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• Stilte
De laatste maanden heeft u niet veel vernomen van de stichting Hester. Dat spijt ons, maar daar is
een reden voor.
De stichting Hester bevindt zich in een overgangsfase. De berechting van de moordenaar van
Hester en het feit dat Arsène zich terugtrekt betekent dat er iets is veranderd en daar bezinnen wij
ons op. De noodzaak ons in te zetten voor gerechtigheid voor vrouwen is volop aanwezig. Er is
hiervoor wereldwijde belangstelling, ook bij jonge mensen en die willen wij graag bereiken. Dat is
een uitdaging die wij aan willen gaan en waarvoor wij nieuwe wegen zoeken. Dat vraagt tijd en
onderzoek. Vorig jaar traden twee jonge enthousiaste mensen toe tot ons bestuur. Zij hadden
mooie plannen en wij dachten met hen die nieuwe wegen gevonden te hebben. Maar door
persoonlijke omstandigheden hebben zij zich, helaas, alweer teruggetrokken. Dat is voor ons
natuurlijk een teleurstelling, maar ook een les. Inmiddels zijn wij in gesprek met een mogelijke
nieuwe voorzitter en onderzoeken wij verder welke mogelijkheden we kunnen benutten om de
stichting Hester te vernieuwen en te verjongen. Dit alles neemt niet weg dat we met uw hulp Casa
Amiga blijven ondersteunen.
• Toenemend geweld in Ciudad Juárez
De situatie in Ciudad Juárez is helaas weer verslechterd. Lydia Cordero, directeur van Casa Amiga,
vertelde ons in een skypegesprek dat het geweld weer toeneemt. Alleen al in juli zijn 38 personen
gedood en worden 3 vrouwen vermist. In 2016 werden in de stad ruim 600 moorden gepleegd en
dit jaar was dat aantal eind oktober reeds bereikt. De feminicide, vrouwen vermoorden omdat het
vrouwen zijn, gaat gewoon door. Volgend jaar is het 25 jaar geleden dat Esther Chavez, de eerste
directeur van Casa Amiga, begon het vermoorden van vrouwen structureel te documenteren. Zij
kwam uit Mexico-Stad en het grote aantal vrouwen dat werd vermoord in Ciudad Juárez, viel haar
op.
In de NRC van 11 november, dit jaar, stond een uitgebreid artikel over het weer oplaaiende
geweld in deze stad. Ook in dit artikel wordt gewezen op de enorme straffeloosheid en zelfs
tegenwerking van de overheid.
• Casa Amiga
Met Casa Amiga hebben wij een intensive mailwisseling gehad over de financiële stand van zaken
van de afgelopen jaren. Wij begrepen elkaar vaak onvoldoende, taal en cultuur spelen daarbij een

rol. Maar uiteindelijk krijgen we altijd alle medewerking en uiteindelijk dan ook duidelijkheid. De
financiële situatie van Casa Amiga blijkt goed gedocumenteerd en gezond. U kunt erop
vertrouwen dat uw bijdrage op de juiste wijze besteed wordt en wij hopen dan ook dat u het
belangrijke werk van Casa Amiga blijft steunen.
• Escuela para ti
Lydia Cordero, de huidige directeur van Casa Amiga, heeft ons ook het plan voor het
onderwijsproject gestuurd. In een skypegesprek legt Lydia uit dat er een onderzoek is gedaan
onder de bezoeksters van Casa Amiga en daar kwam uit 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 in
Ciudad Juárez zijn veel beter geworden. De vrouwen kunnen deze behalen door modules te volgen
die in veel buurtcentra worden aangeboden, zodat er geen noodzaak meer is dat Casa Amiga deze
mogelijkheid biedt. Casa Amiga wil nu graag binnen haar muren Voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs aanbieden aan 20 vrouwen.
Het plan en begroting hiervoor vindt u hier. Wij willen dit onderwijs graag steunen, maar dat
kunnen wij alleen samen met u. Voor een onderwijsproject staat nog 4000€ op onze begroting,
destijds door u bijeengebracht, maar dit project is groter. De kosten zijn 14000€.
Vanwege uw grote betrokkenheid en uw financiële steun aan stichting Hester waarvoor we heel
dankbaar zijn, willen we u concreet vragen ons met een extra bijdrage in deze te helpen.
Hiermee maakt u het mede mogelijk dat deze vrouwen toegang kunnen krijgen tot
arbeidsplaatsen die voldoende inkomsten garanderen zodat zij in staat zijn zich uit de
gewelddadige relaties van economische afhankelijkheid los te maken en zelfstandig te leven en te
zorgen voor hun kinderen.
Uw extra bijdrage kunt u overmaken op rekening NL37 ABNA 0400928442 ten name van Stichting
Hester onder vermelding van : Escuela para ti
Wij hopen van harte dat u ons extra wilt ondersteunen! Bij voorbaat heel veel dank.

• Bedankt vrienden
Bedankt lieve 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.
NL37ABNA0400928442 of NL40INGB0005308498
ten name van stichting Hester, Den Haag.

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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