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20 november 2e Hesterlezing
met minister Timmermans, Gerdi Verbeet en Wil Pansters in OBA Amsterdam

Dit jaar is het 15 jaar geleden dat Hester op 19 september in Ciudad Juárez werd vermoord. Onze stichting wil Hester gedenken
door een tweede Hesterlezing te organiseren.
We vonden niemand minder dan minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans bereid een lezing te verzorgen over het
mensenrechtenbeleid van de huidige regering, in het bijzonder inzake de positie van vrouwen in opkomende economieën.
Beoogd programma
 Opening en gespreksleiding door Gerdi Verbeet (oud-voorzitter van de Tweede Kamer en lid van het Comité van
Aanbeveling van stichting Hester);
 Hesterlezing 2013 door minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans;
 Paneldiscussie over de huidige situatie in Mexico met o.a. professor Wil Pantsers, journalist Edwin Koopmans en
Arsène van Nierop.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de nieuwe Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) naast het Centraal Station Amsterdam, dus
uitstekend te bereiken met openbaar vervoer.
Voorafgaand aan deze avond willen Arsène en Roeland met Wil Pansters in oktober Casa Amiga in Ciudad Juárez bezoeken.
Natuurlijk was het dé vraag of dit bezoek wel verantwoord zou zijn, aangezien in 2010 voor Arsène en Roeland een negatief
reisadvies was gegeven door de Nederlandse ambassade in Mexico. Het toeval wilde dat begin april de Nederlandse
ambassadeur Dolf Hogewoning eerst Casa Amiga bezocht en daarna bij Roeland en Arsène kwam kennismaken. Hij hoorde van
alle plannen, concludeerde dat het op dit moment gelukkig weer een stuk veiliger is geworden op straat, iets dat Wil Pansters
ook al had geconstateerd. De ambassadeur stelde hierna voor om in Mexico Stad een stop te maken. Hij zou ons in de
gelegenheid willen stellen de Ngo’s op mensenrechtengebied uit te nodigen en met hen een gesprek aan te gaan over
mensenrechten. Een prachtig aanbod natuurlijk, waar we graag gebruik van maken!



Bestuurswisselingen en motivatie nieuwe bestuursleden

Eind december nam Marèse Röselaers afscheid van ons bestuur. Haar bestuursperiode zat erop en de vrijheid van het pensioen
lonkte. Jammer Marèse, we zullen je missen! Gelukkig heeft ze beloofd ons te willen blijven helpen waar nodig. Ook Désirée
Verberk en Andreas Schuck zullen dit jaar afscheid van ons nemen en in de loop van het jaar stapt ook Rianne Waterval op. Een
hele bestuurswisseling dus. We stoppen dan ook extra zorg in de overdracht van alle kennis en vaardigheden om te zorgen dat
onze continuïteit er niet onder zal lijden.
Gelukkig kondigden zich in maart twee nieuwe bestuursleden aan: Ingrid de Vries en Marc Pesch.
Marc is werkzaam bij Amnesty en verwoordt zijn motivatie om in het bestuur te komen als volgt: Door
mijn werk bij Amnesty International zie en ervaar ik dat op veel plekken in de wereld de rechten van
mensen, vastgelegd in de universele verklaring van de rechten van de mens, geschonden worden.
Dat de Stichting Hester zich een positie heeft weten te veroveren op het toneel van de Mensenrechten dwingt
respect af. Arsène dwingt respect af! Dat de Stichting met zijn werk het verschil kan maken en resultaten

boekt in de goede richting is een feit.
Voor mij was er daarom geen twijfel om, naast mijn werk voor Amnesty, me in te gaan zetten voor de Stichting. Als je deze kans
krijgt om een bijdrage te leveren aan de situatie van vrouwen specifiek in Ciudad Juárez, dan moet je dat gewoon doen!
Ingrid, net met de vut en tot vorig jaar werkzaam geweest bij de Wereldomroep motiveert haar wil om
mee te werken aan stichting Hester met de volgende woorden: Tijdens mijn werk bij de Wereldomroep
heb ik Arsène leren kennen en heb ik veel bewondering gekregen voor haar doorzettingsvermogen. Ik weet
dat alles wat de stichting Hester doet direct besteed wordt aan de verbetering van de situatie van vrouwen
in Mexico, specifiek in Ciudad Juárez, waardoor hun kans om te overleven en om een beter leven te hebben
aanzienlijk vergroot wordt. Nu ik met de VUT ben en meer tijd heb, besteed ik graag een gedeelte van die
tijd aan zinvolle bezigheden.
Inmiddels komen ook Yvonne Soons en Martine Waalkens ons bestuur versterken. Zij beginnen mei/juni met deze klus.



Nieuw: Skype met Casa Amiga
Paula Ensink

In december bracht professor Wil Pansters een bezoek aan Casa Amiga en sprak hij Irma Casas, de directeur. Tijdens dat
gesprek bleek dat Irma duidelijk behoefte had aan direct contact met stichting Hester en met name met Arsène die zij nog nooit
had ontmoet. Wil Pansters adviseerde daarom Arsène te overwegen zelf naar Ciudad Juárez te gaan om de ontwikkelingen bij
Casa Amiga met eigen ogen te zien en samen met Irma na te denken over de toekomst.
We besloten eerst via skype met Irma contact te zoeken, vragen genoeg.
Irma had ook bezoek gehad van de Nederlandse ambassadeur in Mexico, Dolf Hogewoning, en Ellen Beijers, contactpersoon van
de Nederlandse ambassade.
Geen vooruitgang

Op 25 maart zaten Arsène, Ingrid de Vries - ons nieuwe bestuurslid - en Paula Ensink klaar voor het beeldscherm. Ingrid spreekt
vloeiend Spaans. We vroegen Irma naar het gesprek met ambassadeur en contactpersoon. Zij was hierover heel enthousiast. Ze
waren zeer geïnteresseerd en vol begrip. Ze bewonderden de bibliotheek, gefinancierd door stichting Hester met behulp van de
Soroptimisten uit de Bommelerwaard. Zij spraken ook over de zaak Hester, waarin geen vooruitgang zit, tot verwondering van
de ambassadeur. Irma vertelde ook over het bezoek van Wil Pansters in december. Zij had zijn belangstelling ook zeer op prijs
gesteld.
Wij vroegen haar natuurlijk naar de situatie in Ciudad Juárez en zij vertelde dat er op straat minder geweld is, maar dat de
situatie voor vrouwen niet verbeterd is. Het geweld tegen vrouwen is niet afgenomen, maar speelt zich nu meer binnenshuis af.
Er wordt ingebroken en vrouwen worden zo in hun eigen huis verkracht en vermoord.
Grote wens: scholing

Wij spraken ook over het werk in Casa Amiga. Irma heeft een grote wens: scholing bieden aan de vrouwen die bij Casa Amiga in
therapie zijn, zodat zij diploma's kunnen halen en onafhankelijk kunnen zijn. Irma zal voor ons het een en ander hiervoor op
papier zetten. Verder wil zij de bestaande projecten voortzetten, zodat in elk geval latere generaties er de vruchten van zullen
plukken.
Dit directe contact was goed en we besloten maandelijks met elkaar te skypen. Inmiddels spraken we op 17 april via skype over
de plannen voor scholing, waar stichting Hester natuurlijk positief tegenover staat. Het is te vroeg voor een jaaroverzicht - in
vogelvlucht nemen we het jaar 2012 door in de nieuwsbrief van januari 2013 - maar we blikken graag even terug.



Resultaten project Franciscanessen 2012-2013

Deze maand ontvingen we de cijfers over de resultaten van het vierde kwartaal van het project: Voorlichting over en aanklacht
tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van Ciudad Juárez. Dit project konden we bekostigen met hulp van de
Franciscanessen uit Huythuyzen. Het was het tweede jaar dat de Franciscanessen het voor ons mogelijk maakten Casa Amiga op
zo’n mooie manier te steunen. Het zijn prachtige resultaten en we zijn blij verheugd ze met iedereen te kunnen delen!
Het project liep van maart 2012 tot maart 2013.

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.
pag 2 mei 2013

Ruim 3500 personen ontvingen crisishulp, ruim 600 personen doorliepen de cursus burgerrechten, 1400 personen ontvingen
rechtsbijstand, 6330 jongeren en volwassenen kregen voorlichting hoe geweld te vermijden, 550 leerkrachten kregen deze
voorlichting, 650 personen volgen therapie naar aanleiding van geweld. 13 personen volgden een computercursus en 22
personen een cursus yoga.



Lezing in Muiderkerk, Amsterdam op 15 mei
met Renate van der Zee en stichting Hester

Jaarlijks organiseert de Muiderkerk in Amsterdam de Truus Schilplezing. Hierbij worden
twee sprekers uitgenodigd die hun visie geven over een bepaald probleem. Ditmaal
geweld tegen vrouwen. Vanuit stichting Hester krijgt Arsène van Nierop het woord,
daarna Renate van der Zee, schrijfster van de boeken Eerwraak, Bitter avontuur en Een
meisje voor dag en nacht. Vervolgens spreken Renate en Arsène met het publiek.
Truus Schilp woonde in de buurt van de Muiderkerk en stelde al in 1978: Het is wel
duidelijk dat de buurt de kerk meer te zeggen heeft dan andersom. Zaken als
armoede, racisme, vervuiling daar moet de kerk wat mee. Vanuit de kerk moet je
politiek bedrijven, meeknokken, helpen waar geen helper is.
Programma 15 mei, Muiderkerk, Linnaeusstraat 37, halte lijn 9
19.45 Zaal open, koffie, thee
20.00 Opening
20.15 Geweld tegen vrouwen in Mexico: Arsène van Nierop
20.40 Pauze
21.00 Geweld tegen vrouwen dichtbij
21.15 gesprek met de toehoorders



Mexicaans Platform

Het blijkt dat een aantal platformen van Mexicanen die in Nederland wonen, zich bezig houdt met de
mensenrechten daar. Voor ons een reden om op 5 april een afspraak met ze te regelen en ons voor te
stellen. Als teken van samenwerking ontvingen ze het boek Noodkreet.
Ook zij waren blij met het nieuwe contact met als gevolg dat ze terug kwamen voor een uitgebreid
interview. Als dank brachten ze een prachtige zelfgemaakte taart mee, versierd met klaprozen en
bijzonder om te zien, ze plaatsten een uitgebreid verhaal op hun site.
http://www.nlpazenmexico.blogspot.nl/2013/05/justicia-para-hester-y-las-mujeres.html



De zaak Hester

Om op de hoogte te blijven van de stand van zaken in Washington, waar de zaak Hester met zes andere moordzaken is
gepresenteerd bij de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten (IACHR) had ik een afspraak bij het ministerie van
Buitenlandse Zaken met Alexandra Valkenburg, directeur Mensenrechten. Ze vertelde me dat er in december nog contact was

Doelstelling stichting Hester
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met de IACHR: de secretaris-generaal beloofde aan te dringen op een voorrangsbehandeling van deze moordzaken. Dat zou
kunnen betekenen dat ze in de loop van dit jaar nog onder de aandacht zouden komen. Je hebt lange adem nodig voor dat soort
zaken…



Nieuwjaarsconcert Else Krijgsman

Toch nog even: we hadden een prachtig begin van 2013! Op 1 januari verzorgde Else Krijgsman speciaal voor stichting Hester
een concertsalon, waarin ze speelde en vertelde over de Schubertiades. Aan het eind vroeg ze om extra in de buidel te tasten
voor stichting Hester, zodat ze hiermee uiteindelijk vijfhonderd euro voor ons verdiende. Bedankt Else!



Beslissen over voorstellen is moeilijk

Soms is het ingewikkeld om bepalen waarin je als kleine stichting tijd, geld en energie stopt. Dit voorjaar ontmoetten we Eva
Grande, een Spaanse kunstenares. Ze bezocht vorig jaar de tentoonstelling 400 WOMEN in Halfweg en was zo onder de indruk
dat ze ook graag iets zou willen betekenen in de strijd tegen het leed van de vrouwen in Ciudad Juárez. Haar voorstel: een
tentoonstelling voor ons organiseren in de universiteitsgebouwen van Madrid. Haar werk wordt goed verkocht, dat zou de
kosten kunnen dekken. Helaas bleek de begroting voor ons niet overzichtelijk, voor een evenement op die afstand. Moeilijk om
dat Eva te vertellen.
Een ander leuk aanbod kwam van Angelique Blansjaar en Martine Waalkens (dank !). Ze wilden zich ook graag inzetten voor de
vrouwen in Juárez, door middel van een speciale schildercursus, waarbij een therapeutische werking uitgaat van de keuze voor
kleuren en vormen. Een aantal leden van het bestuur heeft mogen ervaren dat deze cursus leerzaam en zinvol is, maar een
Spaanstalige versie is niet haalbaar, dus ook dit idee moest afvallen.
In december begon een tentoonstelling in het gebouw van het Clausfonds van de Mexicaanse kunstenares Teresa Margolles. Ze
wil de wanhopige situatie van de vrouwen uit Ciudad Juárez aan de kaak stellen door kunst te maken die heel nauw verwant is
aan de dood of het lijden van die vrouwen. Zo liet ze een lijkwade van een van de slachtoffers door Guatemalteekse vrouwen
borduren. Bijzonder was de film die hierover gemaakt werd. Daarin vertellen de vrouwen over hun speciale borduursel en ze
horen van elkaar over de wantoestanden in huiselijke kring. Ik heb Teresa geschreven en verteld over ons werk van stichting
Hester. We proberen contact te houden.

 Bedankt vrienden van de 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 40.09.28.442 of ING 530 84 98 ten name van stichting Hester, Den Haag

Deze nieuwsbrief is samengesteld door Arsène van Nierop, met dank aan Paula Ensink
voor haar bijdrage.

Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester is door de
belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting
verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar.
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie.
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