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Reporter Tjitske Lingsma condutor skype interview with Tony.

By José Belo and Tjitske Lingsma

Like other foreign donors Tony Hamilton and his wife wholeheartedly supported the Topu Honis shelter in Timor-Leste.

Until they heard that the priest who ran the orphanage, had sexually abused girls. In an interview Tony Hamilton

tells Tempo Timor about his support for the shelter, the betrayal, the priest’s confession and the decision to

end donations. 

A year ago Tony Hamilton received the disturbing news that the priest he once trusted and respected, was accused

ofsexually abusing girls in the shelter in Timor-Leste that the Australian entrepreneur had generously supported

with tens of thousands of dollars. ‘It is the most confrontational situation of my life. It has deeply affected me

emotionally,’ says Hamilton, in a Skype interview on Thursday 7 February 2019. Richard Daschbach, an

American priest who founded TopuHonis Shelter Home in 1992 to serve orphans, disadvantaged children and abused

women in Timor-Leste’s enclave Oecusse, was last November laicized by the Vatican because of sexual

crimes committed against minors.



Donations

How different were things back in 2014 when Hamilton first contacted Daschbach to see how he

could support Topu Honis, which has a shelter for young children in the remote mountainhamlet of Kutet and another for

teenagers in the coastal area of Mahata in Oecusse. ‘Beforehand I had checked Richard very thoroughly, and

everybody spoke with utmost respectabout him,’ says Hamilton (59), a man with a long greyish beard and moustache,

wearing glasses. ‘I am not wealthy, but I wanted to make a contribution. I wanted to make a difference.’

Hamilton and his wife decided to support the shelter with 250 AUD$ per month. A year later, in April 2015, the

couplevisited Topu Honis. When they saw the food problems, theyincreased their monthly donation to 1000 AUD$.

In 2017,when Topu Honis no longer received free rice, the amount went up to 2000 AUD$. ‘There was a degree of

governance. Daschbach reported every six months over finance. We were comfortable with that,’ he says. Apart from

the regular contributions, the couple donated another 10.000 AUD$. Active fundraising brought in 40.000 AUD$. A

substantial number of other Australians and Americans have also been donating, partly through Tradewinds and One

World Children’s Fund. Over the years a whole range of academics, journalists, NGO’s as well as Timorese

leaders such as current prime minister Taur Matan Ruak met with Daschbach and visited his shelter. In February 2018 –
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in the same month that the sexual abuse was reported to the Catholic Church – TopuHonis received 104.000 USD$,

says Hamilton (9.000 US$ from Hamilton; 95.000 US$ from another organisation). 

Apart from donations to the shelter, supporters like Hamilton also gave money for individual scholarships so children

from Topu Honis could pursue post-secondary education (2000 US$ a year). Foreign volunteers also helped

by working temporarily at the shelter. Several children were, after lengthy court processes, officially adopted by for-
eigners, such as an Australian policewoman who adopted a young girl from Kutet.

Sexual abuse

In March 2018 Hamilton received a phone call from another Topu Honis supporter that the congregation Societas

 Verbi Divini (SVD, Society of the Divine Word), to which Daschbach belonged, had taken the priest to

their regional headquarters in Dili, the capital of Timor-Leste. In emails Daschbach explained to Hamilton it was for 

‘semi-retirement.’But the Australian entrepreneur decided to see for himself. On 15 April 2018 Hamilton and a co-

donor flew from Australia to Dili, where Dachbach, two Topu Honis board members and six other women were waiting

for them at the airport. At dinner they discussed changes in financial management donors were demanding. The follow-

ing day the two Australian sponsors confronted Daschbach with the allegations that the priest had sexually

abused young girls in Kutet. To Hamilton’s surprise Daschbach confessed saying: ‘Yes. Everything I am accused of is

true. This is who I am. I have always been this way.’ The answer baffled Hamilton. ‘I went to Dili expecting him to deny.

But we got an absolute confirmation that he was a paedophile and that he had always been a paedophile,’ says

Hamilton showing the black notebook in which he kept notes during those days in Dili.

‘He was a great humanitarian and a great communicator,’ says

Hamilton about Daschbach. ‘I respected and liked him a lot. But I

never suspected that he was a paedophile,’ he adds with a

choked voice.



After initially denying the abuse to the current director of Topu Honis, Lili Tarung, Daschbach also admitted his crimes to

her. ‘He said that he had molested girls in Kutet and that he always had done it,’ says Hamilton. After hearing

those words,the Australian sponsor couldn’t take it anymore. ‘Honestly, I was disturbed, to put it mildly. I could not deal

with the conversation and left.’ He returned some 20 minutes later.‘Then I said to him: “Richard: you are evil.” And

he replied: “Yes I am”.’

Over the years some 600 children stayed in Topu Honis. Hamilton fears of what happened to young girls who lived in

the orphanage in Kutet. ‘He abused three generations of children,’ states Hamilton. ‘Trust has been destroyed.’

(Tempo Timor contacted Daschbach for comment, but was unable to reach him.)

Affidavit

Hamilton doesn’t know how far the Timorese prosecutor and police are with their investigations, but he points out

that last year sponsors of Topu Honis in Australia informed the Australian Federal Police about the case. In the
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Gill Bolale

Ba publiku sira ne'ebe hakarak hatene informasaun kle'an konaba prosesu akuzasaun abuzu seksual

hasoru eis-padre ida iha orfanatu Topu Honis, Kutet, Oekusse, bele le notisia ne'e. Notisia ne'e media

Tempo Timor mak hakerek. Intensaun fahe informasaun ne'e atu neutraliza hanoin balun iha publiku

katak, publikasaun notisia sira konaba eis-padre ne'e, nudar esfosru ema balun (rai li'ur) nian atu hatuun

uma-kreda.

meantime Hamilton has asked his lawyer to take his statement about the confessions Daschbach made to him, for use

as evidence in a future legal case. The affidavit will be sent this week to the court in East Timor. If necessary,

Hamilton will testify against the priest.

Last June Hamilton and his wife went to Topu Honis to see how they could help. ‘The staff and children are wonderful. It

was great.’ At that time Daschbach was still grounded in Dili being investigated by the church. But in August the priest

suddenly resigned from the congregation and returned to Kutet, where he allegedly committed his crimes. In November

the Vatican took the decision to laicise Daschbach, which means he is stripped of his priesthood rights.

Hamilton says SVD and the Catholic Church acted swiftly after the allegations against Daschbach in 2018, starting their

own investigations and penal process, and taking him to the police. ‘But I am disappointed about their complete lack of

empathy. There are no signs that they are prepared to support that community in Oecusse, while that’s where it should

go,’ the Australian sponsor states.

He doesn’t understand why the Timorese authorities allow Daschbach to walk free in Oecusse while as a foreigner he

is just ‘a guest’ of Timor-Leste. ‘Believe me, I have contacted every possible figure to get this guy removed from his

community,’ says Hamilton.

Donations stopped

Foreign donors like Hamilton are continuing to pay for individual scholarships for children of Topu Honis. But they

have halted their monetary donations to the shelter, which means funds are drying up. Hamilton: ‘As long

as Daschbach is there and governance is not improved, no one will fund Topu Honis.’



Doador australiano de Topu Honis conta como padre
admitiu abuso sexual
By Tempo Timor  February 12, 2019
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Por José Belo e TjitskeLingsma

Tal como outros doadores estrangeiros, Tony Hamilton e a sua mulher apoiaram de todo o coração o abrigo TopuHonis,

em Timor-Leste. Até que tiveram conhecimento que o padre que administrava o orfanato tinha abusado sexualmente de

algumas raparigas. Em uma entrevista, Tony Hamilton contou ao Tempo Timor sobre seu apoio à instituição, a traição, a

confissão do padre e a decisão de dar termo aos donativos.

Um ano atrás, Tony Hamilton recebeu a preocupante notícia de que o padre, no qual ele confiava e respeitava, tinha

sido acusado de abusar sexualmente de algumas raparigas no abrigo em Timor-Leste, o qual o empresário australiano

tinha, generosamente, apoiado com dezenas de milhares de dólares. "É a situação mais conflituosa da minha vida.

Afetou-me emocionalmente, de forma muito profunda”, disse Hamilton, em uma entrevista via Skype na quinta-feira, 7

de fevereiro de 2019. Richard Daschbach, um padre americano que fundou a TopuHonisShelter Home em 1992, no

enclave de Oecusse em Timor-Leste, com a missão de servir órfãos, crianças carentes e mulheres abusadas, foi, em

novembro passado, demitido pelo Vaticano uma vez que admitiu crimes sexuais cometidos contra menores.

Doações

O quão diferente eram as coisas em 2014, quando Hamilton entrou em contato com Daschbach pela primeira vez para

ver como poderia apoiar TopuHonis, que possui uma casa-abrigo para crianças na remota aldeia de Kutet e outra para

adolescentes na área costeira de Mahata, no Oecusse. "De antemão, eu tinha pesquisado profundamente o Richard, e

todos falavam dele com o maior respeito", disse Hamilton (59), um homem de barba e bigode longos e acinzentados,

usando óculos. "Eu não sou rico, mas queria fazer uma contribuição. Eu queria fazer a diferença.”

Hamilton e a sua esposa decidiram apoiar o abrigo inicialmente com 250 dólares australianos por mês. Um ano depois,

em abril de 2015, o casal visitou TopuHonis. Quando viram os problemas de nutrição das crianças, aumentaram a sua

doação mensal para 1.000 dólares australianos. Em 2017, quando TopuHonis deixou de receber gratuitamente arroz, o

montante subiu para 2.000 dólares mensais. "Havia um grau satisfatório de governança. De seis em seis meses,

Daschbach informava sobre o estado das finanças. Estávamos confortáveis com isso”, disse ele.

Além das contribuições regulares, o casal doou mais 10.000 dólares australianos. Esta arrecadação ativa acumulou

cerca de 40.000 dólares. Um número substancial de outros australianos e americanos também têm feito doações, em

parte através do Tradewinds e do One World Children’s Fund. Ao longo dos anos, toda uma gama de académicos,

jornalistas, ONGs e líderes timorenses, incluindo o atual primeiro ministro Taur Matan Ruak, encontraram-se com

Daschbach e visitaram o seu abrigo. Em fevereiro de 2018 - no mesmo mês em que o abuso sexual foi relatado à Igreja

Católica - TopuHonis recebeu 104.000 dólares Australianos, disse Hamilton (AUD 9.000 provenientes de Hamilton;

AUD 95.000 de outra organização).

Além das doações para o abrigo, financiadores, como Hamilton, também davam dinheiro para bolsas de estudos

individuais, para que as crianças de TopuHonis pudessem seguir o ensino pós-secundário (US$ 2.000 por ano). Outros

voluntários estrangeiros também ajudaram, trabalhando temporariamente no abrigo. Foram várias as crianças que,

após longos processos judiciais, acabaram por ser oficialmente adotadas por estrangeiros, como uma polícia

australiana que adotou uma jovem rapariga de Kutet.

"Ele era um grande humanitário e um grande comunicador", disse Hamilton sobre Daschbach. "Eu respeitava-o e

gostava muito dele. Mas nunca desconfiei que ele fosse pedófilo” - acrescentou com a voz embargada.



Abuso sexual

Em março de 2018, Hamilton recebeu um telefonema de outro apoiante de TopuHonis informando-o de que a

congregação Societas Verbi Divini (SVD, Sociedade do Verbo Divino), a qual Daschbach pertencia, tinha levado o

padre para a sua sede regional, em Díli, a capital de Timor-Leste. Através de comunicações eletrónicas,

Daschbacheste explicou a Hamilton que tal deslocação era por conta de sua "semi-aposentadoria". Mas o empresário

australiano decidiu ver por si mesmo. A 15 de abril de 2018, Hamilton e um codoador voaram da Austrália para Díli,

onde Daschbach, dois membros do Conselho do TopuHonis e outras seis mulheres estavam à espera deles no

aeroporto. No jantar, discutiram mudanças na gestão financeira, tais como exigidas pelos doadores. No dia seguinte, os

dois financiadores australianos confrontaram Daschbach com as alegações de que o padre havia abusado

sexualmente de raparigas, em Kutet. Para a surpresa de Hamilton, Daschbach confessou dizendo: "Sim. Tudo do que

sou acusado é verdade. Eu sou assim. Sempre fui assim.” A resposta desconcertou Hamilton. "Eu fui a Díli esperando

que ele negasse. Mas obtivemos uma confirmação absoluta de que ele era um pedófilo e que tinha sido, desde

sempre, um pedófilo”, disse Hamilton, mostrando o caderno preto no qual guardou notas durante esses dias em Díli.

Depois de inicialmente negar o abuso ao atual diretor de TopuHonis, Lili Tarung, Daschbach também lhe admitiu os

seus crimes. "Ele disse que molestou raparigas em Kutet e que o fez desde sempre", disse Hamilton. Depois de ouvir

essas palavras, o doador australiano não aguentou mais. ”Honestamente, fiquei muito perturbado. Eu não consegui

lidar com a conversa e saí do encontro. Ele retornou uns 20 minutos depois. Então, eu disse-lhe:’Richard, você é mau’.

E ele respondeu: "Sim, eu sou ".’

Ao longo dos anos, estiveram alojadas em TopuHonis cerca de 600 crianças. Hamilton teme o que possa ter acontecido

com as crianças e raparigas que viviam no orfanato, em Kutet. "Ele abusou de três gerações de crianças", afirma

Hamilton. "A confiança foi destruída."

(Tempo Timor contactou Daschbach para comentar, mas não conseguiu declarações.)

Declaração

Hamilton não tem conhecimento sobre o estado da investigação nas mãos da procuradoria e da polícia timorense, mas

ressalta que os doadores do TopuHonis na Austrália, no ano passado, informaram a Polícia Federal Australiana sobre o

caso. Enquanto isso, Hamilton pediu ao seu advogado que elaborasse uma declaração formal sobre as confissões que

Daschbach lhe fez, para que possa ser usada como prova num processo criminal, no futuro. O depoimento será

enviado esta semana ao tribunal em Timor-Leste. Se necessário, Hamilton vai testemunhar contra o padre.

Em junho passado, Hamilton e a sua esposa foram até TopuHonis para ver como poderiam ajudar. ‘A equipa e as

crianças são maravilhosas. Foi ótimo.’ Naquela altura, Daschbach ainda estava em Díli, a ser investigado pela Igreja.

Mas em agosto o padre, subitamente, renunciou da congregação e retornou a Kutet, onde supostamente cometeu os

seus crimes. Em novembro, o Vaticano tomou a decisão de demitir Daschbach, o que significa que ele foi destituído

dos seus direitos no sacerdócio.

Hamilton diz que a SVD e a Igreja Católica agiram rapidamente após as alegações contra Daschbach, em 2018,

iniciando as suas próprias investigações e os processos penais e, por fim, levando o caso à polícia. ‘Mas estou

desapontado com a total falta de empatia deles. Não há sinais de que estejam preparados para apoiar aquela

comunidade no Oecusse e é lá que deveriam ir’, afirma o doador australiano.



Hamilton não entende como é que as autoridades timorenses permitem que Daschbach ande livremente no Oecusse,

uma vez que, como estrangeiro, ele é apenas ‘um convidado’ de Timor-Leste. ‘Acredite, entrei em contato com todas as

personalidades possíveis para tirar aquele ser da comunidade", disse.

Doações pararam

Os doadores estrangeiros, como Hamilton, continuam a prover apoio financeiro para as bolsas de estudo individuais

das crianças de TopuHonis. Mas pararam as suas doações monetárias para o abrigo, o que significa que os fundos

estão a secar. Hamilton: ‘Enquanto Daschbach lá estiver e a governança não melhorar, ninguém vai financiar a Topu

Honis.’


