrengsten naar Save Home gaan.  

 Gesponsorde, sportieve deelnames als de Nijmeegse Vierdaagse, een marathon of andere activiteiten. 

 

Bedrijven 

Bedrijven worden gevraagd om het opvanghuis financieel te steunen. Dit kan via een donatie of het 

organiseren van een actie of evenement 

 

Donaties in natura 

De volgende organisaties en personen hebben zich ook in 2014 kosteloos ingezet voor Stichting Save Home: 

 Sulit Solutions: beheer en redacteur website www.stichtingsavehome.com, Facebook account 

 mw. Rebecca Pattipeilohy-Rutumalessy: vormgeving flyers 

 Mw. Jo Uneputty:  verhalen vertellen 

 Bestuursleden, leden Adviesraad en ambassadeurs van Stichting Save Home willen geen 

vergoedingen. Inzet wordt gezien als donatie in natura.  
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4. INTERNE ORGANISATIE STICHTING SAVE HOME 

Op 4 januari 2010 werd ten kantore van notariskantoor Wille te Apeldoorn de oprichtingsakte van de Stichting 

ondertekend. In een brief d.d. 13 januari 2010 werd aan Stichting Save Home te kennen gegeven dat de door 

het kantoor verrichte werkzaamheden niet wordt gedeclareerd, vanwege de doelstelling van de stichting:  

Een eerste opvanghuis voor kinderen op de Molukken te bouwen, die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. 

Een thuis waar ze worden opgevangen en professioneel begeleid zodat zij op eigen kracht hun leven kunnen 

oppakken. In een ‘Save Home’ worden maximaal 6 kinderen opgevangen.  

 

Vervolgens werd de stichting in het Handelsregister ingeschreven en werd bij de belastingdienst de ANBI-status 

verworven. 

Tussen de oprichting en de eerste vergadering van Save Home heeft het bestuur gericht personen benaderd 

voor de Raad van advies en voor een ambassadeurschap van Stichting Save Home.  

Organisatiestructuur Save Home 

Bestuur. 

De Stichting heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden. Het bestuur wordt gesteund door een Raad van 

Advies en Ambassadeurs. De taken van de verschillende geledingen van Stichting Save Home zijn in een 

Huishoudelijk Reglement (zie bijlage) vastgelegd. De bestuursleden zijn: 

 Augustien Souisa, voorzitter 

 Corrie Roeterdink-Taribuka, penningmeester 

 Jo Uneputty, secretaris 

 

Raad van advies 

De raad van advies is een zorgvuldig samengestelde groep bestaande uit personen uit diverse geledingen, elk 

met een specifiek specialisme. De raad is een klankbordgroep en denktank voor het bestuur en adviseert over 

zaken betreffende Stichting Save Home. De leden zijn: 

 Nona Matulessy (hulpverlener opvang vrouwen) 

 Bea Rigterink (was werkzaam in het basisonderwijs) 

 Drs. Melissa Valk (communicatiedeskundige) 

 

Ambassadeurs. 

Stichting Save Home heeft in 2014 de beschikking over twee actieve ambassadeurs (van de drie). Taak van een 

ambassadeur is: leggen van contacten, promoten en bekendheid geven van Stichting Save Home bij het 

publiek. De ambassadeurs beschikken over een netwerk in Nederland en/of op de Molukken.  
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 5. UITGAVEN EN INKKOMSTEN 2014 

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 2014 zijn uitgevoerd, om financiële middelen te verwerven staan beschreven in dit verslag. 

 

88%

12%

Inkomsten 2014

Giften/Donaties €4821,79

Mondial €656,26

2%2%

92%

2%2%

Uitgaven 2014

Kosten bank €201,94

Huur kantoor ruimte €210,00

Rumah Aman €9680,00

Mondial €259,26

Diverse Kosten €192,44
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KAMER VAN KOOPHANDEL 

Stichting Save Home is ingeschreven bij de KvK onder nummer 08216037 

ANBI 

Stichting Save Home is vanaf de oprichting op 4 januari 2010 door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen 

Nut Beogende Instelling (ANBI). Het totaal van reguliere giften van particulieren aan goede doelen, dat ligt 

tussen de 1% en 10% van het belastbaar inkomen, is aftrekbaar (reguliere aftrek).  

Donateurs kunnen giften of donaties aan Stichting Save Home ook vorm geven als een schenking per notariële 

akte. Deze is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van het bedrag.  
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BIJLAGEN 

 

Interview met Jomima Tuhehay  Dit interview is op de website van Stichting Save home geplaatst en op Face 

Book.  

'Belangrijk om donateurs te laten zien wat er met hun 
geld gebeurt’ 

  

Jomima Tuhehay, geboren Ethiopische, is als baby geadopteerd door een Molukse vader en een  

Nederlandse moeder. Ze is 24 jaar. Een gesprek met Jomima die van september tot december 2013 naar  

de Molukken is gegaan en die een week bij Rumah Aman op het eiland Ambon heeft meegedraaid. 

 
Vrijwilligerswerk op de Molukken 

 
“Augustus 2013 heb ik mijn opleiding Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit te Groningen met succes 
afgerond. Na mijn studie wilde ik graag een tijdje naar het buitenland, het liefst om daar vrijwilligerswerk te 
doen. De Molukken kwamen niet meteen bij mij in beeld. Via een kennis van mijn ouders, Jan ter Huizen, kwam 
ik bij de Molukken terecht. Toen hij mij voorstelde om daar vrijwilligerswerk te doen, was ik meteen 
enthousiast, door mijn Molukse vader ben ik bekend met de gebruiken en tradities van Molukkers. Jan ter 
Huizen heeft mij vervolgens in contact gebracht met Frans Palyama en zijn vrouw Jo Uneputty. Zij heeft er voor 
gezorgd, dat ik een week mee mocht lopen met de medewerkers van Rumah Aman". 
 
Rumah Aman 
"Rumah Aman is een stichting die slachtoffers van seksueel misbruik ondersteunt en onderdak biedt. De 
stichting begeleidt kinderen tot en met een leeftijd van achttien jaar. Dit heeft te maken met de wetten die er 
op de Molukken gelden. Kinderen tot en met achttien jaar worden door de wet beter beschermd dan kinderen 
boven de achttien jaar. Op dit moment begeleiden de medewerkers van Rumah Aman negen slachtoffers en 
verblijft geen van hen in het huis. De kinderen zijn slachtoffer van verkrachting of trafficing". 
 
Procedure  
"Een kind, dat slachtoffer is van seksueel misbruik, meldt zich bij het politiebureau, doet aangifte en vervolgens 
neemt de politie contact op met Rumah Aman. Een medewerker van Rumah Aman komt dan ook naar het 
politiebureau. Vervolgens wordt er overlegd of het kind thuis kan blijven wonen of ergens anders onderdak 
moet krijgen. In sommige gevallen kan het kind niet terecht bij familie of vrienden. In dat geval kan het kind 
tijdelijk naar het huis van Rumah Aman. Het kind mag maximaal veertien dagen in het huis blijven. In de 
tussentijd gaan de medewerkers van Rumah Aman op zoek naar een geschikte verblijfplaats voor het kind. Lukt 
dat niet binnen die veertien dagen, dan kan het voorkomen dat het kind terug moet naar een onveilige 
thuissituatie.  
 
Op het moment dat er aangifte wordt gedaan tegen de vermoedelijke dader, start de politie een onderzoek. Als 
er uit dit onderzoek voldoende bewijsmateriaal komt, wordt de dader opgepakt en moet de dader de 
gevangenis in totdat zijn zaak voorkomt. Is er onvoldoende bewijs, dan wordt de dader vrijgelaten en volgt er 
geen procedure. Is het bewijs er wel, dan volgt er een rechtszaak. Tijdens deze rechtszaak zijn slachtoffer en 
dader allebei aanwezig. Daarnaast is een medewerker van Rumah Aman erbij om het kind te steunen. Vaak 
staat de rechter het ook toe dat een familielid van het kind mee naar binnen gaat. Er volgen twee procedures.  

http://www.stichtingsavehome.com/nieuws/belangrijk-om-donateurs-te-laten-zien-wat-er-met-hun-geld-gebeurt
http://www.stichtingsavehome.com/nieuws/belangrijk-om-donateurs-te-laten-zien-wat-er-met-hun-geld-gebeurt
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In de eerste procedure wordt het slachtoffer gehoord en in de tweede procedure krijgt de dader zijn straf te 
horen. Tijdens deze periode houdt Rumah Aman contact met het slachtoffer. Dit contact gebeurt telefonisch en 
door middel van huisbezoeken. Een medewerker van Rumah Aman gaat bij het slachtoffer langs om te vragen 
hoe het met het slachtoffer gaat en hoe de procedure ervoor staat. Na de procedure volgt er nazorg. Een 
medewerker van Rumah Aman gaat één keer in de zoveel tijd bij het slachtoffer langs, om te kijken hoe hij of zij 
het maakt". 
 
Samenwerkende instanties  
"Rumah Aman werkt samen met de politie. Wanneer een slachtoffer aangifte doet, wordt Rumah Aman hier 
ook van op de hoogte gesteld. Rumah Aman werkt nauwelijks samen met de overheid. Dit zou eigenlijk wel 
moeten. Het opvangen van kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik, is op dit moment nog het 
initiatief van particulieren. Dit zou een overheidskwestie moeten zijn. Hierdoor zouden de slachtoffers beter 
opgevangen en begeleid kunnen worden. De opvang en begeleiding van de kinderen is van groot belang en op 
dit moment worden de medewerkers van Rumah Aman en van de politie beperkt in hun mogelijkheden wat 
betreft opvang en begeleiding".  
 
Door wie worden ze bekostigd?  
"Uit het verhaal van de medewerkers van Rumah Aman werd mij duidelijk, dat Rumah Aman het voornamelijk 
moet hebben van giften. Deze giften komen van Save Home Nederland. De overheid op de Molukken geeft 
maar zeer beperkte steun. Dat is de reden waarom zij de kinderen maar voor maximaal veertien dagen 
onderdak kunnen bieden". 
 
Hoe was het contact met de medewerkers van Rumah Aman? 
"Ze hebben mij met open armen ontvangen. Tijdens mijn verblijf bij Rumah Aman heb ik de medewerkers op 
de voet mogen volgen. Ik heb erg veel bewondering voor hun inzet. Ondanks de beperkte middelen zetten zij 
zich voor de volle honderd procent in voor de kinderen. Ik ben mee geweest naar de rechtbank en het 
politiebureau. Ook ben ik mee geweest op twee huisbezoeken en heb ik slachtoffers ontmoet. De 
medewerkers deden er alles aan om mij een goed beeld van hun werkzaamheden te geven. Dit is ze zeker 
gelukt". 
 
Wat is jou het meest bijgebleven?  
"Het bezoek aan de rechtbank is mij het meest bijgebleven. Als ex-rechtenstudente is het erg bijzonder om een 
strafzaak in een ander land te mogen bijwonen. Wat mij verbaasde was de lange tijd die we buiten hebben 
moeten wachten. De zaak zou om 12.00 uur voorkomen, maar om 14.30 uur werden wij pas naar binnen 
geroepen. Het slachtoffer moest naar voren komen en werd verhoord door drie rechters. Ik kon de procedure 
wel volgen, omdat het slachtoffer een kind was en de rechters hun woordkeuze hierop aanpasten. Voor mijn 
gevoel kwamen de rechters vrij intimiderend over op het slachtoffer. Op sommige momenten zelfs geïrriteerd. 
Er werd, naar mijn idee, weinig rekening gehouden met de leeftijd en de gevoelens van het slachtoffer. Dit 
heeft een diepe indruk op mij gemaakt, omdat ik weet hoe het in Nederland gaat. In Nederland wordt een kind 
dat seksueel is misbruikt veel meer in bescherming genomen". 
 
Wat zou Save Home Nederland kunnen doen? 
"Aangezien Rumah Aman nauwelijks wordt gesteund door de overheid, zijn de giften van buitenaf van groot 
belang voor de stichting. Save Home Nederland zou door middel van de website en andere media, Rumah 
Aman meer naamsbekendheid kunnen geven. Als particulieren en organisaties zien waar de stichting voor staat 
en weten wat er met de giften gedaan wordt, is de kans groter dat ze dit initiatief willen steunen. Daarnaast is 
het ook belangrijk om de donateurs te laten zien wat er met hun geld is gebeurd. Het up to date houden van de  
website zou hier aan kunnen bijdragen".  

 

Verslag van Corry Roeterdink-Taribuka en Augustien Souisa Die in bezoek brachten aan Rumah Aman  

in februari 2014 
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Shoppen in Ambon: Bedden en boeken voor Rumah Aman 
2/3/2014  
  

Een dag voor vertrek naar Nederland. We gaan met de twee stafleden van Rumah Aman, Linda Marantika  
en Nezza Maulany, op stap om bedden en boeken te kopen. Een goede slaapplaats en ook boeken voor 
school en ontspanning zijn hard nodig.  

Bedden 
Rumah Aman kan zes kinderen in het huis onderbrengen. Kinderen worden veertien dagen opgevangen. Tot nu 
toe hebben de kinderen op matjes met daarop dunne matrasjes geslapen. In overleg met de staf van Rumah 
Aman is besloten om daar verandering in te brengen. Twee uitschuifbare boxspring bedden worden door ons 
aangeschaft. De bedden worden op het adres van Rumah Aman bezorgd. De meubelmaker geeft een kleine 
korting op de prijs. Alle beetjes helpen. 
 
Boeken 
Ook brengen wij een bezoek aan de boekhandel in Ambon Plaza. Linda Marantika die zelf kinderen heeft, geeft 
aan wat er aangeschaft kan worden: een woordenboek, les- en -leesboeken, en informatieve boeken. Gelukkig 
zijn er veel aanbiedingen en keren we met tassen vol boeken huiswaarts. Blij en opgetogen sluiten we de 
middag af met een kopje thee in Sibu Sibu, een gelegenheid waar de meeste Nederlandse Molukkers te vinden 
zijn. Wij zijn deze keer de enigen. 

 

 

 

 

http://www.stichtingsavehome.com/nieuws/een-dagje-shoppen-in-ambon-bedden-en-boeken-voor-rumah-aman

