Jaarverslag stichting Hester 2017
Adres:
Elzendreef 665
2272 CX Voorburg
070 3461837

Vooraf
In februari, ontving de familie Van Nierop het bericht dat Roberto Flores, alias Ramiro Adame
López, de moordenaar van Hester, is veroordeeld tot 37 jaar en zes maanden gevangenisstraf.
“Dit is gerechtigheid”, was de reactie van Arsène. Stichting Hester plaatste meteen een
persbericht op haar website. De landelijk pers, waaronder verschillende lokale TV zenders en
het journaal van 22.00 en 24.00 uur, pikte het nieuws direct op. Het vonnis is nu definitief en er
is geen mogelijkheid tot voorwaardelijke invrijheidstelling. Lucha Castro, de advocaat van de
familie Van Nierop in Mexico, schreef dat dit vonnis haar erg heeft ontroerd en dat geldt voor
allen die Arsène en Roeland nabij zijn, waaronder de leden van het bestuur van de stichting
Hester.
Het jaar 2017 was verder voor de stichting Hester een jaar waarin gezocht is naar nieuwe wegen
om te werken aan de doelen die de stichting zich heeft gesteld. Aan deze zoektocht is nog geen
einde gekomen. Het bestuur dacht nieuwe wegen in te kunnen slaan, met een vernieuwd en
verjongd bestuur, maar dat is helaas anders gelopen. Naar de vrienden en donateurs kon
daardoor niet veel gemeld worden. In de nieuwsbrief werd dit “stilte “ genoemd. Er kwamen
slechts twee nieuwsbrieven uit en dit jaarverslag is daardoor ook korter dan andere jaren.
Gelukkig hebben de donateurs de stichting Hester en daarmee Casa Amiga niet in de steek
gelaten. Dat blijkt ook weer uit de gulle reacties op de oproep te doneren voor het
onderwijsproject “Escuela para ti avanza” waarvoor het bestuur de donateurs dankt.
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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
Helena de Kat, afgetreden
Alex Arrouchdi, afgetreden

Comité van aanbeveling:
Gerdi Verbeet
Jozias van Aartsen
Marjon van Rooijen
Ferdinand Mertens
Wil Pansters
Eduard Nazarski

2. Bestuurswisselingen
In 2016 verwelkomden wij twee nieuwe jonge bestuursleden. Helena de Kat en Alex Arrouchdi,
die beiden weer een geheel nieuw elan met zich meebrachten dachten wij.
Helaas heeft hun deelname aan het bestuur niet opgeleverd wat wij ervan hoopten. Beiden
trokken zich dit jaar zich terug. Helena studeerde af en kreeg een drukke baan bij het ministerie
van Buitenlandse Zaken en van Alex weten wij helaas de reden niet. Onze oproep voor een
voorzitter leverde wel belangstelling op, maar nog geen voorzitter. De samenstelling van het
bestuur zoals dat nu bestaat voldoet gelukkig volledig aan hetgeen erover is opgenomen in de
statuten.

3. Activiteiten stichting Hester 2017
3.1. Op zoek naar een nieuwe voorzitter
Op verschillende locaties plaatste het bestuur van de stichting Hester een oproep voor een
bevlogen voorzitter. Er kwam een reactie, maar tot de vervulling van de vacature kwam het niet.
Het bestuur bestaat uit vijf leden, dus het werk kan ondanks deze vacature gewoon door gaan.

3.2. Mensenrechtentulp
Het Cedehm (Centro de Derechos Humanos de las Mujeres) was een van de 10 kandidaten die
kans maakte op de Mensenrechtentulp 2016 die jaarlijks wordt uitgereikt door het Nederlandse
Ministerie van BuZa. Lucha Castro, directeur van Cedehm en advocate van de familie van Nierop,
was zeer vereerd een van de genomineerden te zijn. Op haar verzoek plaatste de stichting Hester
een oproep op de site om op deze organisatie een stem uit te brengen. Veel vrienden van
stichting Hester hebben hieraan gevolg gegeven.
Tijdens de publieke stemronde zijn meer dan 50.000 stemmen uitgebracht. Het was helaas niet
voldoende voor het CEDEHM om tot de drie kandidaten te behoren met de meeste stemmen.

3.3. Actie onderwijsproject “Escuela para ti avanza”
In december werd in de nieuwsbrief en op de site het projectplan voor het onderwijsproject van
Casa Amiga geïntroduceerd met een verzoek om donaties voor dit project. Al heel snel kwam het
bericht binnen dat uit een fonds bestemd voor de ontwikkeling van vrouwen uit de nalatenschap
van een van de vrienden van stichting Hester de helft van het benodigde bedrag, 7000€,
gedoneerd zou worden. In de weken daarna werd nog eens 2490€ gedoneerd. Op de begroting

van de stichting Hester was nog 4000€ gereserveerd voor onderwijs zodat in 2018 dit onderwijs
bij Casa Amiga aan twintig vrouwen aangeboden kan worden.

4. Casa Amiga
4.1. Skypegesprekken
In 2017 hadden bestuursleden van de stichting Hester drie maal een skypegesprek met Lydia
Cordero, directeur van Casa Amiga. Belangrijkste onderwerpen waren de financiële situatie van
Casa Amiga en een nieuw te starten onderwijsproject. Het blijkt niet altijd eenvoudig deze
gesprekken te voeren, regelmatig valt de verbinding weg. Naast contact via skype is er
regelmatig email verkeer.

4.2. Financiële situatie
Het bestuur van de stichting Hester ontving van Casa Amiga een lijst van al hun donateurs en
een overzicht van hun inkomsten en uitgaven over de laatste vier jaar. Uit deze gegevens blijkt
dat de situatie financieel gezond is. Het bestuur is hierdoor gerustgesteld.

4.3. Onderwijsproject
Voor een nieuw onderwijsproject is onderzoek is gedaan onder de bezoeksters van Casa Amiga
naar hun behoeften. Hieruit blijkt dat de meeste meisjes en vrouwen voorkeur hebben voor een
mogelijkheid om een diploma “Preparatoria” te halen, een diploma voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs, waarmee ze naar een hogeschool of universiteit kunnen. De
mogelijkheden voor het behalen van een diploma lager en middelbaar onderwijs zijn in Ciudad
Juárez veel beter geworden. De vrouwen kunnen deze behalen door het volgen van modules die
in veel buurtcentra worden aangeboden, zodat er geen noodzaak meer is dat Casa Amiga deze
mogelijkheid biedt.
Na gesprekken van Casa Amiga met het Ministerie van Onderwijs van Chihuahua kwam er
toestemming dit diploma “Preparatoria” binnen Casa Amiga te kunnen behalen. Dit onderwijs
zal aangeboden wordt en op zaterdagmiddagen waarbij de kinderen van de deelnemers
opgevangen worden in een crèche binnen het gebouw. De vrouwen betalen alleen de kosten
voor de examens voor zover zij daar toe in staat zijn. Stichting Hester ontving het projectplan
met een begroting van 14.000€ en dit bedrag is vrijwel geheel gehaald.

4.4. Bezoek Nederlandse ambassadeurs aan Casa Amiga
Lydia vertelde ook dat de Nederlandse ambassadeur voor de mensenrechten en de ambassadeur
van Nederland in Mexico Casa Amiga bezocht hebben. Het was een positief bezoek. De
ambassadeur was heel positief over Casa Amiga schreef zij. Van de Nederlandse ambassadeur,
mevrouw Margreet Leemhuis ontvingen wij hierover een e-mail bericht. Zij schreef dat zij
tijdens dit bezoek diep onder de indruk was geraakt van de betrokkenheid van de mensen die bij
Casa Amiga werken.

4.5.Implementatie protocol politie
Het door Casa Amiga ontworpen protocol voor de politie, hoe te handelen bij huiselijk geweld,
wordt in Chihuahua geïmplementeerd. Lydia was daar terecht trots op. Dit protocol is de
uitwerking van de aanbevelingen die Casa Amiga deed in hun Studie van de dynamiek van geweld
tegen vrouwen. Deze studie staat op onze site.

5. Publiciteit en communicatie
5.1. persbericht
Stichting Hester plaatste een persbericht op haar website, toen bekend werd dat de
dader van de moord op Hester in hoger beroep werd veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 37 jaar en zes maanden. Het nieuws werd verder verspreid door de
landelijke pers, waaronder enkele lokale TV zenders en het journaal van zowel 22.00 als
24.00 uur.
5.2. Interview bij Een vandaag
In juni was Arsène te gast bij Een vandaag. Zij sprak hier over de problemen die je tegen
komt als je kind in het buitenland is vermoord.
5.3. Nieuwsbrieven
In 2017 bracht de stichting Hester twee nieuwsbrieven uit.
Nieuwsbrief 1, april 2017
Nieuwsbrief 2, december 2017
6. Plannen voor 2018
Bij Casa Amiga start dit jaar een prachtig onderwijsproject dat geheel gefinancierd
wordt door de stichting Hester. Via nieuwsbrieven zal het bestuur de donateurs op de
hoogte houden van de ontwikkelingen. Verder zal het bestuur nieuwe wegen uitzetten
voor de toekomst van de stichting Hester. Ook daarover zal het bestuur in de komende
nieuwsbrieven mededelingen doen.
7. 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
Jaarverslag vastgesteld op 28 maart 2018

