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In deze nieuwsbrief van Stichting Save Home leest u wat de actuele situatie is van kinderen die
slachtoffer zijn van seksueel misbruik op de Molukken. Ook een terugblik op de activiteiten in
2013 en het eerste half jaar van 2014.

Over Save Home

(nood)opvang om eerste bijstand te verlenen.

Stichting Save Home heeft in 2012 een eerste

Er wordt direct gezocht naar een oplossing in de

opvanghuis opgericht voor kinderen op de

eigen sociale leefomgeving. Maximaal kunnen
zes slachtoffers in Rumah Aman worden

Molukken die slachtoffer zijn van seksueel
misbruik. Een thuis waar ze worden opgevangen

opgenomen.

en professioneel begeleid zodat zij op eigen
kracht hun leven kunnen oppakken.

Het nut en de noodzaak
In 2013 is de bekendheid van Rumah Aman op

Waarom Stichting Save Home?

Ambon en op de naburige eilanden

De overheid op de Molukken biedt geen
professionele opvang en begeleidt geen

toegenomen. De overheid, politie en justitie,
kerken en scholen weten het huis te vinden.

slachtoffers. Voor hulp zijn misbruikte kinderen

Concrete cijfers uit februari 2014 laten zien dat

afhankelijk van familie en bekenden. Gevolg is
dat slachtoffers van seksueel misbruik niet

seksueel misbruik op de Molukken een serieus
probleem is en dat begeleiding van slachtoffers

deskundig genoeg geholpen worden. Stichting

hard nodig is. Op dat moment zijn er in de regio

Save Home brengt daar verandering in.

Ambon 108 slachtoffers van seksueel misbruik
bekend bij de politie. Daarvan worden er 28

Om de duurzaamheid van de opvang te

begeleid door de drie medewerkers van Rumah

waarborgen werkt Save Home aan een netwerk

Aman. De werkdruk is dan ook hoog.

met de plaatselijke overheid. Met als doelstelling
niet alleen nu, maar ook op de langere termijn

Het opleiden van sleutelfiguren die eerste

de positie van mishandelde kinderen op de

hulp bieden

Molukken te verbeteren.

Om de druk te verminderen en een netwerk op
te bouwen met hulpverleners hebben de

Werkwijze Stichting Save Home
Het opvanghuis van Save Home op de
Molukken draagt de naam Rumah Aman
(letterlijk vertaald veilig huis). Er zijn drie
stafmedewerkers aangesteld via de
partnerorganisatie GASIRA die slachtoffers op
allerlei manieren begeleiden. Van
psychologische hulp, tot aan hulp bij
rechtszaken. Het huis is een kortdurende

medewerkers van Rumah Aman tien “simpul”
opgericht. Onder andere in Kairatu, Haruku en
Saparua. Een simpul is een werkgroep met
sleutelfiguren zoals een dominee, imam of een
leraar. Elke simpul bestaat uit vijf leden en deze
worden getraind om eerste hulp te bieden bij
seksueel geweld.
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Activiteiten

Nederland 2014

Ieder jaar worden vanuit Stichting Save Home

§

diverse activiteiten ondernomen. In Nederland

(Christelijke Moluks Evangelische
Vrouwenvereniging) in Utrecht en in Assen,

zijn de activiteiten er voornamelijk op gericht om
fondsen en donateurs te werven. Op de
Molukken om bewustzijn en draagvlak te

Voorlichting aan de PIKIM

waarbij ruim 200 personen aanwezig zijn.
§

creëren en een netwerk op te bouwen. Een
overzicht van activiteiten in 2013 en het eerste

In februari wordt een benefiet
huiskamerdiner in Wenum-Wiesel
gehouden. De opbrengst hiervan is € 1.500,-

half jaar van 2014 ziet u hieronder.

.
Nederland 2013

Ambon 2014

§

Inzamelingsactie van cartridges.

§

§

Voorlichtingsactiviteiten o.a. in Ridderkerk

§

en Hoogeveen.
Training Planning, Motivering en Evaluatie

Twee bestuursleden en een lid van de raad
van advies van stichting Save Home hebben
in februari een ontmoeting met de stafleden
van Rumah Aman. Ook spreken zij met een

(PME) georganiseerd door Dutch

aantal slachtoffers. Voor Rumah Aman

Consortium Migrant Organization (DCMO) in
Zwolle.

kopen de stafleden bedden en boeken.
§
Ambon 2013
§

§

flyers, brochures en versnaperingen
tijdens de Pasar Buku in het Moluks

Training Capaciteitsopbouw voor
hulpverleners- en managementteam van
Rumah Aman op Ambon (maart 2013).

Kerkelijk Centrum (MKC) te Houten.
§

Door de bekendheid van Rumah Aman
durven familieleden die te maken hebben
met misbruik van kinderen bij de politie

Via politie Ambon vangt Rumah Aman voor
een korte periode meisjes op die bestemd
zijn voor prostitutie (financiën voor de
opvang komt vanuit de kerken).

§

Uit Nederland loopt Jomima Tuhehay (24 jr.)
een week mee met Rumah Aman. Zij heeft
Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit in

§

Groningen gestudeerd.
Twee stafleden van Rumah Aman hebben
een ontmoeting met een bestuurslid en
ambassadeur van stichting Save Home.

Ontmoeting met BIS (bureau internationale
samenwerking) voor
ondersteuning/verwijzing naar fondsen.

§

aangifte te doen. Daders worden
opgespoord en berecht.
§

In september is er een promotiestand met

Op 12 oktober vindt een benefiet
huiskamerdiner in Wiesel-Wenum plaats. De
opbrengst van deze activiteit is € 1.500,-.

§
§

Verhalenvertelling in Houten.
Werken aan werving van donateurs.
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Save Home in 2014

Vragen?

De komende periode worden in Nederland de

Heeft u vragen over Stichting Save Home, de

voorlichtingsactiviteiten, het benefiet

activiteiten die wij organiseren of over deze

huiskamerdiner en donateurswerving voortgezet.
Ook wordt er aan fondswerving gedaan.

nieuwsbrief? Neemt u dan contact op met
ondergetekende via 06- 25 04 30 68.

Op Ambon worden er activiteiten ondernomen
om het netwerk van opvang verder uit te

Met vriendelijke groet,

breiden. We hopen uiteindelijk een conferentie in
2015/2016 te organiseren over seksueel

Augustien Matulessy-Souisa

misbruik in samenwerking met GASIRA. De
eerste verkennende gesprekken zijn gestart.

Voorzitter

