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 10- jarig bestaan stichting 

Hester 

Gek, normaal gaan de vlaggen uit. 
Tien jaar, dat is mooi! Maar onze  
stichting zou echter niet mogen 
bestaan. Het moest niet nodig 
zijn… Maar toch. We waren nodig 
en hebben  met z’n allen 
ongelofelijk veel bereikt in die 10 
jaar. Het is een moment om stil te 
staan bij alle positieve energie die 
we teweegbrachten. De 
bijeenkomst is dan ook vooral een 
uiting van dankbaarheid naar alle 
vrienden die ons steunden.  
 
Geef je op via mail:  
steun@hester.nu 
of telefonisch:  
Ingrid de Vries: 035 6248869 

mailto:steun@hester.nu
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Doelstelling stichting Hester  
De stichting Hester wil geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez voorkomen door financiële hulp te bieden aan Casa Amiga. Casa Amiga verleent 
psychische, juridische, educatieve en maatschappelijke hulp. Bovendien geven ze voorlichting en educatie aan het publiek en aan politie, justitie en 
andere overheidsorganisaties. In Nederland en Europa informeert stichting Hester waar mogelijk over de wantoestanden in Ciudad Juárez. 
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 Voortgang van het proces  

In april schreven we: ‘Gelukkig is de lente eindelijk begonnen en brengt die ons weer de nodige energie! Het wachten 
op een uitslag van het proces tegen de verdachte van de moord op Hester duurt echter langer en langer. ’  
We wachten nog steeds! Wat loopt het leven hier in Nederland toch gesmeerd. Wanneer je hoort dat een uitspraak 
op een bepaalde datum plaats zal vinden, dan kan je daar toch wel op rekenen. Zo niet in Mexico. Misschien begin 
augustus, misschien begin september… we wachten maar gewoon af. En een ding is zeker: u krijgt meteen het 
persbericht met de uitslag via mail of post. Positief of negatief.    
Gelukkig staat de Nederlandse ambassade naast ons in deze tijd. Wanneer nodig, reist er meteen iemand naar Ciudad 
Juárez (afstand 1400 km) om ons te vertegenwoordigen.  
 

 Vertrek Irma Casas, directeur van Casa Amiga  

Begin juni had stichting Hester een Skype gesprek met Irma Casas waarin ze stelde dat ze, ondanks haar 
verbondenheid met Casa Amiga, het crisiscentrum als directeur zou gaan verlaten. Irma droeg altijd een duidelijke 
missie uit. Waar ze ook is, ze zal zich altijd blijven inspannen voor de verbetering van levensomstandigheden van 
vrouwen en kinderen. Ook nu. Ze vond een prachtige baan als coördinator bij de overheid bij het Centrum voor 
Gerechtigheid voor Vrouwen in Juárez. Het lijkt heel zinvol dat iemand met de kennis en ervaring van Irma zich op 
overheidsniveau manifesteert. We wensen haar dan ook een strijdbare toekomst in haar nieuwe functie! Een 
bijzondere bijkomstigheid is dat Irma nu samenwerkt met de speciale aanklager voor vrouwenzaken die ook de zaak 
Hester behartigt. 
Natuurlijk vonden we het als stichting heel jammer dat Irma haar werk bij Casa Amiga heeft beëindigd.  
Bij het bezoek in 2013 had Irma te kennen gegeven dat één van de leden van de adviesraad door haar voorgangster 
Esther Chavez, voor het leven benoemd was en dat Irma daar grote moeite mee had. Arsène wilde graag deze lastige 
kwestie oplossen. Stichting Hester is dan ook in de pen geklommen en gaf het bestuur en de adviesraad het voorstel 
deze benoeming voor het leven aan te passen. Wij vonden het niet wenselijk in een democratische organisatie zoals 
Casa Amiga.  
In antwoord op ons schrijven gaf  de raad van advies aan dat deze maatregel inderdaad niet meer paste in deze tijd en 
al in een eerder stadium was afgeschaft. De looptijd van het voorzitterschap van de adviesraad is nu vastgesteld op 
twee jaar. Gelukkig maar! Als laatste zin eindigt de brief als volgt: ‘Wij waarderen in hoge mate de jarenlange 
bijdragen van de stichting Hester aangezien wij daardoor zeer belangrijke projecten hebben kunnen realiseren om 
gendergelijkheid in onze grensgemeenschap te bevorderen. Daarom hopen wij in de toekomst te kunnen blijven 
samenwerken aan het bouwen van een samenleving die voor iedereen beter en rechtvaardiger is.’ 
Irma wordt voorlopig opgevolgd door Lydia Cordero.  In de volgende nieuwsbrief komt haar motivatie. 
 

 8e Conferentie over vrouwenmoord 

Brussel 1 en 2 juni 2015 Deze conferentie wordt altijd georganiseerd door The Greens/European Free Alliance in het 
Europees Parlement. Zij wilden de balans opmaken van de 2-jaarlijkse overleggen over vrouwenrechten Meer dan 
twaalf landen in Latijns-Amerika hebben inmiddels wetten aangenomen die specifiek  gericht zijn op bestraffing van 
vrouwenmoorden. Ook Europese landen beschikken over steeds efficiëntere middelen om geweld tegen vrouwen te 
bestrijden.  
Helaas zijn wettelijke maatregelen, verdragen en internationale dialogen niet voldoende om geweld tegen vrouwen, 
en de meest extreme vorm: vrouwenmoord, uit te bannen. Landen moeten ervoor zorgen dat de wetten ook worden 
toegepast. Vaak zijn de politie en het rechtssysteem passief of inefficiënt.  
 
Ernest Urtasun, de opvolger van Raül Romeva, opende de conferentie en stelde dat ook in landen van de EU vrouwen 
slachtoffer zijn van geweld. Het doel van de conferentie is vaststellen in welke mate de verschillende landen hun 
beloftes over maatregelen tegen geweld tegen vrouwen nakomen. Introduceren ze de beloofde educatieve en 
preventieve programma’s?  Nemen ze maatregelen op het gebied van gezondheidszorg en op juridisch vlakken? 
Het blijkt dat in meer dan 12 Latijns-Amerikaanse landen wetten zijn aangenomen die specifiek tegen vrouwenmoord 
gericht zijn. Europese landen beschikken ook over steeds meer wettelijke instrumenten om geweld tegen vrouwen te 
bestrijden. Latijns-Amerika en Europa tonen aan dat ze zich serieus inzetten om dit geweld in te dammen.  
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In Guatemala zijn vrouwen er het ergste aan toe. Er heerst een seksistische, racistische, militaristische cultuur en de 
maatschappij is door en door corrupt. Er is een wet tegen vrouwenmoord, maar er is 98% straffeloosheid. De 
vermaarde openbaar aanklaagster Claudia Paz y Paz slaagde er in dat percentage te verlagen tot 70. Maar zoals 
bekend werd zij met de dood bedreigd en moest met haar gezin vluchten naar Spanje. In 2014 werden in Guatemala 
meer dan 750 vrouwen slachtoffer van vrouwenmoord. 
 

 3rd World Conference of Women’s Shelters  

De derde World Conference of Women’s Shelters vindt van 3 tot 
6 november plaats in Den Haag. Reden voor ons om te zorgen dat 
Irma Casas, met haar kennis en ervaring op gebied van opvang en 
crisishulp, daar aanwezig zal zijn! Paula Ensink (secretaris van het 
bestuur) en Arsène van Nierop gaan er als vrijwilliger aan de slag.  
We houden u in ieder geval op de hoogte van de voortgang!  
 

 Euro karavaan voor de 43 vermiste Mexicaanse studenten 

Amsterdam 17 en 18  mei 2015 De stichting Hester was uitgenodigd om een bijeenkomst bij te wonen van organisaties 
die hun steun betuigen aan de familieleden van de 43 studenten die op 26 september 2014 tijdens een demonstratie 
in Iguala zijn ontvoerd door de Mexicaanse politie en van wie sinds die datum niets meer is vernomen. Zij studeerden 
aan de lerarenopleiding van Ayotzinapa, Mexico. Alle studenten van de opleiding zijn van eenvoudige Indiaanse 
afkomst. De meesten zijn zonen van boeren.  
Een delegatie uit Mexico was op rondreis door Europa om steun te vragen aan de internationale gemeenschap in hun 
strijd om gerechtigheid. Zij willen de studenten levend terug van de Mexicaanse autoriteiten. In de delegatie zat een 
vader van één van de verdwenen studenten en de enige  student, Omar García, die tijdens de confrontatie met de 
politie was ontsnapt.   
De Mexicaanse overheid heeft voor de verdwijning verschillende verklaringen gegeven. Een ervan is dat de studenten 
door een drugsbende zijn meegenomen en vermoord en dat hun lichamen op een vuilnisbelt zijn gedumpt. 
Argentijnse forensische experts hebben die resten onderzocht en vastgesteld dat die niet van de verdwenen 
studenten zijn. Bij die zoektocht werden honderden massagraven ontdekt. De overheid kwam weer met andere 
verklaringen, maar de familieleden geloven die niet meer. Ze willen onafhankelijk internationaal onderzoek om de 
werkelijke oorzaak van de verdwijning van de studenten te achterhalen.  
Tijdens een bijeenkomst in het Leidse Universiteitsgebouw gaf een panel deskundigen commentaar. Zo stelde John 
Ackerman, van de Mexico-Stad universiteit, dat de 
verdwijning van de 43 studenten exemplarisch genoemd 
kan worden voor de systematische straffeloosheid in 
Mexico. Hij benadrukte dat Mexico geen democratie is, 
zoals we hier denken, maar een dictatuur. Justitie doet 
haar werk zo gebrekkig dat hele gemeenschappen daarom 
zelf het heft in handen nemen op gebied van beveiliging en 
justitie. Hier in Europa heeft een overheid belangen in 
economie, maar kijkt tegelijk naar de sociale en 
mensenrechtelijke kant van de landsbelangen. In Mexico 
gaat die aandacht vooral naar de economie. 
Alle internationale mensenrechtenconventies zijn 
medeondertekend door Mexico. De wetten zijn er wel, maar de navolging ontbreekt. Een constatering die ook al 
eerder door stichting Hester is gedaan. 
 

 Negen vrouwen studeerden af, interview met hun begeleider Carmen Nava  
Carmen Nava heeft bij Casa Amiga de vrouwen en meisjes begeleid bij het halen van hun lagere en middelbare school 
diploma’s. Ze is actuaris en sociologe, gespecialiseerd in gender en wijdde twee derde van haar leven aan wiskunde 
onderwijs en aan het geven van tweede kans onderwijs aan werknemers - mannen en vrouwen - in de assemblage- 
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industrie in Ciudad Juárez. Zij schreef een scriptie: ‘De invloed van 

basisonderwijs voor volwassenen op de werkneemsters van de assemblage-

industrie in Ciudad Juárez’, gebaseerd op tien levensverhalen van 

werkneemsters. 

Ze gaf advies aan bedrijven in Ciudad Juárez over volwassenenonderwijs. Met 

werknemers uit verschillende Mexicaanse staten wisselde ze kennis, ervaring 

en cultuur uit. Voor Carmen is dit geen werk, maar een missie en haar 

ervaringen gedurende de 28 jaar dat zij dit doet zijn voor haar een enorme 

politieke en culturele verrijking. 

In augustus 2014 nodigde Irma Casas, toen nog directeur van Casa Amiga, 

Carmen uit om mee te werken aan het project ‘Escuela para Tí’ tweede kans 

onderwijs voor meisjes en vrouwen die bij Casa Amiga hulp kregen. Dit project 

werd gesponsord door de stichting Hester, de zusters Franciscanessen uit 

Heythuysen steunden ons daarbij.  

Vanaf april 2015 heeft Carmen de leerlingen belangeloos begeleid. Zo 

haalden 9 vrouwen en meisjes hun lagere en/of middelbare schooldiploma. 

In de tijd dat Carmen deze vrouwen en meisjes heeft begeleid heeft ze 

ervaren dat dit onderwijs bij alle deelneemsters een grote verandering 

teweegbracht. Zowel op geestelijk als op lichamelijk gebied. Ze zijn zekerder 

geworden, hebben veel meer zelfvertrouwen, ze lopen zelfs anders. Het 

maakt Carmen dankbaar dat ze heeft kunnen bijdragen aan de verbetering 

van hun leven, zoiets kan niet in geld worden uitgedrukt. 

Adelheid Roosen bij de diploma-uitreiking van Norma 

 

 Weetjes  

- de nieuwe website van stichting Hester gaat half oktober de lucht in.  

- jaarverslag 2014 staat op de site 

- Lon Blom, de tante van Hester werd 80 en ze stortte het verjaardagsgeld op rekening van de stichting. Dank! 

- Het bleek dat Adelheid Roosen in Ciudad Juárez was om daar voor volgend jaar een wijksafari te plannen. We 

hebben haar in contact gebracht met Casa Amiga. Adelheid Roosen organiseerde eerder wijksafari’s  in 

Nederland, in Utrecht Overvecht, Zuilen en Ondiep en in de Bijlmer Amsterdam. Vervolgens kwam wijksafari in 

Tepito, Mexico-Stad. De spelers van wijksafari laten zich adopteren door de bewoners. Ze wonen en leven samen 

en leren elkaar op een intensieve manier kennen. Deze ontmoetingen van hun levensverhalen vormen de basis 

voor de voorstelling. 

 Bedankt vrienden van stichting Hester! 

Donaties ten behoeve van de stichting Hester worden zeer gewaardeerd. 

Een eenmalige bijdrage aan stichting Hester is altijd welkom. Ook bestaat de 

mogelijkheid per automatische incasso te betalen.  

ABN-AMRO: NL37ABNA0400928442  

ING: NL40: INGB0005308498 

ten name van stichting Hester, Den Haag. 


