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Vooraf
In 2018 startte bij Casa Amiga het onderwijsproject “Escuela para ti avanza”, volledig
gefinancierd door stichting Hester. Naast de financiering van het salaris van een
pedagoge en een psychologe was dit project dit jaar onze belangrijkste activiteit
waarover we in de nieuwsbrieven regelmatig hebben gerapporteerd en dat we op de
voet volgen via e-mail en skypegesprekken met Lydia Cordero, directeur van Casa
Amiga. Wij zijn onze trouwe vrienden enorm dankbaar die dit project mogelijk hebben
gemaakt. Het ligt in de bedoeling dat de deelnemers in september 2019 hun diploma
“Preparatoria” ontvangen, waarmee zij toegang krijgen tot een vorm van hoger
onderwijs. Verder bleven wij alert op gebeurtenissen in Mexico zoals de
voorbereidingen op de verkiezingen en het geweld dat daaraan vooraf ging. In onze
nieuwsbrieven heeft u hierover kunnen lezen.
1. Samenstelling bestuur en comité van aanbeveling
Bestuur
Arsène van Nierop, voorzitter

Roeland Bitter, penningmeester
Paula Ensink, secretaris
Ingrid de Vries, Lid
Leon van Geest, lid
Ella de Voogd, lid
Comité van aanbeveling:
Gerdi Verbeet
Jozias van Aartsen
Marjon van Rooijen
Ferdinand Mertens
Wil Pansters
Eduard Nazarski
2. Bestuurswisselingen
Onze zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft opgeleverd dat Ella de Voogd zich heeft
gemeld als nieuw bestuurslid. Wij zijn blij dat ze het bestuur is komen versterken. Ella
heeft veel ervaring op het gebied van mensenrechten en geweld tegen vrouwen. Zij
stelde zich voor in een van onze nieuwsbrieven. Wij hebben besloten dat Arsène toch
formeel voorzitter blijft van de stichting Hester, maar hebben haar taken over de andere
bestuursleden verdeeld.
3. Activiteiten stichting Hester 2018
3.1. Onderwijsproject “Escuela para ti avanza”
Voor het onderwijsproject Escuela para ti Avanza is er in 2018 € 9.490 binnengekomen. Er
was door het bestuur €4.000 gereserveerd . In totaal was er dus €13.490 beschikbaar voor
dit mooie project. Wij zijn onze donateurs ontzettend dankbaar. Al direct na de oproep op
onze site kwam het bericht van een executeur testamentair van een van de vrienden van de
stichting Hester. Zij had bepaald dat na haar overlijden een fonds opgericht zou worden,
gericht op het ontwikkelen van vrouwen. De gedachte hierachter was dat vrouwen door het
volgen van onderwijs hoger op de maatschappelijke ladder zouden kunnen stijgen en
zodoende de situatie in hun omgeving voor andere vrouwen zouden kunnen verbeteren. Het
project Escuela para ti paste precies in haar wens en er werd besloten de helft van dit
project uit dit fonds te bekostigen, fantastisch! Zo kon op 15 juni 2018 bij Casa Amiga de
cursus “Preparatoria” van start gaan, waarmee 22 vrouwen een diploma voortgezet
onderwijs kunnen behalen, zodat zij toegang krijgen tot hoger onderwijs. Drie docenten en
een psychologe begeleiden de studenten bij hun studie.
3.2. Steunbetuiging alert over toenemend geweld in Mexico
Op 1 juli werden er in Mexico verkiezingen gehouden. Wij ontvingen van Peace Brigade
International Mexico een alert over het toenemende geweld in de aanloop naar deze
verkiezingen.

PBI Mexico vroeg de aandacht van de internationale gemeenschap voor de verslechterde
situatie van mensenrechtenverdedigers in Mexico op dit moment. Verkiezingsgeweld had
voornamelijk betrekking op politici en journalisten met als gevolg een toenemend aantal
moorden op deze groep. Maar ook de risico’s voor Mensenrechten verdedigers waren
toegenomen. PBI begeleidt mensenrechten verdedigers in verschillende Latijns-Amerikaanse
landen, waaronder Mexico. PBI vroeg ons onze zorgen te uiten bij de Mexicaanse overheid
Na overleg met professor Wil Pansters, Latijns-Amerika specialist en lid van ons comité́ van
aanbeveling, besloten wij deze alert, voorzien van onze aanbeveling, door te sturen naar de
Minister van Buitenlandse zaken Stef Blok, de Nederlandse ambassade in Mexico en de
Mexicaanse ambassade in Den Haag. Van de Nederlandse ambassade ontvingen wij per
omgaande antwoord met de mededeling dat in EU verband uitgebreid is gesproken over
deze situatie in Mexico en dat de EU-ambassadeurs een gezamenlijke verklaring hebben
doen uitgaan waarin de Mexicaanse regering wordt opgeroepen al het mogelijke te doen om
de rechtsstaat te beschermen en de verantwoordelijken op te sporen en te berechten.
4. Casa Amiga
4.1. Skypegesprekken
Voordat het bedrag voor het onderwijsproject werd overgemaakt hadden wij op 30
januari via skype een gesprek met Lydia Cordero, algemeen directeur, en Hortensia
Flores, financieel directeur van Casa Amiga, waarin wij enkele vragen aan hen
voorlegden. Lydia vertelde dat er 22 vrouwen klaar staan om te beginnen. De vrouwen
die willen deelnemen werken overdag in de assemblagefabrieken. Zij kunnen nu bij Casa
Amiga zaterdags naar school, terwijl hun kinderen worden opgevangen in de crèche.
Naast een docent is er een coördinator die de vrouwen ook begeleidt. In ons gesprek
kwamen ook andere onderwerpen aan bod: de noodopvang van Casa Amiga en het werk
van de psycholoog en pedagoog die betaald worden vanuit de stichting Hester
4.2.Noodopvang La Casita de Emergencia van Casa Amiga
“La casita de emergencia”, de (geheime) noodopvang van Casa Amiga bestaat sinds 2006
en is grondig opgeknapt. - Het doel van deze ruimte is om vrouwen en hun kinderen die
ontsnappen aan extreem geweld of in een zeer kwetsbare situatie verkeren een gastvrije
en veilige noodopvang te bieden voor 1 tot 3 dagen. En wel om de volgende redenen:
•

•
•

In die periode kan de overgang voorbereid worden naar het “Refugio de Alta
seguridad”, het blijf-van-mijn-lijf-huis met streng veiligheidsprotocol, ook
opgericht door Esther Chávez Cano in 2003;
Als het blijf-van-mijn-lijf-huis vol zit, kan de vrouw in de noodopvang wachten tot
er een plek vrij komt;
Als de vrouw liever naar een andere stad wil, kan ze in de noodopvang wachten
tot dat geregeld is en wordt zij bijgestaan door de sociaal werkster van Casa
Amiga.

4.3. Kennismaken met de pedagoog en psycholoog van Casa Amiga
Op ons verzoek maakten wij via brieven kennis met de pedagoog en de psycholoog van
Casa Amiga. Het werk van beiden wordt gefinancierd door de stichting Hester. Zowel de

pedagoog als de psycholoog stelden zich aan ons voor en vertelden over hun werk en de
voldoening die zij daarin vonden.
4.4. Onderwijsproject gestart,
Op 16 juni ging het onderwijsproject ‘Escuela para ti avanza’ van start.
Van Lydia Cordero, de directeur van Casa Amiga, ontvingen wij een uitvoerig verslag van
de eerste maanden van de cursus.
“Er zijn 22 deelnemers, de eerste bijeenkomsten zijn inleidend.
Het is een grote groep, uiteenlopende leeftijden, enthousiast en leergierig. Deze vrouwen
willen heel graag boven zichzelf uitstijgen, onafhankelijk van leeftijd, religie, of sociale
achtergrond. Dat maakt hen heel bijzonder, ze hebben een gemeenschappelijk doel en dat
is het behalen van het examen ‘Preparatoria’. De groep is enthousiast over het project. Er
zijn zusters, moeders en dochters, schoonzusters, nichten, schoonmoeders en
schoondochters. Dit is van groot belang want zo kunnen zij elkaar steunen.”
Er staan verschillende modules op het programma:
De hedendaagse Mexicaanse maatschappij, Sociaal gedrag en maatschappij, en
Verandering van de hedendaagse wereld. Wij ontvingen hartverwarmende brieven van
de studenten waarin zij uitspreken eindelijk serieus genomen te worden. Allen zijn
ontzettend blij dat ze deze kans hebben gekregen.
5. Publiciteit en communicatie
5.1.Reacties op Spaanse nieuwsbrief
Ook dit jaar zorgde bestuurslid Ingrid de Vries zorgt ervoor dat de nieuwsbrief in
Mexico en in alle Spaanstalige landen gelezen kon worden. Zij vertaalde de nieuwsbrief
in het Spaans en verspreidde de brief via internet. Ook bij Casa Amiga wordt zo onze
nieuwsbrief gelezen. Op elke Spaanse nieuwsbrief ontvangen wij dan ook reacties.
Mexicaanse lezers geven steeds weer blijk van ontroering en wensen ons succes bij onze
activiteiten.
5.2.Interview Arsène in dagblad Trouw 30 augustus 2018
In augustus werd Arsène geïnterviewd voor het dagblad Trouw. Het interview vond
plaats naar aanleiding van de bekendmaking van de naam van een mogelijke verdachte
in de zaak Nicky Verstappen. Het onderwerp was wat ouders van vermoorde kinderen
meemaken en welke rol gerechtigheid daarbij speelt. Arsène ontving veel reacties.
5.3.Arsène in gesprek met groep 8, Pieter Jongeling school, Arnhem
Naar aanleiding van het artikel in Trouw, ontving de journalist een brief van een
meester van groep 8 van een school in Arnhem. Hij had het interview besproken met de
kinderen in zijn klas en hen de opdracht gegeven Arsène een brief te schrijven. Het was
ontroerend om te lezen hoe de kinderen met Arsène meeleefden. Toen Arsène deze
brieven ontving en las besloot zij contact met de meester van de school op te nemen en
ging op 8 november bij de klas op bezoek. Het werd een hartverwarmende middag.

5.4. Nieuwsbrieven
In 2018 bracht de stichting Hester drie nieuwsbrieven uit.
Nieuwsbrief 1, maart 2018
Nieuwsbrief 2, juli 2018
Nieuwsbrief 3, december 2018
6. Fondsenwerving en bijzondere giften.
Op de eerste plaats danken wij al onze trouwe donateurs en vrienden voor hun steun.
Daarnaast danken wij onze donateurs die het zo snel mogelijk maakten Escuela para ti
Avanza, het onderwijsproject te laten starten. Het enorme bedrag uit de nalatenschap
van een van de vrienden van stichting Hester van het begin van de oprichting verraste
ons volkomen.
Bedankt lieve vrienden van stichting Hester

