
De Molukken 
De Molukken liggen 12.500 km van Nederland 
verwijderd. Ingeklemd tussen Nieuw-Guinea, 
Filippijnen en Australië. De twee in Oost-
Indonesië gelegen provincies van de Molukken 
bestaan uit circa duizend eilanden die 
gezamenlijk een oppervlak van circa 850.000 
km2 beslaan, waarvan meer dan 90% zee is. Het 
gebied is bijna tien keer zo groot als Nederland.
De totale bevolking van de Molukken bedraagt 
meer dan 2,4 miljoen inwoners waarvan 
ongeveer de helft moslim is en de andere 
helft christen.

Volgens de laatst bekende gegevens bedroeg 
de gemiddelde levensverwachting circa 59 jaar. 
Van de totale bevolking is zo’n 50% jonger dan 
20 jaar. Van de bevolking ouder dan 10 jaar is 
6% ongeletterd. Circa 35% van de 
beroepsbevolking vindt werk in dienstverlenende 
beroepen. Van de beroepsbevolking is 60% 
werkzaam binnen sectoren van landbouw en 
visserij. Belangrijke landbouwproducten zijn 
knolgewassen, sago, rijst, maïs, kokosnoot en 
andere vruchten.
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Wat wil Stichting Save Home? 

Stichting Save Home wil in eerste instantie 
kinderen op de Molukken die slachtoffer zijn 
van seksueel misbruik een thuis aanbieden. 
Waar ze worden opgevangen en begeleid 
zodat zij op eigen kracht hun leven kunnen 
oppakken.

De stichting doet dit door het aanbieden van:
 Huisvesting onder leiding van een mentrix 
 Hulp van externe psychologen en artsen

Daarnaast zorgt de stichting voor:
 Maaltijden
 Kleding
 Schoolgeld, uniformen en schoeisel

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. 

Steun ons!
Stichting Save Home is op zoek naar partners 

die een financiële bijdrage willen leveren. 
Mocht u onze doelstelling onderstrepen, steun 
ons dan! Dit kunt u doen door een donatie, en 
door het beschikbaar stellen van uw diensten 

en/of expertise.

Geef deze kinderen een kans!

 Ja, ik word donateur van Stichting Save   
 Home door:

  Een structurele bijdrage van € ……… 
  maandelijks/ per kwartaal/ jaarlijks 
  (omcirkel uw voorkeur).

  Een eenmalige bijdrage van € ………

  Mijn financiële bijdrage stort ik op 
  bankrekening 1573.75.447 
  t.n.v. Stichting Save Home.
 

 Ik word geen donateur, maar ik bied wel   
 mijn diensten/expertise aan. Ik kan het   
 volgende voor Save Home betekenen:
 (geef hier een korte toelichting)

 .................................................................... 

 ....................................................................
 
 ....................................................................

Gegevens donateur:

Naam: ................................................................

Adres: ................................................................

Postcode en woonplaats: ....................................

...........................................................................

Opsturen naar: 
Rozemarijnsingel 36, 3544 AG Utrecht

Stichting Save Home is door de belastingdienst aangemerkt

als ANBI (goed doel)

Voor meer informatie kunt u terecht bij: 
Augustien Souisa (vrz)
Telefoon : +31 6 25 04 30 68 

Stichting Save Home
“Een veilig huis voor kinderen in een 
onveilige situatie.”

Aanleiding voor het oprichten van Stichting Save 

Home is het seksueel misbruik van een meisje van 

13 jaar op de Molukken. Ze werd na het overlijden 

van haar ouders ondergebracht bij een oom. Hier 

werd zij door haar 24-jarige neef seksueel misbruikt. 

Aangifte van een dergelijke misdaad is op de Moluk-

ken ongebruikelijk. 

 
Daders van seksueel misbruik gaan vaak 
vrijuit. Daarnaast zijn er nauwelijks instanties 
waar de slachtoffers terecht kunnen. Hoe is 
de opstelling van de familie? In de meeste 
gevallen wordt er niet over gesproken. Komt 
het delict toch naar buiten dan wordt het recht 
veelal in eigen hand genomen. 

Hoe ga je om met slachtoffers van seksueel 
misbruik? Seksueel misbruik laat diepe sporen 
achter in het leven van mensen. Misbruikte 
kinderen zijn lichamelijk en geestelijk 
beschadigd, onzeker en hebben weinig 
zelfvertrouwen. Enkele andere symptomen zijn 
agressie, depressies, angstgevoelens en 
eenzaamheid. Hoe kun je kinderen die 
seksueel zijn misbruikt in professionele zin 
ondersteunen?

Stichting Save Home is in januari 2010 opgericht 
en heeft als doel slachtoffers van kindermisbruik 
op de Molukken op professionele wijze te 
ondersteunen.


