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VAN DE VOORZITTER
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Save Home. De pandemie heeft ook
2021 in zijn greep gehad. Aan het einde van het jaar werden er door het
kabinet weer strenge maatregelen genomen in verband met de besmettelijke
Omikron coronavariant. Het was een moeilijk jaar.
Welke ontwikkelingen heeft Rumah Aman, het opvanghuis van Stichting Save
Home en Yayasan GASIRA op Ambon in 2021, doorgemaakt? Wat organiseerde
Stichting Save Home in 2021? Met wie werkten we samen? Hoeveel mensen
hebben Save Home en Rumah Aman GASIRA bereikt? Het jaarverslag 2021 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.
Een bijzonder woord van dank gaat uit naar schrijfster Wies van Groningen die de winstmarge van
haar boek “Vertellingen uit een koloniaal verleden” aan Stichting Save Home doneert. En naar
MalukuExperience die tijdens een Molukse Literaire Salon een veiling organiseerde waarvan de
opbrengst naar Stichting Save Home ging. Dankzij al die steun heeft onze samenwerkingspartner
GASIRA ook in 2021 een groot aantal kinderen dat het slachtoffer is van seksueel misbruik kunnen
opvangen en begeleiden.
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

•

Nazorg

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 bekostigd.16037

RSIN: 8218.08.898

Kamer van Koophandel
Stichting Save Home is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zutphen onder nummer
08216037.
ANBI status fiscaalnummer: 821808898
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 vormgeven als een schenking per
notariële akte. Deze is volledig aftrekbaar van het belastbaar inkomen, ongeacht de hoogte van het
bedrag.

1van links naar rechts: C. Roeterdink-Taribuka, A. Matulessy Souisa, E. van Leeuwen, oud
medewerker N. Purmiasa, B. Rigterink, J. Unuputty, M. Valk, N. Matulessy

.v.K08216037
RSIN: 8218.08.898

RUMAH AMAN GASIRA IN 2021
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.

Werkzaamheden
Samenwerkingsverband met scholen
Ook de Molukken was in 2021 in de greep van het coronavirus. De maatregelen om het coronavirus
in te dammen hebben grote gevolgen gehad voor Rumah Aman GASIRA. Ondanks corona is het onze
samenwerkingspartner GASIRA gelukt om een samenwerkingsverband op te zetten met de SMP2,
SMP6, SMP 19 op Ambon*. Leerlingen en hun ouders kregen begeleiding en seksuele voorlichting.
Dit is hard nodig omdat het percentage seksueel geweld op Ambon erg hoog is.
Daarnaast nam GASIRA het initiatief om vijf scholen aan te moedigen seksuele voorlichting te
integreren in de vakken studiebegeleiding, religie en biologie. Vijftien docenten volgden de training.
In verband met het hoge percentage seksueel geweld in Ambon stad, nam GASIRA het initiatief om 5
Junior High Schools aan te moedigen om seksuele voorlichting te integreren in de vakken
studiebegeleiding, religie en biologie. Vijftien docenten volgden de training.
*Na de basisschool gaan leerlingen naar de ‘eerste middelbare school’: Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dit is wat in het
Engels Junior High School genoemd wordt, en vergelijkbaar met de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De SMP is
echter een aparte school, en gewoonlijk niet samen met de bovenbouw (SMA). De SMP bestaat uit de klassen 7 t/m 9, voor
leerlingen van ongeveer 13 t/m 15 jaar oud. Het onderwijs hoort nog bij het ‘basisonderwijs’ en valt onder de leerplicht.
Toch stopt ongeveer 22% van de leerlingen na de basisschool met school (vooral op het platteland komt dit voor).

Deskundigheidsbevordering
GASIRA hield in samenwerking met de Nationale Commissie voor Geweld tegen Vrouwen (Komnas
Perempuan) een driedaagse workshop met de politie, provinciale overheden, universiteiten en
dienstverlenende instellingen in de stad Ambon.
Staflid Gennaio Mailoa nam in Makassar deel aan een driedaagse workshop om het
samenwerkingsprogramma tussen GASIRA en New Zealand Aids, belangenbehartiging en training van
onderwijspersoneel te evalueren.
De medewerkers van GASIRA namen deel aan verschillende activiteiten op nationaal- en provinciaal
niveau ter bevordering van de eigen deskundigheid.
GASIRA is bezig met het samenstellen van een "Handleiding opvang slachtoffers” bestemd voor
mensen die slachtoffers van (seksueel)geweld willen begeleiden.

Feiten en cijfers in 2021
Vanaf januari tot en met december heeft Rumah Aman GASIRA 16 slachtoffers opgevangen en
begeleid. Het jongste slachtoffer was 4 jaar oud, slachtoffer van seksuele intimidatie. Een aantal
verkrachtingen vond plaats bij vijf meisjes in de leeftijd van 13 tot 18 jaar oud. In al deze gevallen zijn
de daders bekenden van de kinderen. Deze gevallen betreffen niet alleen slachtoffers uit Ambon
stad. De slachtoffers komen overal vandaan.
De slachtoffers werden bijgestaan bij het doen van aangifte en kregen ondersteuning bij het juridisch
proces. Daarnaast kregen ze ook psychische 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 sociale bijstand aangevraagd bij de provinciale overheid.
Voor het monitoren van slachtoffers zijn er huisbezoeken afgelegd.
Korban & Kasus yang ditangani oleh GASIRA, periode : Januari – Juni 2021
No

Naam

Leeftijd

Status

1

NL

13 jaar

Verkrachting

Juridisch proces dader

2

AA

4 jaar

Seksuele intimidatie

3

SH

10 jaar

Seksuele intimidatie

4

NA

14 jaar

verkrachting

5

KS

49 jaar

Seksuele intimidatie

6

ES

15 jaar

Verkrachting

Slachtoffer en
getuigenverhoor
Verhoor slachtoffer en
getuige
Uitspraak rechtbank:
dader krijgt 5 jaar
gevangenisstraf
Slachtoffer trekt zich na
mediatie terug
Twee daders krijgen van
de rechter ieder acht jaar
gevangenisstraf
opgelegd.
Slachtoffer bespreekt
haar casus met GASIRA

Huiselijk geweld
7

VM

35 jaar

8

MH

11 jaar

Seksuele intimidatie

9

VT

17 jaar

Verkrachting

10

NM

16 jaar

verkrachting

Dader krijgt 6 jaar
gevangenisstraf opgelegd
en een boete van
50.000.000 rupiah
Dader krijgt 9 jaar
gevangenisstraf
Optekenen van het
verhaal van slachtoffer en
getuige.

Periode Juli -Desember 2021
1.

TP

7 jaar

Seksuele intimidatie

2

CW

16 jaar

Verkrachting

Dader krijgt 2 jaar
gevangenisstraf, en moet
100 miljoen rupia’s
betalen.
BAP slachtoffer en getuige

3

N

17 jaar

Verkrachting

1e stap

4

JK

15 jaar

Verkrachting

5

AH

15 jaar

Verkrachting

6

WR

18 jaar

Verkrachting

Tijdelijk ondergebracht bij
Rumah Aman GASIRA, DNA
test en vervolgens door
een instantie van de
provincie Maluku
opgevangen.
Optekenen van het verhaal
van slachtoffer en getuige
Nog in behandeling bij het
gerechtshof.

Bron: rapportage Rumah Aman GASIRA

Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen en
meisjes
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. Dankzij de inspanningen van GASIRA is seksueel
geweld op de Molukken bij een breder publiek bekender en
bespreekbaarder geworden. Slachtoffers durven meer naar
buiten te treden door het doen van aangiftes.
GASIRA sloot, in het kader van de internationale 16 daagse
campagne stop geweld tegen vrouwen en kinderen, een samenwerkingsovereenkomst (MOU) met
Classis GPM Pulau2 Letti, Moa, Lakor om een Rumah Aman op te richten. Een eilandengroep in

zuidwest Molukken om geweld tegen vrouwen en kinderen in die regio aan te pakken. Een enorme
stap!
Medewerkers
De werkzaamheden bij Rumah Aman GASIRA worden uitgevoerd door vijf medewerkers. Die allemaal
een specifieke taak hebben: programma coördinator, financiële administratie, begeleider van
slachtoffers, staflid voor begeleiding en onderzoek.

STICHTING SAVE HOME NEDERLAND IN 2021
VERGADERINGEN
In 2021 heeft het bestuur vier keer vergaderd waarvan een keer fysiek. 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 2021
•

Terugblik op 2020

•

Jaarverslag: 2020

•

Financiën

•

Donateurs

•

Social Media: Facebook

•

Website

•

Nieuwsbrief

•

Rapportage Rumah Aman GASIRA

Activiteiten in 2021
Vergaderingen
Dit jaar was nadenken over de samenwerking met GASIRA een kernbegrip. De sleutelwoorden waren
emancipatie, loslaten en duurzame ontwikkelingssamenwerking. Een jaar waarin we in de
vergaderingen aandacht hebben besteed aan onze rol en die van onze samenwerkingspartner
GASIRA bij de ondersteuning en voortgang van Rumah Aman GASIRA. De wijze van ondersteuning zal
in 2023 een andere vorm krijgen. Hoe en op welke wijze zal in 2022 duidelijker worden.
Contacten
Eind 2021 nam Atha Hitiahubessy van Stichting Gandong contact op met Stichting Save Home om de
situatie op het eiland Tanimbar te bespreken. Bij onderzoek is gebleken dat veel kinderen te maken
hebben met (seksueel)geweld. Atha Hitiahubessy wil graag de mogelijkheden tot samenwerking
bespreken.

Molukse Literaire Salon
Op zaterdag 25 september organiseerde
MalukuXperience, tijdens een Molukse Literair
Salon, een veiling voor Stichting Save Home. De
veiling bracht een prachtig bedrag op van € 415,00.
Medja Makan die de catering tijdens de Molukse
Literaire Salon verzorgde doneerde een bedrag van
€ 100,00.

Op bezoek bij schrijfster Wies van Groningen
In augustus gingen Corry Roeterdink-Taribuka en
Augustien Matulessy-Souisa bij schrijfster Wies
van Groningen op bezoek. Ze spraken met haar
over Stichting Save Home. Van Groningen zet zich
via haar literatuur al jaren in om de stem van
vrouwen te laten horen. “De Stichting is
belangrijk, omdat deze opkomt voor meisjes en
vrouwen die het slachtoffer van (seksueel) geweld.
Daarom heeft ze besloten om de winstmarge van
de verkoop van haar boek aan Save Home te
schenken.

Giften
In 2021 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 jonge slachtoffers van seksueel geweld op de Molukken.
Donateurs.
Het donateurenbestand is in 2021 stabiel gebleven.

BATEN EN LASTEN IN 2021
Beknopte balans per 31 december 2021
2021

2020

Vlottende Activa

20.453

20.592

Totaal Activa

20.453

20.592

Passiva Reserves

20.453

20.592

Totaal Passiva

20.453

20.592

Beknopte staat van baten en lasten 2021

2021
Donaties

2020

7.066

11.093

7.000

8.250

Lasten
Besteed aan doelstellingen
Fondsenwerving
Beheer en administratie

Totaal lasten

Resultaat (Saldo toegevoegd aan reserve)

Algemeen:
Alle bedragen zijn vermeld in Euro.

151
205

224

7.205

8.625

-139

2.468

Inkomsten

Donaties

Veiling Literaire Salon

Medja Makan

St.Andriese Podt

Wies van Groningen

Gift n.a.v. Verjaardag

Uitgaven

Kosten opvang Slachtoffers

Beheer en Administratie

BEGROTING 2022
Baten
Donaties

6.000
-------

Totaal Baten

6.000

Lasten

Kosten opvang slachtoffers
Rumah Aman

6.000

Huur Rumah Aman 2 jaar

2.550

Kosten Bank

200
--------

Totaal lasten

Resultaat

8.750

- 3.250

Alle bedragen in EURO

Onder voorbehoud van fondsenwerving: Deskundigheidstraining voor 2 jaar op de eilanden :
Nusalaut, Tanimbar en Leti.
Reis-, training en verblijfskosten. Kosten zijn geraamd op € 2.275 per eiland.

