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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 2017 ,
doorgemaakt? Wat organiseerde Stichting Save Home in 2017? Met wie werkten
we samen? Hoeveel mensen hebben Save Home en Rumah Aman GASIRA bereikt?
Het jaarverslag 2017 geeft het antwoord in woord en beeld.
Dit jaar was nadenken over de samenwerking met GASIRA een kernbegrip. De sleutelwoorden waren
emancipatie, loslaten en duurzame ontwikkelingssamenwerking. Een jaar waarin we veel aandacht
hebben besteed aan onze rol en die van onze samenwerkingspartner GASIRA bij de ondersteuning en
voortgang van Rumah Aman GASIRA.
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.
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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 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. De overheid biedt geen
professionele opvang en begeleidt geen slachtoffers. Voor hulp zijn misbruikte kinderen afhankelijk
van familie en bekenden. Gevolg is dat slachtoffers van seksueel misbruik niet deskundig genoeg
geholpen worden. Daarom 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 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).

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 (gezamenlijk bevoegd)
Mw. Corrie Roeterdink-Taribuka, 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. Bea Rigterink (was werkzaam in het basisonderwijs)
Mw. drs. Melissa Valk (communicatiedeskundige)

De stichting heeft in 2017 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.
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.
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Hoe ziet de opvang van slachtoffers eruit?
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RUMAH AMAN GASIRA IN 2017
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.

Aandacht voor seksueel geweld in de media

Team Rumah Aman 2017

Seksueel geweld tegen kinderen komt steeds meer onder de aandacht in de regio Ambon. Cijfers
laten zien dat het aantal meldingen bij de politie jaarlijks verdubbelt. De krant Siwalima (Molukken)
schreef in oktober 2017 een artikel over seksueel geweld en dat daders nog niet gevoelig zijn voor
straffen die gegeven worden. En roept aanklagers, politie en rechters op samen te werken om
zwaarder te straffen. Tegelijkertijd een oproep aan de overheid intensief te werken aan publieke
bewustwording om geweld tegen kinderen te voorkomen.
De lokale tv op Ambon besteedde in oktober 2017 aandacht aan een 8-jarig slachtoffer van seksueel
misbruik. Het meisje was door haar vader enorm toegetakeld waardoor zij in het ziekenhuis werd
opgenomen. Nu haar lichamelijke gezondheid is verbeterd wordt het slachtoffer opgevangen bij
Rumah Aman Gasira en wordt zij door de hulpverleners professioneel begeleid. Hiervoor heeft de
politie eerst toestemming gegeven.

Feiten en cijfers in 2017
Opvang van slachtoffers

Ook een meisje van 16 jaar vond in dezelfde periode onderdak bij Rumah Aman. Ze is door de politie
naar het huis gebracht in afwachting van een rechtszaak over mensenhandel. Vier daders zijn
gearresteerd en worden berecht. Het slachtoffer is sleutelgetuige in het proces. Zelf heeft ze
seksueel overdraagbare aandoeningen opgelopen. Deze kwamen aan het licht doordat zij
pijnklachten had.
Extra aandacht was er voor het misbruik van een meisje van twee jaar door een buurman. Het
slachtoffer klaagde over pijn. Met veel moeite is uiteindelijk informatie gekregen over de mate van
misbruik. De vader van het slachtoffer, zelf agent, wilde het proces-verbaal intrekken omdat de
dader niet alleen buurman is maar ook familielid. Het verzoek van de vader om het proces-verbaal in
te trekken is niet door de commandant van de politie gehonoreerd. Rumah Aman GASIRA besteedde
veel aandacht door de politie die de zaak behandelt te ondersteunen.

Hoofdstuk: RUMAH AMAN GASIRA IN 2017

In maart van 2017 werd een meisje van 11 jaar, slachtoffer van seksueel misbruik door haar oom,
tijdelijk opgevangen in Rumah Aman. Stafmedewerkster Nezza Maulany traceerde het slachtoffer
naar aanleiding van meldingen die collega’s van een overheidsinstelling en de politie maakten. Ruim
85% van de slachtoffers, die opgevangen worden door Rumah Aman, is misbruikt door een bekende
uit de directe omgeving.
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Van januari tot maart 2017 heeft Rumah Aman Gasira 29 slachtoffers van geweld begeleid.

Bron: Rumah Aman GASIRA

Juli – december 2017
Van 1 juli tot 31 december 2017 behandelde GASIRA Maluku 28 gevallen van geweld tegen vrouwen
/ kinderen. Er was onder andere sprake van huiselijk geweld, verkrachting, seksuele intimidatie en
mensenhandel. In totaal hebben 27 zaken een juridische regeling getroffen en 1 zaak werd in der
minne geschikt. Van de 27 gevallen, was één geval van verkrachting van een 9-jarig meisje door haar
vader nog in de fase van het proces. Er waren drie slachtoffers van verkrachting die behandeling bij
RAG nodig hadden, 2 langer dan 2 maanden en één gedurende twee weken.
Rumah Aman is in 2017 actief geweest op de volgende eilanden: Saparua, Seram en Ambon. Op
Saparua in met name de dorpen Haria, Tuhaha, Ihamahu Siri Sori Islam en Ulath. Op West Seram in
o.a. het dorp Nuruwe, op Haruku het dorp Oma en op Ambon waar Rumah Aman GASIRA is
gesitueerd.
In februari heeft GASIRA Maluku, onze samenwerkingspartner, het geweld tegen vrouwen en
kinderen in de dorpen Haria, Ihamahu, Ulath (Saparua)en Nuruwe (Seram) in kaart gebracht.
In maart was er een ontmoeting met kerkleiders in Klasis GPM Lease (Lease omvat de eilanden
Saparua, Haruku en Nusalaut), SITAS-leiders en Support Groups. Tijdens die ontmoeting werd
gesproken over de mogelijkheid om een Community Based Services Center voor slachtoffer op te
zetten.
Omdat:
1. Geweld tegen kinderen, vooral seksueel geweld, nog steeds actueel is.
2. Het belangrijk is om bewustwording over seksualiteit te vergroten.
3. Empowerment van gemeenschapsleiders op het gebied van counseling en paralegalvaardigheden noodzakelijk is.

Hoofdstuk: RUMAH AMAN GASIRA IN 2017

Werkgebied Rumah Aman GASIRA
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Ondersteuning aan SITAS en Support Groups.
Ook in 2017 ging de aandacht uit naar SITAS en Support Groups. Rumah Aman wil in samenwerking
met deze netwerkorganisaties de dienstverlening (community based) aan slachtoffers verbeteren
Van januari tot maart 2017 waren de activiteiten gericht op:
▪

Het in kaart brengen van (seksueel)geweld en de behoeften van vrouwen in het dorp.

▪

Het evalueren van de voortgang SITAS & SG na de trainingen & socialisatie in het dorp.

▪

Ondersteuning en betrokkenheid van SITAS & SG bij dorpsbesturen of kerkelijke instellingen
bij het omgaan met slachtoffers van geweld.

▪

Problemen waarmee SITAS / SG wordt geconfronteerd bij het helpen van slachtoffers.

De activiteiten zijn geïmplementeerd in drie dorpen op Saparua (Ihamahu, Ulath, Haria) en één dorp
op Seram bagian Barat (Nuruwe). Met drie andere dorpen: Tuhaha, Siri Sori Islam (Saparua) en Oma
(Haruku) worden besprekingen gevoerd om ook daar de activiteiten uit te zetten.

▪

Opvang en begeleiden van slachtoffers;

▪

Capacity building

▪

Seksuele Educatie in het dorp Haria

▪

Overleg over de besteding van de DANA DESA. Het geld dat de dorpen krijgen voor de
ontwikkeling van het dorp

▪

Implementatie van SPPT-PKKTP in de provincie Maluku;

▪

Internationale campagne van 16 dagen geweld tegen vrouwen 25 november-10 december
2017

▪

Pleitbezorging voor RANPERDA Empowerment en bescherming van vrouwen en kinderen in
het Central Maluku District.

Seksuele educatie jongeren en ouders
In september gaf Rumah Aman Gasira seksuele
educatie aan jongeren en hun ouders in het
dorp Haria. Daarbij werd samengewerkt met
de kerk. Aan de sessie met jongeren namen
vijftig jongeren deel: 28 meisjes, 20 jongens en
2 vrouwelijke leerkrachten. De 39 ouders
volgden een speciale sessie.
Tweede brommer van de Soroptimisten Club
Met de donatie van de Soroptimisten Club
Arnhem heeft Rumah Aman in 2017, nadat
het definitieve bedrag is ontvangen, een
tweede brommer kunnen aanschaffen. In het
Jaarverslag van 2016 is al uitgebreid aandacht
besteed aan de schenking.

Ontvangst tweede brommer
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Bezoek uit Nederland
In 2017 heeft Rumah Aman Gasira een aantal gasten uit Nederland ontvangen.
Bezoek van vrijwilligers
Ella Tuparia, Yentl en Nancy Lesimanuaja bezochten in juli Rumah Aman Gasira op Ambon. Ze zijn
sinds de oprichting van Save Home betrokken bij de stichting en waren benieuwd naar het
opvanghuis. Ze schreven een kort verslag over hun bezoek. Dit verslag is op de site van Stichting Save
Home geplaatst.
Teachers Go Abroad
Stichting Teachers Go Abroad is opgericht door 4 docenten uit het VMBO-onderwijs die
vrijwilligerswerk over de grens doen. Ze deden eerder onderwijsprojecten in Cambodja en op de
Molukken. Twee van hen, Marianne Ruis en Erna van der Laan, hebben Rumah Aman bezocht en
informatie gegeven aan de medewerkers van Rumah Aman over seksuele educatie in het onderwijs.
Dekat di Hati
Een bestuurslid, werkgroepsleden en vrijwilligers van Stichting Dekat di Hati hebben in
oktober/november een bezoek gebracht aan Rumah Aman. Ze zijn voortvarend aan de slag gegaan
en hebben in het huis geklust, kamerschermen gebouwd, loungebank met twee zitjes en een tafel
gekocht voor het opvanghuis.
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Geschenk van Dekat di Hati
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STICHTING SAVE HOME NEDERLAND IN 2017
In Nederland werden er in 2017 inzamelingsacties gehouden en was er inhoudelijke aandacht voor
het onderwerp seksueel geweld op de Molukken.

Voorlichtingsactiviteiten in 2017
Assen
Stichting Save Home heeft tijdens de Internationale Vrouwendag op uitnodiging van Lien Siwalette
van de Noabershop in Assen deelgenomen aan een speciaal programma. In de vorm van een
interview hebben Nona Matulessy en Augustien Souisa gepraat over Stichting Save Home/Rumah
Aman. Zie www.noabershopassen.com
Bemmel
Stichting Save Home heeft op, 8 september, verzoek van de Stichting Kulit Bia in Bemmel een
informatieavond verzorgt om over het werk van Rumah Aman GASIRA te vertellen. Jammer genoeg
waren er niet zoveel mensen op de door de stichting georganiseerde avond.
Vaassen
Op zaterdag 7 oktober stond Save Home met een informatiekraampje op het informatieplein
Ontmoeten & Ontdekken: Lain tolong lain dat door Stichting TitanE werd georganiseerd in de
Molukse stichting Balai Pusat in Vaassen. Melissa Valk gaf een pitch van 5 minuten waarin ze in korte
tijd de toehoorders informeerde over het werk van Rumah Aman en de doelstelling van Stichting
Save Home.

Amsterdam City Walk
Imane Valk (9 jaar oud) liep 14 oktober de
Amsterdam City Walk voor Save Home. Ze
haalde met haar actie € 516,00 op. "Ik help wel
vaker als er iets is voor Save Home. Maar ik wil
ook graag zelf iets doen voor kinderen op de
Molukken die het moeilijk hebben.”
Radio Oras
Imane Valk was ook te gast bij Radio Oras.
Tijdens de uitzending vertelde ze over haar actie
voor Stichting Save Home . Imane: “Ik zou het
fijn vinden als seksueel misbruik minder wordt
over de hele wereld”

Imane te gast bij Radio Oras

Lin on a Mission
Hoe Stichting Save Home werkt aan de opvang van kinderen die seksueel worden misbruikt
inspireerde Linde Tops-Miete om een artikel te schrijven. Melissa Valk gaf in een interview uitleg
over de doelstelling en werkwijze van Stichting Save Home.
Zen Company
De Zen Company in Almere heeft tijdens hun nieuwjaarsborrel aandacht besteed aan Stichting Save
Home en tevens een klein bedrag gedoneerd
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Daarnaast verzorgde Eleonora van Leeuwen het programma voor kinderen. Onze jongste
vrijwilligster Imane Valk schreef een inspirerende brief om kinderen die in de Molukse wijk wonen
op te roepen om aan het programma deel te nemen. Tevens om lege statiegeld flessen te
verzamelen waarvan de opbrengst van het statiegeld bestemd is voor kinderen op de Molukken.
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VERGADERINGEN
In 2017 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 2016
Jaarverslag: 2016
Toekomstige samenwerking met GASIRA
Proposal GASIRA; Seks Education
Financiën
Donateurs
Social Media: FaceBook
Website
Nieuwsbrief
Rapportage Rumah Aman GASIRA
Verslag bezoek van Jo Uneputty aan Rumah Aman
Samenwerking met Dekat di Hati
Samenwerking met Teachers Go Abroad.

Toekomstige samenwerking met GASIRA:
In 2017 hebben we gebrainstormd over de samenwerking met GASIRA. De tijd is, na zeven jaar Save
Home in Nederland, aangebroken om de samenwerking met GASIRA eens onder de loep te nemen.
Tot nu toe ontvangen de mensen van Rumah Aman Gasira ‘salaris’ van Stichting Save Home. In het
begin was dat noodzakelijk. Nu dringt zich de vraag op of de salariëring niet door GASIRA kan
worden overgenomen. Onderzocht moet worden of Rumah Aman (huis en personeel) door GASIRA
en de overheid in de Molukken gefinancierd kan worden.

Het toekomstige beleid van Stichting Save Home is ook besproken met de samenwerkingspartner
GASIRA . Begin 2017, heeft Rumah Aman GASIRA haar werkzaamheden geëvalueerd ook de
samenwerking met de regionale partners op Lease (Saparua en Haruku) en Kairatu (Seram). De
evaluatie is vooral bedoeld om de samenwerking met de lokale partners strategischer aan te pakken
en te verduurzamen. Er wordt nu meer ingezet op de samenwerking met lokale partners en op
capacity building van zowel de partners als de betrokken gemeenschappen.

Hoofdstuk: VERGADERINGEN

Stichting Save Home blijft Rumah Aman ondersteunen maar krijgt een andere rol. We kunnen ons
richten op de financiële ondersteuning van: begeleiden van slachtoffers, de trainingen aan
vrijwilligers en voorlichtingsactiviteiten aan de masjarakat sipil.
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Verslag bezoek Jo Uneputty
Jo Uneputty heeft tijdens haar vakantie op de Molukken ook Rumah Aman bezocht. Daar heeft ze
gesproken met de medewerkers over de voortgang van het werk. Ze sprak ook met enkele
slachtoffers van seksueel misbruik.
Ze vertelt over een negen jarig meisje dat door haar eigen vader werd verkracht. Het slachtoffer liep
bij de verkrachting ernstige verwondingen op en moest een zware operatie ondergaan. Het
slachtoffer werd gedurende twee maanden bij Rumah Aman GASIRA opgevangen waar ze begeleid
werd. Het meisje was zo toegetakeld dat ze nog een tweede operatie moet ondergaan. Nu is het
slachtoffer terug naar haar tante. Rumah Aman GASIRA blijft haar begeleiden ook tijdens het proces
totdat de zaak volledig is afgehandeld.

Samenwerking in Nederland

Overleg Save Home met Dekat di Hati

Hoofdstuk: VERGADERINGEN

Stichting Save Home heeft in 2017 enkele bijeenkomsten gehad met Dekat di Hati enTeachers Go
Abroad. Over hoe we met elkaar gaan samenwerken om slachtoffers van seksueel geweld op de
Molukken te helpen. In 2018 zal daar verdere invulling aan worden gegeven. Dekat di Hati heeft
aangegeven dat ze het project Seksuele Educatie voor drie jaar willen bekostigen en dat ze een
bijdrage willen leveren aan de huur van een nieuwe woning mocht die meer kosten dan de huidige
huur die Stichting Save Home voor twee jaar heeft betaald.
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UITGAVEN EN INKOMSTEN 2017
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 2017 zijn uitgevoerd, om financiële middelen te verwerven staan beschreven in dit
verslag.

Inkomsten

9%
Patimura walk, Stichting ASAL
Maluku
Soroptimist Club Sponsoring voor
brommers

31%
60%

Donaties

1%5%
11%
Salarissen/Huur
Aanschaf brommer
Kosten bank

83%

Overige kosten
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Bijlage 1: Artikel LinkedIn

Melissa helpt seksueel misbruikte kinderen op de Molukken
Mensen die met hart en ziel werken aan mooie missies, maken het verschil. Deze mensen werken
aan een betere wereld. Juist zíj verdienen extra aandacht en nieuwe contacten die de mooie missie
een stapje vooruit helpen. Daarom portretteert Lin on a Mission mensen met mooie missies. Dit keer
zet zij Melissa Valk van stichting Save Home in het zonnetje:

Waarom ben juist jij deze mooie missie gestart?
‘Ik ben zelf half-Molukse en mijn eigen nichtje op de Molukken was in 2009 slachtoffer van seksueel
misbruik. In dat jaar ging mijn familie op vakantie naar de Molukken. Bij aankomst vroeg mijn nichtje
van 13 jaar hen om hulp. Haar ouders waren kort na elkaar overleden en zij woonde bij haar oom.
Zijn zoon had haar seksueel misbruikt. Mijn familie deed meteen aangifte, en dat ging prima. Maar
alles wat erna kwam, ging moeizaam. Er was geen professionele opvang of begeleiding. Gelukkig
kreeg de dader na een lang proces 18 jaar gevangenisstraf, maar mijn nichtje bleef getraumatiseerd
achter. Mijn moeder zat daarmee en wilde daar iets aan doen. Voordat ze stappen ondernam, liet ze
eerst een deskundige uit Jakarta onderzoeken of de ervaring van mijn nichtje een uitzondering was of
de norm.
Uit het onderzoek kwamen verontrustende cijfers naar voren. Maar liefst 1 op de 3 meisjes onder de
14 jaar op de Molukken is slachtoffer van seksueel geweld. In Nederland is er veel aandacht voor, nu
bijvoorbeeld via #MeToo. Bovendien is hulp aan slachtoffers geïnstitutionaliseerd. Denk aan de ‘Blijf
van mijn lijf’-huizen of de hulplijn Seksueel misbruik. Op de Molukken is dat niet zo. Voor mijn
moeder destijds alle reden voor het oprichten van stichting Save Home. Ik sloot direct aan bij deze
missie.

Hoofdstuk: Bijlage 1: Artikel LinkedIn

Kan je jouw missie in 1 tweet samenvatten?
“Professionele opvang bieden aan slachtoffers van seksueel misbruik op de Molukken en een
bijdrage leveren aan preventie. Uiteindelijk doel is het institutionaliseren van deze hulp. ” (181
tekens)

14

Mijn moeder is bestuurslid en voorzitter van de stichting en voert meestal het woord richting de
oudere generatie binnen de Molukse gemeenschap. Vanuit mijn professie PR en communicatie help
ik om de missie breder bekend te maken. Ik zorg voor de storylines, verwoord onze boodschappen
richting de media en de jongere generatie, en stem ons verhaal af op partners.
Wij wilden slachtoffers in eerste instantie hulp en houvast bieden, en hebben samen met een
partnerorganisatie gezorgd voor een veilig huis waar ze worden opgevangen. We hebben hiervoor
een team aangenomen op de Molukken en een huis gehuurd. Alles wordt met bijdragen vanuit
Nederland betaald. In het huis worden slachtoffers maximaal drie weken opgevangen. Daarna gaan
de meiden altijd weer terug naar de eigen omgeving, op een veilige plek met hulp van de eigen
familie. Ze krijgen dan ‘hulp aan huis’. Jaarlijks worden 100 kinderen op deze manier begeleid.
Omdat de Molukken uit zo’n 1.000 eilanden bestaat, is 1 huis op Ambon niet voldoende. Om effectief
te zijn moeten we aansluiten op de lokale dorpsgemeenschappen. Want die spelen een belangrijke
rol. Daarom zijn er binnen die gemeenschappen inmiddels 32 hulpposten opgezet voor de eerste
opvang van slachtoffers. De opvang is slechts symptoombestrijding. Dominees, leerkrachten en
imams worden getraind om seksueel misbruik te signaleren en slachtoffers op te vangen. Maar er is
meer belangenbehartiging nodig. We zijn dan ook begonnen met agendasetting via de media. Want
uiteindelijk moet de overheid op de Molukken verantwoordelijkheid nemen. Zoals de directeur van
onze partnerorganisatie het verwoordde: “A victim is also a citizen”.
Het doet ertoe, soms lig ik er wakker van en denk ik er steeds over na. Ik doe wat ik kan, en probeer
daar waar mogelijk werelden bij elkaar te brengen. We willen de problematiek rondom seksueel
misbruik op de Molukken hier in Nederland ook onder de aandacht brengen binnen Molukse
gemeenschap. En we willen leren van of samenwerken met partijen in Nederland met wie we
raakvlakken hebben. Zoals het Aidsfonds, of de partners van de Rotterdamse ketenaanpak voor
slachtoffers van seksueel geweld. We hebben onze programma coördinator met deze partijen in
contact gebracht. Zij heeft nu een rugzak vol met goede ideeën over voorlichting en slimme
interventies, en vertaalt dat naar de Molukken.

Voor wie doe je dat?
‘Voor alle slachtoffers van seksueel misbruik op de Molukken die hulp nodig hebben.’
Tegen welk dilemma loop je aan?
‘We lopen steeds tegen een tweetal dilemma’s aan: cultuur en de zwaarte van dit onderwerp.
We zijn er voor jonge kinderen tot 16 jaar. Maar de man-vrouw verhoudingen zijn daar anders en
door het conflict op de Molukken (1999-2002) is de samenleving verhard. Hiervan zijn niet alleen
meisjes, maar ook vrouwen het slachtoffer. We financieren het opvanghuis voor kinderen, maar in
hoeverre moeten we ook volwassen vrouwen opvangen?
Het is hier in Nederland al moeilijk om seksueel misbruik bespreekbaar te maken. Laat staan in een
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Onlangs zijn we gestart met een verkenning voor een onderwijsprogramma voor Molukse leraren
voor structurele preventie door seksuele educatie en voorlichting. De kennis die het Aidsfonds heeft
over het werken met een preventiemethode in Afrika, vertalen we nu door voor toepassing op de
Molukken. We doen dit samen met een partner die onderwijskennis in huis heeft, en met een andere
organisatie met financiële middelen en enthousiaste mensen die geld inzamelen. We beginnen klein,
maar uiteindelijk willen we het op grotere schaal uitbreiden naar alle 1.000 eilanden. En daarna
willen we onszelf overbodig maken! Dat zou namelijk betekenen dat we preventie van en opvang na
seksueel misbruik structureel en met succes hebben geïmplementeerd.’

15

land waar seksualiteit alleen al een taboe is. En juist voor goede voorlichting en preventie moeten
taboes boven tafel komen. Maar hoe maak je dat bespreekbaar in een samenleving waar dat niet
kan?
En hoe maak je die problematiek daar en ook hier in Nederland zichtbaar? Slachtoffers breng je niet
in beeld. Toch wil je dat hun verhalen gehoord en erkend worden.
Ikzelf loop nog wel eens te hard van stapel. Ik wil te snel en te veel. Ik duik op kansen waarvan ik zie
dat we er het verschil mee kunnen maken. Het educatieprogramma bijvoorbeeld. Ik rol dat het liefst
direct uit, terwijl dat voor andere betrokkenen bij dit zware onderwerp een proces is, waar ze stap
voor stap de tijd moeten nemen om ermee verder te kunnen komen.
En ik wil oplossingen brengen. Geen doekjes voor het bloeden of symptoombestrijding. Toch is het
soms nodig geld te investeren in iets tastbaars dat ook noodzakelijk is voor het volbrengen van deze
missie. Zo moesten we laatst een keuze maken tussen geld uitgeven aan 2 brommers voor het team
van ons opvanghuis, of investeren in het opzetten van het educatieprogramma. Beiden nuttig en
zelfs noodzakelijk...’
Wat kan je andere mensen met mooie missies aanraden?
‘We werken vanuit de stichting met een goede structuur met een bestuur, een raad van advies en
ambassadeurs. Zij hebben allemaal verschillende achtergronden. Bijvoorbeeld een oud lerares, een
hulpverlener, en iemand met een goed netwerk op de Molukken. We maken gebruik van
internationale ‘best practices’. En kiezen voor goede partners ter plekke, zodat we goed aansluiten
op de cultuur en we daarom daadwerkelijk impact hebben. We werken met een ‘community based
approach’, op basis waarvan beleid wordt gemaakt of aangepast.’
Wie wil jij in het zonnetje zetten?
‘Mijn moeder Augustien Matulessy-Souisa, want zij werkt hier met zoveel passie aan. En Frans
Palyama die zich sinds 1969 inzet voor duurzame ontwikkeling op de Molukken. Hij is inmiddels 81 en
ontwikkelde afgelopen jaar nog een nootmuskaatdroger. Nootmuskaat is een belangrijk
exportmiddel. Door klimaatverandering regent het nu veel meer op de Molukken en daardoor kan
nootmuskaat niet op een natuurlijke manier drogen. Met de nootmuskaatdroger kan hij grote
corporaties en kleine gezinnen helpen aan omzet of een inkomen. Ook werkt hij aan een
zonnepanelenproject en aan waterzuivering. Hij wil nu het stokje doorgeven aan de jongere
generatie.’
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Dit portret is onderdeel van een serie portretten over mensen met mooie missies gemaakt door Lin on
a Mission. Meer weten over de missie van Melissa? Kijk bij stichting Save Home. Meer weten over Lin
on a Mission? Kijk op www.linonamission.nl
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Bijlage 2: Oproep Imane Valk Regionaal Kennisplein
Hallo kinderen ik ben

Imane,

Ik wil iets doen voor de kinderen op de Molukken en ik zou het leuk
vinden als jullie mij komen helpen op 7 Oktober 2017 vanaf 13.00 uur in
stichting Balai Pusat.

Wat kunnen wij doen?
▪
▪
▪

Lege flessen ophalen (vraag aan jullie ouders om ze te bewaren)
Schilderijen maken (of tekeningen)
Sieraden maken en knutselen

Alles wat we maken gaan we verkopen!

Wat is er nog meer te doen?
▪
▪

Er is een grabbelton
Er zijn spelletjes

En je kan er ook een heleboel leren over de Molukken.

Waarom doen we dit?

Tante Eleonora helpt ons!

KOM JE OOK?!
Waar en wanneer
7 oktober 2017
Tussen 13.00-xxx uur
Stichting Balai Pusat
Kouwenaarspad 30 Vaassen
Vragen?
Stel ze aan oma Augus: 0625043068
Voor je ouders: Maak op 7 oktober kennis met organisaties die zich
inzetten voor de Molukken. Ook voor u is er een speciaal programma.
Meer weten? Ga naar….
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Niet alle kinderen hebben het goed op de Molukken. Sommige kinderen
kunnen moeilijk naar school of hebben te maken met geweld. Door geld
in te zamelen kunnen we deze kinderen helpen.
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