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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 2018, 
doorgemaakt? Wat organiseerde Stichting Save Home in 2018? Met wie werkten 
we samen? Hoeveel mensen hebben Save Home en Rumah Aman GASIRA bereikt? 
Het jaarverslag 2018 geeft het antwoord in woord en beeld. 

Dit jaar hebben we  veel financiële ondersteuning gekregen dankzij de sponsorloop 
tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, het benefietdiner in Ugchelen,bijdragen van Stichting Dekat di Hati 
en Stichting Biyaya Edukasi Anak Anak (B.E.A.). We zijn, dankzij de financiële ondersteuning van 
Stichting Dekat di Hati, in oktober gestart met het geven van een tweedaagse training Seksuele 
Vorming aan leerkrachten van de SMP’s (voortgezet onderwijs) op het eiland Saparua en een 
wedstrijd muurkrant maken door leerlingen in het voortgezet onderwijs. Leerlingen van 10 SMP’s  
kregen de opdracht om in groepjes ieder een eigen muurkrant te maken.  De muurkranten werden 
vervolgens door twee juryleden beoordeeld. 

Ook is dit jaar een begin gemaakt met de inrichting van een centrum op het eiland Saparua waar 
slachtoffers terecht kunnen. De financiële ondersteuning van Stichting B.E.A. maakte dit mogelijk. 

Namens de medewerkers van Rumah Aman GASIRA wil ik graag iedereen bedanken: alle donateurs 
voor hun financiële ondersteuning, organisaties met wie we hebben samengewerkt en de vele 
vrijwilligers. Dankzij uw steun hebben we veel kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik 
opgevangen en begeleid.  

 

Voelt u zich vrij om dit jaarverslag door te sturen en te delen in uw netwerk. 

 

Augustien Souisa  
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STICHTING SAVE HOME: EEN VEILIG THUIS VOOR KINDEREN IN EEN 

ONVEILIGE SITUATIE 

In de regio Ambon komt één op de drie kinderen onder de 14 jaar in aanraking met seksueel geweld. In 
Nederland kan een kind vanaf het moment dat er sprake is van seksueel misbruik, als slachtoffer worden 
veiliggesteld, opgevangen en professioneel begeleid. Op de Molukken is dat niet gewoon. Daar kan alleen 
aangifte gedaan worden van seksueel misbruik. De overheid biedt geen professionele opvang en begeleidt 
geen slachtoffers. Voor hulp zijn misbruikte kinderen afhankelijk van familie en bekenden. Het gevolg is dat 
slachtoffers van seksueel misbruik niet deskundig genoeg geholpen worden. Om deze reden heeft Stichting 
Save Home in samenwerking met Stichting GASIRA in 2012 het eerste opvanghuis opgericht voor kinderen op 
de Molukken die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Een huis waar ze opgevangen en professioneel begeleid 
zodat zij op eigen kracht hun leven kunnen oppakken. Het opvanghuis op de Molukken heeft de naam Rumah 
Aman GASIRA (RAG).  

 

Hoe ziet de opvang van slachtoffers eruit? 
Slachtoffers van seksueel geweld komen bij Rumah Aman GASIRA in aanmerking voor: 

• Tijdelijke huisvesting in de vorm van een noodopvang 

• Hulp van externe professionele psychologen en artsen 

• Begeleiding bij het doen van aangifte en bij het juridische proces 

 

Onze doelstelling 
Stichting Save Home fungeert als politieke agendasetter in de regio Ambon. De media worden gevraagd om in 
hun berichtgeving ook aandacht te besteden aan gevallen van seksueel misbruik van kinderen. Door op een 
strategische wijze aandacht te vragen willen we dit onderwerp op de politieke agenda krijgen en willen we 
bereiken dat de politiek en maatschappelijke instellingen gezamenlijk hun verantwoordelijkheid nemen. Met 
als doelstelling niet alleen nu, maar ook op de langere termijn de positie van kinderen op de Molukken die het 
slachtoffer zijn van (seksueel) geweld te verbeteren.  

 

Organisatiestructuur Stichting Save Home 

Stichting Save Home heeft een bestuur dat bestaat uit drie leden. Het bestuur wordt gesteund door een raad 
van advies en ambassadeurs. Corrie Roeterdink-Taribuka, onze penningmeester van het eerste uur, heeft dit 
jaar haar functie neergelegd. Deze functie is overgenomen door Bea Rigterink, ook vanaf de oprichting van 
Stichting Save Home betrokken.  
 

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 2018 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. Corrie Roeterdink-Taribuka is in 2018 ambassadeur van Save 
Home geworden. In 2016 heeft studente Eleonora van Leeuwen zich als vrijwilligster bij Stichting Save Home 
aangemeld. Zij volgt de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool van Utrecht.  
Het bestuur, raad van advies en ambassadeurs krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
Stichting Save Home is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zutphen en heeft de ANBI status. 
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RUMAH AMAN GASIRA IN 2018 

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.  

 

Wijzigingen bij Rumah Aman GASIRA 

Personeel 
In januari 2018 heeft Nancy Purmiasa, Program Coördinator, na jarenlang te zijn verbonden aan Rumah Aman 
GASIRA  afscheid genomen om haar politieke ambities na te streven. In maart is ze opgevolgd door Maya Engel. 
Daarnaast is er in 2018 een medewerkster, Elish Huwae, aangetrokken ter ondersteuning van de staf.  

 

Nieuw onderkomen 
In februari is Rumah Aman GASIRA verhuisd van Amahusu naar Kudamati. Het nieuwe huis is groter dan het 
vorige huis. Er is een woonkamer, eetkamer en keuken. Voor de tijdelijke opvang  van slachtoffers is er een 
aparte slaapkamer die gebruikt kan worden. Daarnaast zijn er aparte kamers voor counseling, een kantoortje 
en vergaderruimte.  

 

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 2018 

Vanaf januari tot en met juni heeft Rumah Aman GASIRA  eenentwintig slachtoffers opgevangen. Onder de 
eenentwintig slachtoffers zijn vijf vrouwen en achttien kinderen die het slachtoffer zijn van seksueel geweld. In 
die periode zijn er geen slachtoffers geweest die in het huis werden opgevangen. De slachtoffers werden 
bijgestaan bij het doen van aangifte en 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 daarom sociale 
bijstand aangevraagd bij de Provinciale Overheid. Deze gegevens zijn terug te vinden in tabel 1.   
 

Cases Type of Violence Amount Victim Perpetrator Services Providing by 
RAG 

Violence 
against 
Women 

Domestic Violence: 4 cases Wife Husband A psychology 
consultation by a 
Psyhologyst. 

 Sexual abuse 1 case A woman, 19 years old. Young man from 
the neighborhoo 

Medical check – 
Hospital 
Legal process – police 
and court  
Counseling: psycho-
social   
Access a Social Aid 
program of the Social 
Departmen in the 
Province Government  
Home Visit 

 Rape 2 cases A woman, 20 years old  Gangs raped, 3 
man – all them 
are her friends  

Medical check - 
Hospital  
Legal process – police 
and court  
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Counseling: psycho-
social   
Access a Social Aid 
program of the Social 
Departmen in the 
Province Government  
Home Visit 

   A woman, 25 years old - 
student. 

A man from the 
village, where the 
student from the 
university has 
practicum in the 
village 

 

Violence 
against 
Children 
 

Sexual abuse 3 cases A girl, 10 years old,  
A daughter,  
7 years old  
A granddaughter, 10 
years old 

A man from the 
Neighborhood;  
Her father ;  
Grandfather; 

 

 Rape 11 cases A girl, 10 years old  
 
A girl, 11 years old  
 
A girl, 12 years old 

An old man from 
the neighborhood  
A man form the 
neighborhood  
An old man form 
the neighborhood 

 

   daughter, 14 years old  
A daughter, 15 years 
old.  
A girl, 15 years old  
 
A girl, 16 years old  
 
A girl, 17 years old  
 
A daugther, 17 years 
old.  
A girl, 17 years old.  
A girl, 17 years old 

Step father 
Biological Father  
 
A man from the 
neighborhood  
A man, ojek driver  
 
A man from the 
neighborhood  
Biological Father  
 
Boy friend  
Boy friend 

 

 

De data in tabel 2 laten een stijging zien van meisjes die het slachtoffer zijn van geweld.  

 
The Type of 

Violence 

Form of 

Violence 

Amount Victim Perpetrator Services Providing by RAG 

Violence 

against  

women in 

the 

personal 

relationship 

Physical and 

Physiological 

violence’s 

1 case  Girlfriend Boyfriend Legal process in the POLRES P. Ambon & PP. 

Lease 

Domestic 

Violence 

Neglecting & 

divorce 

1 case Wife Husband Legal process finished  

 

Provide counseling for victims 

 Neglecting & 

divorce 

1 case Wife Husband Legal process for divorce (husband asking for 

divorce) 

 

Provide counseling for victims 

 Physical and 

physiological 

violence’s 

1 case  Girlfriend Husband Having mediation in the POLRES P.Ambon & 

PP.Lease 

 

Provide counseling for victims 
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 Physical and 

Physiological 

violence’s 

1 case  Girlfriend Husband Mediation process by Police  POLRES P.Ambon 

& PP.Lease 

 

Provide counseling for victims 

 Physical and 

Physiological 

violence’s 

1 case  Girlfriend Husband Wife has taking legal process for divorce 

 

Provide counseling for victims 

Sexual 

Violence 

Sexual 

Harassment 

5 cases  A girl of -7 

years old 

Adult man 

from 

neighborhood 

Legal process- finished 

10 years prison, subside 3 months 

 

Provide counseling for victims 

   A girl of -5 

years old 

Adult man 

from 

neighborhood 

Legal process- finished 

 

10 years prison 

 

Provide counseling for victims 

   A girl of -7 

years old 

Victims uncle  Legal process- finished 

8 years prison 

 

Provide counseling for victims 

   A girl of -

10 years 

old 

Guru Mengadji Legal process- finished 

2  years and 10 months prison 

 

Provide counseling for victims 

   A disabled 

women-

20 years 

old 

A man from the 

community 

Legal process- finished 

6 years prison 

 

Provide counseling for victims 

 Rape 11 cases A girl -16 

years old  

Father Legal process- finished 

16 years prison 

 

Provide counseling for victims 

   A girl -16 

years old  

A men in 
Lapangan 
Merdeka 
Ambon-
perpetrator is 
not recognized 

Perpetrator is not found yet 

 

Provide counseling for victims 

   A girl -13 

years old  

Father Legal process- finished 

18 years prison and forfeit Rp.60.000.000,00 

 

Provide counseling for victims 

   A girl -8 

years old  

Father (a 
policeman) 

The case have not enough evidence, therefor 

has been stopped by the police 

 

Provide counseling for victims 

   A girl -17 

years old  

Father  The family asked for stopping the legal 

process. 

 

Provide counseling for victims 

   A girl -17 

years old  

Boyfriend  Family has been pulled the cases from the legal 

process. 

 

Provide counseling for victims 

   A girl -9 

years old  

A man from 

neighbourhood  

Legal process- finished 

8 years prison 

 

Provide counseling for victims 

   A girl -12 

years old  

Stepbrother Legal process- finished 
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Provide counseling for victims 

   A girl -17 

years old  

Boyfriend Legal process- finished 

5 years prison 

 

Provide counseling for victims 

   A girl -7 

years old  

A friend of 

victims father  

Legal process- finished 

 

Provide counseling for victims 

   A girl -11 

years old  

Two older men 

of the 

neighborhood  

Legal process- finished 

8 years prison and forfeit Rp. 100.000.000,00 

 

Provide counseling for victims 
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Slachtoffers 

Vanaf juli tot en met december heeft Rumah Aman GASIRA vijftien nieuwe slachtoffers begeleid 
naast vijfendertig ‘oude slachtoffers’. De nieuwe casussen betreffen:  

• Twaalf kinderen die het slachtoffer zijn van verkrachting en seksueel misbruik;  

• Twee kinderen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld. 

 

Knelpunt: Om slachtoffers zo adequaat mogelijk te kunnen helpen zijn er naast personeel ook meer 
financiële middelen nodig.  

- De meeste slachtoffers komen uit arme gezinnen. Rumah Aman GASIRA ondersteunt deze 
slachtoffers door de reis- en verblijfkosten, medische controle in het ziekenhuis en de 
facturen voor het juridische proces te bekostigen. Soms heeft een slachtoffer een 
verzekering nodig voor de medische zorg, vooral slachtoffers van seksueel geweld, zoals 
verkrachting.  

-  Naast nieuwe gevallen worden ook de ‘oude’ slachtoffers begeleid. Rumah Aman GASIRA 
beschikt slechts over drie medewerkers die nu ondersteuning krijgen van twee vrijwilligers. 

Bron: rapportage Rumah Aman GASIRA 1 juli – 30 december 2018 
 

SIMANIS 

Sinds januari 2018 wordt in Indonesië gebruikt gemaakt van een systeem van gegevensbanken met 
de naam "SIMANIS". Dit systeem wordt gebruikt om gegevens te verzamelen over geweld tegen 
vrouwen / kinderen-meisjes in Indonesië, om ook op nationaal niveau een beeld te krijgen van de 
problematiek.. GASIRA heeft een van de medewerkers, Mecha Hulisellan aangewezen als persoon 
voor de implementatie van de database en documentatie hiervan.  

 

Campagnes  

Media Gathering – 12 maart 2018, Rumah Kopi Yoas 
De deelnemers van de Media Gathering: 

• Journalisten; 

• Academici; 

• Women’s Activist; 

• NGO’s : LPPM, Arika Mahina, Walang Perempuan en GASIRA.  

 

 
Het belangrijkste onderwerp van de Media Gathering is "De trend van geweld tegen vrouwen en 
seksueel geweld tegen kinderen (meisjes) observeren vanuit het perspectief van de criminologie.” 
Inleiding over dit onderwerp wordt gegeven door Dr. John Pasalbessy, docent bij de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid - Pattimura University, Ambon.  
Aanbevelingen: De media gebruiken om de samenleving voor te lichten over geweld tegen vrouwen / 
kinderen, journalisten aanmoedigen om artikelen op een meer gepaste manier voor te bereiden, niet 
om alleen het onderwerp geweld ter sprake te brengen. Deze twee aanbevelingen zijn door de 
journalisten aangenomen.  
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Women Activist Gathering - 22 maart 2018, Rumah Kopi Pelangi.  
Er waren eenentwintig vrouwen en twee mannen die aan deze bijeenkomst deelnamen om na te 
denken over 'Women's Movement in the Maluku'. Vrouwenactivisten die een NGO 
vertegenwoordigen waren deelnemers aan deze bijeenkomst. Vertegenwoordigde NGO’s: Arika 
Mahina, Walang Perempuan, Komnas HAM Daerah Maluku, HWDI, Fatayat NU, Peruati, LPPM, YPIM, 
Humanum en GASIRA.  
Behandelde thema’s: De behoeften van vrouwen in het kustgebied en op kleine eilanden om toegang 
te krijgen tot het regeringsprogramma om het economische leven te versterken. De stijging van het 
aantal seksuele geweldplegingen, met name verkrachting en seksueel misbruik, en de strategie van 
de media om ook aandacht te besteden aan gender. 
Implementatie van een geïntegreerd systeem voor strafrechtspleging voor de behandeling van zaken 
over geweld tegen vrouwen en kinderen in de provincie Maluku. Bij de uitvoering van het 
programma werkte GASIRA samen met de provincie, met name de afdeling 'Empowerment van 
vrouwen en bescherming van kinderen. 

 

Paralegal training – 27 en 28 juli 2018 

Versterking van de gemeenschap en kerk door kennisoverdracht over: Gender en geweld tegen 
vrouwen / kinderen, Paralegal training, documentatie en begeleiding van slachtoffers. Educatie en 
advokasi SDGS (Duurzame ontwikkelingsdoelen): op 27 en 28 juli 2018. Bij de implementatie werkte 
GASIRA samen met BAPPEDA en provincie Maluku.  
 

Seksuele educatie – augustus en september 2018 

Op 23 augustus hebben vrouwen een training gehad over de Sustainable Development Goals in 
Mahu Lodge . Deelnemers kwamen uit Nuruwe, Ulath, Ihamahu, Haria , Mahu, Tuhaha, Serani 
Sisters. Nieuwe deelnemers kwamen uit Siri Sori Islam en Oma.  
September: Een tweedaagse training aan SMP leerkrachten op het eiland Saparua. Dertig 
leerkrachten van SMP Saparua, Kecamatan Saparua Timur kregen een eerste training over het 
onderwerp seksuele educatie. De training werd gegeven door Sondang Sidabutar, psycholoog en Lies 
Marantika, voorzitter van onze partner Stichting GASIRA Maluku. Ook Jo Uneputty en Nonna 
Verhage-Patty van Dekat di Hati waren bij de training aanwezig. Trainingsonderdelen die aan bod 
kwamen: ethische discussie over seksuele voorlichting, seksuele en reproductieve gezondheid en 
rechten en seksuele voorlichting in de praktijk.  
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November en december 2018: 16 daagse campagne Stop Geweld tegen Vrouwen  

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.  

Leerlingen van acht scholen op Saparua kregen een workshop over seksueel geweld. In groepjes 
maakten ze er een muurkrant over.  

 

Servicecentrum  

De oprichting van een op de gemeenschap gebaseerd geïntegreerd servicecentrum voor Saparua: 
Pusat Layanan Terpadu berbasis Komunitas. GASIRA heeft een MoU in 2016 ondertekend met 8 
partijen op het eiland Saparua. Daarin is afgesproken om een geïntegreerd servicecentrum op te 
zetten dat diensten verleent aan slachtoffers van geweld. Het projectvoorstel voor het centrum is 
gelanceerd op 18 maart 2018 vanuit een samenwerking tussen Klasis Gereja Protestan Maluku met 
GASIRA en Stichting Save Home. Het centrum past binnen de strategie om de capaciteit op te 
bouwen, rekening houdend met de geografische ligging van de regio van Lease die bestaat uit 
verschillende eilanden. 
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Werkgebied Rumah Aman GASIRA 

Rumah Aman is in 2018 actief geweest op de volgende eilanden: Saparua, Haruku, 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. 
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STICHTING SAVE HOME NEDERLAND IN 2018 
 

VERGADERINGEN 

In 2018 is het bestuur vier keer bij elkaar gekomen. Daarnaast zijn er drie vergaderingen 
uitgeschreven aan de leden van de Raad van Advies en Ambassadeurs. Van alle vergaderingen zijn 
door de secretaris notulen gemaakt en verstuurd naar alle leden. Tijdens de vergaderingen zijn de 
volgende agendapunten aan de orde geweest: 
 

Notulen van voorgaande vergadering 

• Terugblik op 2018 

• Jaarverslag: 2018 

• Contacten met Aanpak Seksueel Geweld 

Rotterdam  

• GASIRA 

• Proposal GASIRA; Seks Education 

• Financiën 

• Donateurs 

• Social Media: Facebook 

• Website 

• Nieuwsbrief 

• Rapportage Rumah Aman GASIRA 

 

Donaties  
• Woensdag 7 februari promoveerde Hans Straver aan de 

Universiteit van Leiden. Hij ontving van de aanwezige 

gasten een bedrag van 1.030 euro. Dit bedrag heeft hij 

gedoneerd aan stichting Save Home; 

• Ontvangen van Dekat di Hati 1.500 euro voor seksuele 
educatie en 615 euro voor de huur (1/3 van de huur 
voor twee jaar en 2/3 deel van de huur komt voor 
rekening van Stichting Save Home.); 

• Opbrengst Nijmeegse Vierdaagse: 560 euro; 

• Ontvangen van Stichting B.E.A.: 2.000 euro.  
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Activiteiten in 2018  

Stamppotdiner 
Het jaar 2018 werd geopend met een stamppotdiner in het huis 
van Melissa Valk in Amsterdam. Het diner werd aan de 
donateurs van Stichting Save Home aangeboden. Tijdens het 
diner werden de donateurs geïnformeerd over ontwikkelingen 
bij Rumah Aman GASIRA en Stichting Save Home. 

 

 

 

 

 

Pasar Culemborg 
Op 19 mei stond Stichting Save Home  met een stand op de Pasar 
Culemborg 700. Een Molukse markt om 700 jaar stadsrechten in 
Culemborg te vieren. Veel mensen kwamen voorbij, maakten een 
praatje met ons en gaven een donatie.  

 
 

 

 

 

Nijmeegse Vierdaagse  

Fred Meindersma, Polly Matulessy en Evelien Schotpoort-

Tomasowa liepen in juli 2018 de Nijmeegse Vierdaagse voor 

Stichting Save Home.  

 

 

 

 

 

 

Rotterdam  
Op 22 november waren Augustien Souisa en Jo Uneputty namens 
Save Home bij de 9de Regiodag Aanpak Seksueel Geweld van de 
gemeente Rotterdam 
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Oost Souburg 
Op 24 november was Save Home te gast bij de infoavond van 
Stichting Dekat di Hati in Oost-Souburg om voorlichting te geven 
over onze activiteiten. Deze stichting ondersteunt projecten voor 
kinderen en jongeren op de Molukken.  

 

 

 

 

 

Ugchelen: benefietdiner  
Op vrijdag 9 november organiseerde Save Home een 3e 
benefietdiner in de Bronkerk te Ugchelen. Zeventig mensen 
schoven aan tafel.  

Die avond ontving Save Home een cheque ter waarde van 2.000 
euro uit handen van de voorzitter van Stichting B.E.A. Het was een 
geslaagde avond dankzij de inzet van een groot aantal mensen; 
zoals de kookploeg, de band, de bedrijven die prijzen ter 
beschikking stelden voor de loterij en de mensen van de Bronkerk.  
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UITGAVEN EN INKOMSTEN 2018 

Stichting Save Home werkt in Nederland op vrijwillige basis en ontvangt vooralsnog geen structurele 
inkomsten. Het bestuur en de raad van advies van de stichting is samengesteld uit professionals in 
vakgebieden die voor organisatie en realisatie van belang zijn. Op de Molukken heeft de stichting een 
counterpart met wie wordt samengewerkt. 

Activiteiten die in 2018  zijn uitgevoerd, om financiële middelen te verwerven staan beschreven in de 
voorgaande hoofdstukken.  

 

 
 

 

  

Inkomsten

Donaties Kinderactiviteit Benefiet Diner Sponsor 4 Daagse Gift Dekat di Hati Gift St. BEA

Uitgaven

Salarissen Seksuele Educatie Centrum Saparua

Huur Rumah  Aman 2 jaar Benefiet Diner Overige Kosten
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Baten en lasten van de stichting Jaar 2018 
 

Baten 

  Donaties                                              4.470 

  Benefiet Diner                                    3.760   

Sponsering 4 daagse                             565 

Kinderactiviteit     60 

Gift St BEA                                        2.000 

Gift Dekat di Hati                               2.115                   

 ______________ + 

Totaal baten                                       12.970 

 

Lasten 

Kosten Bank                                           194 

Kosten opvang slachtoffers  9.000 

Huur 2 jaar Rumah Aman    
1/3 bijdrage Dekat di Hati                

2.037 

Seksuele educatie      
Bijdrage Dekat di Hati                           

1.500 

Oprichten Centrum Saparua  
Bijdrage Stichting B.E.A.              

1.000 

Kosten Benefiet Diner 540 

Huur MKC Houten                              180 

  Diverse Kosten                                      198                    

 ______________ + 

Totaal Lasten                                      14.649 

 

Saldo Rabo bank 31-12-2017              14.388   

Saldo Rabo bank 31-12-2018              13.420 

 

 

 


