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Vooraf	  
Het	  jaar	  2014	  was	  een	  jaar	  vol	  spanning	  en	  voor	  Arsène	  en	  Roeland,	  ook	  vol	  emoties.	  
Na	  15	  jaar	  werd	  op	  24	  januari	  de	  verdachte	  van	  de	  moord	  op	  Hester,	  Roberto	  Adame	  Flores	  bij	  de	  
Mexicaanse	  grens	  overgedragen	  door	  een	  zwaarbewapende	  eenheid	  van	  de	  Noord-‐Amerikaanse	  
politie	  aan	  de	  zwaarbewapende	  Mexicaanse	  politie.	  	  



Na	  een	  week	  voorlopige	  hechtenis	  werd	  deze	  gelukkig	  definitief.	  De	  spanning	  is	  nog	  niet	  voorbij	  
want	  het	  onderzoek	  is	  nog	  in	  volle	  gang.	  
Advocate	  Lucha	  Castro	  vroeg	  hulp	  aan	  Carlos	  Castresana	  bij	  het	  proces.	  Carlos	  Castresana	  is	  een	  
expert	  op	  het	  gebied	  van	  vrouwenmoorden	  en	  heeft	  internationale	  faam	  verworven	  onder	  meer	  
doordat	  hij	  de	  motor	  was	  achter	  de	  berechting	  van	  Pinochet.	  Castresana	  heeft	  dit	  jaar	  een	  
uitvoerig	  onderzoeksrapport	  geschreven	  en	  blijft	  de	  belangrijkste	  adviseur	  van	  advocate	  Lucha	  
Castro	  en	  de	  familie	  van	  Nierop.	  De	  Nederlandse	  ambassadeur	  Dolf	  Hogewoning	  houdt	  persoonlijk	  
nauwlettend	  de	  zaak	  Hester	  in	  de	  gaten	  en	  bezoekt	  hiervoor	  ook	  de	  Procureurs	  Generaal	  op	  zowel	  
deelstaat	  als	  federaal	  niveau.	  We	  zijn	  nu	  ruim	  een	  jaar	  verder,	  maar	  niemand	  weet	  nog	  wat	  de	  
rechter	  zal	  beslissen.	  Ook	  2015	  wordt	  daardoor	  weer	  spannend.	  
Lucha	  Castro	  werkt	  bij	  het	  CEDEHM,	  een	  centrum	  voor	  vrouwenrechten	  in	  Chihuahua.	  Dit	  
centrum	  heeft	  inmiddels	  bescherming	  gekregen	  van	  de	  Inter	  Amerikaanse	  Commissie	  voor	  de	  
mensenrechten	  wegens	  aanvallen	  en	  bedreigingen.	  
De	  berechting	  van	  de	  verdachte,	  zal	  geen	  invloed	  hebben	  op	  het	  voortbestaan	  van	  de	  stichting	  
Hester.	  Het	  doel	  van	  de	  stichting,	  het	  bewerkstelligen	  van	  gerechtelijk	  onderzoek,	  geldt	  voor	  alle	  
zaken	  van	  vrouwelijke	  slachtoffers	  van	  geweld	  in	  Mexico.	  
	   	  
	  
1.	  Samenstelling	  bestuur	  en	  comité	  van	  aanbeveling	  
Bestuur:	  
Arsène	  van	  Nierop,	  voorzitter	  
Roeland	  Bitter,	  penningmeester	  
Paula	  Ensink,	  secretaris	  
Martine	  Waalkens,	  lid	  
Ingrid	  de	  Vries,	  Lid	  
Marc	  Pesch,	  lid	  
	  
Comité	  van	  aanbeveling:	  
Gerdi	  Verbeet	  
Jozias	  van	  Aartsen	  
Marjon	  van	  Rooijen	  
Ferdinand	  Mertens	  
Wil	  Pansters	  
Eduard	  Nazarsky	  
	  
2.	  Bestuurswisselingen	  
Helaas	  moest	  Yvonne	  Soons	  dit	  jaar	  aftreden	  in	  verband	  met	  drukke	  werkzaamheden	  en	  haar	  
thuissituatie.	  Yvonne	  maakte	  helaas	  maar	  kort	  deel	  uit	  van	  het	  bestuur.	  De	  stichting	  Hester	  dankt	  
haar	  van	  harte	  voor	  het	  werk	  dat	  zij	  voor	  de	  stichting	  heeft	  verzet.	  Nog	  net	  voor	  het	  einde	  van	  het	  
jaar	  liet	  Leon	  van	  Geest	  weten	  belangstelling	  te	  hebben	  voor	  een	  plek	  in	  het	  bestuur.	  
	  
3.	  Activiteiten	  stichting	  Hester	  
3.1.	  Bezoek	  aan	  Mexico	  
3.1.1	  Presentatie	  van	  de	  Spaanse	  vertaling	  van	  het	  boek	  
Voor	  de	  presentatie	  van	  de	  Spaanse	  vertaling	  van	  het	  boek	  dat	  Arsene	  schreef,	  “Un	  grito	  de	  
secorro	  desde	  Juárez.”,	  reisden	  Arsène	  en	  bestuurslid	  Ingrid	  de	  Vries,	  vertaler	  van	  het	  boek,	  	  op	  7	  
mei	  naar	  Mexico.	  	  
Eerste	  presentatie	  vond	  plaats	  in	  Casa	  Lamm	  in	  Mexicostad.	  Gastheer	  was	  de	  Nederlandse	  
ambassadeur	  in	  Mexico	  Dolf	  Hogewoning.	  Vooraf	  gaf	  Arsène	  interviews	  aan	  journalisten	  van	  BBC	  



Mundo,	  ARD	  radio	  en	  TV,	  Reuters,	  Radio	  Nederland,	  de	  Telegraaf	  en	  een	  aantal	  plaatselijke	  media	  
zoals:	  Proceso,	  La	  Jornada	  en	  Contralinea.	  	  
Arsène	  hield	  een	  lezing	  en	  beantwoordde	  vragen.	  
Een	  panel	  van	  sprekers	  bestond	  uit:	  Enrique	  Calderón	  van	  de	  uitgever	  Random	  House,	  een	  
vertegenwoordigster	  van	  de	  organisatie	  Católicas	  por	  el	  derecho	  a	  decidir,	  een	  afgevaardigde	  van	  
de	  oppositiepartij	  PRD	  en	  Irinea	  Buendia,	  moeder	  van	  een	  vrouw	  die	  doodgeslagen	  werd	  door	  
haar	  echtgenoot,	  een	  politieman.	  Tijdens	  de	  presentatie	  werd	  ook	  de	  film	  van	  Radio	  Nederland	  
Wereldomroep	  vertoond	  die	  aangevuld	  was	  met	  de	  beelden	  van	  de	  arrestatie	  van	  de	  verdachte	  
van	  de	  moord	  op	  Hester.	  
Tweede	  presentatie	  vond	  plaats	  aan	  de	  New	  Mexico	  State	  University	  in	  Las	  Cruces	  vlak	  over	  de	  
Mexicaanse	  grens	  bij	  El	  Paso	  op	  uitnodiging	  van	  Cyntia	  Bejarano,	  professor	  Criminologie	  aan	  de	  
universiteit	  .	  Cynthia	  heeft	  ervoor	  gezorgd	  dat	  het	  persoonlijk	  archief	  van	  Esther	  Chavez	  
opgenomen	  is	  in	  de	  bibliotheek	  van	  de	  universiteit	  waar	  het	  gedigitaliseerd	  wordt.	  	  In	  het	  archief	  
bevindt	  zich	  ook	  veel	  materiaal	  over	  de	  moord	  op	  Hester.	  Een	  groep	  bijzonder	  geïnteresseerde	  
docenten	  en	  studenten	  woonden	  de	  lezing	  bij	  die	  Arsène	  hier	  hield.	  
Uiteraard	  volgden	  nog	  presentaties	  bij	  Casa	  Amiga	  en	  bij	  de	  mensenrechtenorganisatie	  CEDEHM	  
van	  Lucha	  Castro,	  de	  advocate.	  
3.1.2.	  Campo	  Algodonero	  
Arsène	  plaatste	  een	  plaquette	  met	  de	  naam	  van	  Hester	  bij	  het	  monument	  ter	  nagedachtenis	  aan	  de	  
vrouwenmoorden,	  genaamd	  Monumento	  Campo	  Algodonero.	  
Campo	  Algodono	  is	  het	  katoenveld	  waar	  in	  2001	  de	  stoffelijke	  resten	  werden	  gevonden	  van	  acht	  
vermoorde	  vrouwen.	  In	  2009	  kwam	  de	  uitspraak	  van	  de	  Inter	  Amerikaanse	  Commissie	  voor	  de	  
Mensenrechten	  (Washington),	  die	  de	  Mexicaanse	  Overheid	  nalatigheid	  in	  het	  onderzoeksproces	  
verweet.	  Deze	  zaak	  staat	  symbool	  voor	  de	  vrouwenmoorden	  in	  Mexico.	  	  
Het	  Mexicaanse	  journaal	  besteedde	  ruim	  aandacht	  aan	  het	  bezoek.	  
3.2.	  Actie	  kosten	  Carlos	  Castresana	  
Om	  de	  reis-‐	  en	  verblijfkosten	  te	  vergoeden	  voor	  Carlos	  Castresana	  die	  Lucha	  Castro	  en	  de	  familie	  
van	  Nierop	  op	  vrijwillige	  basis	  adviseert,	  stuurde	  de	  stichting	  Hester	  een	  brief	  naar	  alle	  vrienden	  
met	  de	  vraag	  om	  extra	  financiële	  steun.	  En	  die	  steun	  kwam	  er.	  In	  korte	  tijd	  stroomde	  er	  €9000	  	  
binnen.	  Inmiddels	  is	  een	  deel	  van	  dit	  bedrag	  overgemaakt	  om	  de	  tot	  nu	  toe	  gemaakte	  kosten	  te	  
dekken.	  
3.3.	  Meerjarenplan	  2014-‐2016	  
In	  april	  belegde	  het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  Hester	  een	  bijzondere	  bestuursvergadering	  onder	  
leiding	  van	  twee	  externe	  deskundigen,	  Ruud	  Königel	  en	  Jan	  de	  Glopper	  over	  de	  toekomst	  van	  de	  
stichting	  Hester.	  De	  uitkomsten	  hiervan	  legden	  wij	  vast	  in	  het	  meerjarenplan	  2014-‐2016.	  
Stichting	  Hester	  vervolgt	  haar	  doelstellingen	  steun	  te	  bieden	  aan	  de	  vrouwen	  in	  Ciudad	  Juárez.	  
Onze	  inzet	  wordt	  in	  Mexico	  zeer	  gewaardeerd.	  De	  persoonlijk	  strijd	  voor	  gerechtigheid	  van	  Arsène	  
maakt	  haar	  tot	  boegbeeld	  van	  de	  strijd	  van	  alle	  slachtoffers	  van	  geweld	  tegen	  vrouwen	  in	  Mexico.	  	  
3.4	  Engelse	  vertaling	  van	  het	  boek	  van	  Arsène	  Noodkreet	  uit	  Juárez	  
Vertaalster	  Liz	  Wattkins	  ,	  vriend	  van	  de	  stichting	  Hester,	  heeft	  inmiddels	  vier	  hoofdstukken	  
vertaald	  en	  verstuurd	  naar	  een	  kleine	  Amerikaanse	  uitgeverij,	  net	  over	  de	  grens	  in	  de	  VS.	  Het	  boek	  
zal	  juist	  langs	  de	  grens	  gelezen	  worden,	  omdat	  daar	  de	  problematiek	  van	  de	  grote	  grensstad	  
Ciudad	  Juárez	  alom	  bekend	  is.	  	  
3.5	  Project	  ‘Truth	  and	  Justice	  from	  below	  in	  violent	  Mexico’.	  
In	  maart	  besloot	  het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  Hester	  een	  projectaanvraag	  te	  steunen	  van	  Wil	  
Pansters,	  lid	  van	  het	  comité	  van	  aanbeveling,	  hoogleraar	  Latijns-‐Amerika	  	  ‘Truth	  and	  Justice	  from	  
below	  in	  violent	  Mexico’.	  De	  aanvraag	  is	  gehonoreerd	  door	  Het	  Department	  of	  History,	  University	  
of	  Warwick.	  Het	  betreft	  een	  serie	  workshops	  die	  voor	  2016	  gepland	  staan.	  
3.6	  website	  



Achter	  de	  schermen	  werd	  en	  wordt	  al	  geruime	  tijd,	  maar	  met	  wisselend	  succes,	  gewerkt	  aan	  de	  
vernieuwing	  van	  de	  website.	  Bestuurslid	  Martine	  Waalkens	  heeft	  in	  2014	  voortdurend	  
geprobeerd	  de	  site	  up-‐to-‐date	  te	  houden,	  maar	  zij	  ondervindt	  teveel	  technische	  problemen	  om	  de	  
site	  representatief	  te	  houden.	  Inmiddels	  hebben	  verschillende	  vrijwilligers	  aan	  de	  site	  gewerkt	  en	  
hopen	  wij	  op	  een	  mooi	  resultaat	  in	  2015.	  
	  
4.	  Casa	  Amiga	  
4.1	  Internationale	  dag	  tegen	  geweld	  tegen	  vrouwen,	  25	  november	  
Op	  7	  december	  1999	  werd	  in	  de	  Verenigde	  Naties	  de	  verklaring	  opgesteld	  van	  de	  rechten	  	  van	  de	  
vrouw	  om	  een	  einde	  te	  maken	  aan	  alle	  vormen	  van	  geweld	  tegen	  vrouwen.	  Mexicaanse	  deelstaten	  
en	  de	  internationale	  gemeenschap	  in	  het	  algemeen,	  verplichtten	  zich	  om	  het	  geweld	  tegen	  
vrouwen	  uit	  te	  bannen.	  25	  november	  werd	  uitgeroepen	  tot	  internationale	  dag	  tegen	  geweld	  tegen	  
vrouwen.	  
	  
Op	  25	  november	  2014	  verenigden	  zich	  in	  Ciudad	  Juárez	  alle	  burgerlijke	  organisaties	  en	  openbare	  
instanties	  en	  organiseerden	  een	  groot	  evenement	  met	  als	  doel,	  de	  gemeenschap	  bewust	  te	  maken	  
van	  de	  noodzaak	  te	  komen	  tot	  een	  samenleving	  zonder	  geweld.	  	  
Irma	  Casas	  schreef	  ons	  dat	  dit	  voor	  Casa	  Amiga	  een	  belangrijke	  dag	  was.	  	  
4.2	  resultaten	  
Dit	  jaar	  werkte	  Casa	  Amiga	  hard	  aan	  	  interventie	  en	  preventie,	  mede	  gefinancierd	  door	  de	  
stichting	  Hester.	  
In	  het	  kader	  van	  interventie	  :	  
-‐	   werden	  ruim	  3.000	  gesprekken	  gevoerd	  met	  mensen	  die	  hulp	  vroegen	  ;	  
-‐	   kregen	  meer	  dan	  600	  volwassenen	  en	  357	  kinderen	  	  psychologische	  hulp	  ;	  
-‐	   werd	  1250	  keer	  juridische	  bijstand	  gegeven	  ;	  
-‐	   namen	  bijna	  2.500	  personen	  deel	  aan	  workshops	  en	  presentaties	  ;	  
In	  het	  kader	  van	  preventie	  zijn	  er	  via	  diverse	  programma’s	  tot	  september	  15.000	  mensen	  bereikt.	  	  
Dankzij	  de	  stichting	  Hester	  zijn	  workshops	  gerealiseerd	  voor	  docenten	  met	  de	  volgende	  
onderwerpen	  :	  
-‐	   preventie	  van	  seksueel	  misbruik	  	  
-‐	   seksualiteit	  en	  recht	  	  
-‐	   gender	  
-‐	   overafhankelijkheid	  
-‐	   pesten	  
In	  totaal	  werden	  30	  workshops	  verzorgd	  met	  in	  totaal	  380	  deelnemers.	  
In	  augustus	  startte	  	  ‘Escuela	  para	  ti’,	  school	  voor	  jou.	  
Vrouwen	  die	  hulp	  krijgen	  bij	  Casa	  Amiga	  wordt	  de	  mogelijkheid	  geboden	  hun	  lagere	  en	  
middelbare	  school	  af	  te	  ronden.	  In	  december	  rondden	  de	  eerste	  zes	  vrouwen	  hun	  opleiding	  af.	  
4.3	  Casa	  Amiga	  15	  jaar	  
Dit	  jaar	  was	  het	  15	  jaar	  geleden	  dat	  Esther	  Chavez	  Casa	  Amiga	  oprichtte.	  
Stichting	  Hester	  vierde	  dit	  door	  €10.000	  over	  te	  maken.	  
	  
5.	  Publicatie	  en	  communicatie	  
5.1	  Workshop	  Vitaedis	  
Op	  22	  maart	  verzorgde	  Arsene	  een	  workshop	  bij	  Vitaedis,	  een	  HBO-‐opleiding	  tot	  
uitvaartbegeleider.	  	  
5.2	  Presentatie	  van	  het	  boek	  in	  Mexico	  
Voor	  de	  presentatie	  van	  het	  boek	  in	  Mexico	  gaf	  Arsène	  verschillende	  interviews:	  



BBC	  Mundo,	  ARD	  radio	  en	  TV,	  Reuters,	  Radio	  Nederland,	  de	  Telegraaf	  en	  een	  aantal	  plaatselijke	  
media	  zoals:	  Proceso,	  La	  Jornada	  en	  Contralinea.	  	  
Arsène	  hield	  een	  lezing	  in	  Mexico-‐city	  in	  Casa	  Lamm	  en	  in	  de	  New	  Mexico	  State	  University	  in	  Las	  
Cruces.	  
Arsène	  trad	  op	  in	  een	  talkshow	  van	  de	  Mexicaanse	  televisie	  en	  het	  plaatsen	  bij	  het	  monument	  van	  
Campo	  Algodono	  van	  de	  plaquette	  met	  de	  inscriptie	  van	  de	  naam	  van	  Hester	  en	  de	  tekst:	  lieve	  
Hester,	  we	  blijven	  vechten	  tegen	  ongerechtigheid	  (Spaans),	  werd	  uitgezonden	  in	  het	  Mexicaanse	  
journaal.	  
5.3	  Presentexemplaren	  Grito	  de	  socorro	  desde	  Juárez	  
Aan	  verschillende	  personen	  werden	  presentexemplaren	  gestuurd	  van	  de	  Spaanse	  vertaling	  van	  
het	  boek	  Noodkreet	  uit	  Juárez,	  onder	  wie:	  Raoul	  Romeva,	  vertegenwoordiger	  in	  het	  Europees	  
parlement	  en	  organisator	  van	  de	  jaarlijkse	  bijeenkomsten	  in	  Brussel	  over	  de	  vrouwenmoorden	  in	  
Mexico,	  koningin	  Maxima	  en	  de	  Mexicaanse	  ambassadeur	  in	  Nederland,	  Eduardo	  Ibarrola.	  
5.4	  Wo=men	  Dutch	  gender	  platform	  
In	  februari	  werd	  de	  stichting	  Hester	  lid	  van	  Wo=men,	  Dutch	  gender	  platform.	  
Wo=men	  is	  een	  netwerk	  van	  betrokken	  mensen	  en	  organisaties	  die	  elkaar	  vinden	  in	  hun	  
overtuiging	  dat	  gender	  justice	  noodzakelijk	  is.	  
De	  stichting	  Hester	  hoopt	  haar	  voordeel	  te	  kunnen	  doen	  met	  de	  kennis	  en	  ervaring	  van	  dit	  
netwerk	  en	  zelf	  haar	  bijdrage	  te	  kunnen	  leveren.	  
5.5	  Ontmoeting	  met	  Imelda	  Marrufo	  Nava	  
In	  maart	  bezocht	  de	  stichting	  Hester	  de	  7e	  Conferentie	  over	  Vrouwenmoord	  in	  Brussel,	  
georganiseerd	  door	  de	  Groenen/EVA	  in	  het	  Europees	  Parlement.	  Wij	  ontmoetten	  Imelda	  Marrufo	  
Nava,	  advocaat	  uit	  Mexico,	  coördinator	  van	  het	  netwerk	  ‘Mesa	  de	  mujeres	  de	  Ciudad	  Juárez’,	  waar	  
ook	  Casa	  Amiga	  toe	  behoort.	  Bij	  het	  bezoek	  aan	  Casa	  Amiga	  in	  november	  2013	  maakte	  Arsène	  
reeds	  kennis	  met	  haar.	  Zij	  gaf	  aan	  dat	  het	  belangrijk	  is	  dat	  de	  internationale	  gemeenschap	  de	  
Mexicaanse	  overheid	  houdt	  aan	  de	  uitspraak	  van	  de	  Inter-‐Amerikaanse	  Commissie	  voor	  
mensenrechten	  over	  de	  moorden	  van	  Campo	  Algodonero,	  ook	  de	  Nederlandse	  ambassadeur.	  
5.6	  Ontmoeting	  met	  Silvia	  Méndez	  
In	  november	  had	  de	  stichting	  Hester	  op	  uitnodiging	  van	  Peace	  Brigade	  International	  een	  
ontmoeting	  met	  Silvia	  Mendez,	  mensenrechten	  verdediger	  in	  Ciudad	  Juárez.	  Hierbij	  was	  ook	  Wil	  
Pansters,	  lid	  van	  het	  comité	  van	  aanbeveling	  aanwezig.	  Mexico	  verkeert	  in	  een	  situatie	  van	  sociale	  
onrust.	  Aanleiding	  hiervan	  is	  de	  verdwijning	  van	  en	  waarschijnlijk	  zeer	  gewelddadige	  moord	  op	  
43	  studenten	  uit	  het	  dorp	  Ayotzinapa	  in	  de	  deelstaat	  Guerrero	  door	  de	  lokale	  politie	  met	  behulp	  
van	  de	  regionale	  georganiseerde	  misdaad.	  Gedwongen	  verdwijning	  en	  marteling	  zijn	  precies	  de	  
zaken	  waartegen	  het	  mensenrechtencentrum	  Paso	  del	  Norte,	  waarvan	  Silvia	  Mendez	  directielid	  en	  
woordvoerster	  is,	  strijdt	  in	  Ciudad	  Juarez.	  Haar	  bezoek	  aan	  Nederland	  maakte	  deel	  uit	  van	  een	  
speakertour	  door	  Europa,	  bedoeld	  om	  ruchtbaarheid	  te	  geven	  aan	  misstanden	  als	  verdwijning	  en	  
marteling	  en	  aan	  de	  enorme	  risico’s	  van	  het	  dagelijkse	  werk	  van	  mensenrechten	  verdedigers.	  
Silvia’s	  relaas	  liet	  ons	  opnieuw	  zien	  hoe	  belangrijk	  het	  werk	  is	  van	  mensenrechtenverdedigers	  en	  
hoe	  precair	  de	  situatie	  is	  waarin	  zij	  hun	  werk	  doen.	  
5.7	  Nieuwsbrieven	  
In	  2014	  verschenen	  vier	  nieuwsbrieven.	  
Nieuwsbrief	  1,	  april	  
Nieuwsbrief	  2,	  mei,	  verslag	  reis	  Mexico	  
Nieuwsbrief	  3,	  september	  
Nieuwsbrief	  4,	  december	  
	  
6.	  plannen	  voor	  2015	  



In	  2015	  bestaat	  de	  stichting	  Hester	  bestaat	  10	  jaar.	  Natuurlijk	  willen	  we	  dit	  niet	  ongemerkt	  
voorbij	  laten	  gaan.	  Aan	  het	  geweld	  tegen	  vrouwen	  in	  Mexico	  kan	  niet	  genoeg	  aandacht	  worden	  
besteed.	  Ook	  wordt	  gewerkt	  aan	  de	  uitgave	  van	  de	  Engelse	  vertaling	  van	  het	  boek	  ‘Noodkreet	  uit	  
Juárez’.	  Casa	  Amiga	  maakte	  met	  steun	  van	  de	  stichting	  tweedekansonderwijs	  binnen	  de	  eigen	  
veilige	  muren	  mogelijk.	  Wij	  willen	  onze	  steun	  hieraan	  verbreden	  zodat	  ook	  pre-‐universitair	  
onderwijs	  	  mogelijk	  wordt.	  Hiervoor	  hebben	  wij	  uiteraard	  uw	  steun	  nodig.	  	  Ook	  vragen	  wij	  de	  
zusters	  Franciscanessen	  van	  Heythuysen	  opnieuw	  om	  steun,	  zodat	  de	  projecten	  bij	  Casa	  Amiga	  
gecontinueerd	  kunnen	  worden.	  Wij	  hopen	  u	  over	  onze	  plannen	  te	  kunnen	  informeren	  via	  een	  
vernieuwde	  website.	  
	  
7.	  Fondsenwerving	  en	  bijzondere	  giften	  
Wij	  zijn	  bijzonder	  dankbaar	  dat	  de	  zusters	  Franciscanessen	  van	  Heythuysen	  ons	  in	  2014	  
ruimhartig	  ondersteunden.	  Zij	  kozen	  dit	  jaar	  voor	  steun	  aan	  projecten	  in	  het	  kader	  van	  onderwijs	  
omdat	  daar	  hun	  hart	  ligt.	  Zij	  steunden	  workshops	  voor	  leerkrachten	  om	  geweld	  tegen	  meisjes	  en	  
vrouwen	  te	  voorkomen	  en	  steunden	  tweedekansonderwijs,	  ‘Escuela	  para	  ti’	  school	  voor	  jou.	  
	  
Een	  oproep	  voor	  extra	  financiële	  steun	  voor	  het	  proces	  in	  de	  zaak	  Hester	  leverde	  in	  zeer	  korte	  tijd	  
maar	  liefst	  €9000,00	  op.	  	  
Naast	  alle	  vaste	  donaties	  van	  de	  vrienden	  van	  de	  stichting	  Hester	  ontvingen	  wij	  ook	  dit	  jaar	  weer	  
vele	  bijzondere	  giften.	  Ook	  in	  2014	  werden	  er	  door	  vrienden	  van	  de	  stichting	  Hester	  weer	  
originele	  acties	  op	  touw	  gezet	  om	  de	  stichting	  te	  steunen.	  	  
	  
Graag	  bedanken	  wij	  :	  

-‐ Else	  Krijgsman	  
-‐ Jeroen	  Hillenaar	  
-‐ Cirina	  Voost	  van	  Neo	  vita	  
-‐ Matthijs	  Klooster	  
-‐ Katholiek	  Vrouwen	  Gilde	  Schipluiden	  
-‐ de	  eetclub	  van	  mevrouw	  Feijten	  

en	  al	  die	  anderen	  die	  hun	  naam	  liever	  niet	  genoemd	  willen	  hebben.	  
	  
Bedankt	  	  trouwe	  vrienden	  van	  de	  stichting	  Hester	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  


