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 10-jarig bestaan van stichting Hester: Minisymposium Een bloem door het asfalt 
Wat een mooie middag was dat in het sfeervolle Korzo Theater in Den Haag. Een volle zaal met bijna 200 
mensen. Stichting Hester bestaat 10 jaar. Een gelegenheid om alle vrienden van stichting Hester te 
bedanken voor hun jarenlange steun. Zoals Maartje van Weegen het noemde, een dankjewel middag. 
Op hartverwarmende manier presenteerde Maartje het programma en introduceerde de sprekers en 
artiesten. Zij vroeg daarbij steeds naar de relatie die zij hadden met stichting Hester. 
 
Minister Bert Koenders, helaas zelf niet aanwezig, opende met een video-boodschap. Ja, stichting Hester 
kende hij goed. Hij wist van de moord op Hester en van de feminicide en de straffeloosheid in Mexico. Als 
eerste had hij hier tien jaar geleden in de Kamer vragen over gesteld. Hij sprak zijn bewondering uit voor 
het werk van Arsène en stichting Hester, de niet aflatende roep om gerechtigheid, voor Hester en alle 
slachtoffers van feminicide in Mexico en voor de steun van stichting Hester aan slachtoffers van geweld. Bij 
zijn laatste bezoek aan Mexico had hij hierover ook uitvoerig gesproken. Juist die persoonlijke strijd is zo 
belangrijk voor het bereiken van resultaten. Hij hoopte dat stichting Hester dit werk blijft voortzetten. 
 
Daarna kreeg Joost Reintjes, directeur Westelijk Halfrond op het ministerie van Buitenlandse Zaken, het 
woord. Mexico valt hieronder. De directies ontwikkelen een samenhangend en effectief beleid in relatie tot 
regio’s en landen en voeren dat uit. Zelf bekleedt hij deze functie nog maar kort. 
Nee, stichting Hester kende hij, tot voor kort, niet. Hij vervolgde met een persoonlijk verhaal. De familie 
Reintjes had jaren in Venezuela gewoond. Daar was zijn broer bij een auto ongeluk om het leven gekomen. 
Toen hij enkele dagen geleden bij zijn moeder op bezoek was en vertelde dat hij op dit symposium zou 
spreken, bleek zijn moeder stichting Hester wel te kennen. Zij had Arsène 
gezien in een TV-uitzending. Het had haar geraakt. Latijns Amerika en het 
verlies van een kind daar was haar bekend. Zij was diep onder de indruk van 
de kracht en moed van Arsène. 
 
Ontroerend was de muziek van de Franse componist Coste die zo prachtig 
vertolkt werd door de hoboïst Pauline Oostenrijk en gitarist Enno Voorhorst. 
Ontroerend door de klanken van verdriet maar ook hoop. Ook Pauline, 
getrouwd met de zoon van vrienden van Arsène en Roeland, kent de 
stichting Hester.  
 
Wil Pansters, hoogleraar Latijns Amerika, gaf ons een overzicht van de 
oorzaken voor de 20 tot 30.000 moorden die jaarlijks in Mexico worden 
gepleegd. Drugsoorlog, politieke en mondiale crisis kwamen voorbij. Hij 
woonde een tijd in Juárez. In 2009, 2010 en 2011 was het de meest 
gewelddadige stad ter wereld. Naast de moorden kregen ook de 
verdwijningen steeds meer aandacht. In deze jaren steeg het aantal 
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moorden op vrouwen. Het geweld was aanvankelijk het sterkst aanwezig in het noorden van Mexico, maar 
breidde zich uit naar het zuiden. Ook het geweld tegen journalisten nam toe. President Peña Nieto zorgde 
dat het geweld niet meer prominent in het nieuws kwam. Het leek daardoor beter, helaas, schone schijn. 
Belangrijke, maar onbekende oorzaak is de grote ongelijkheid in Mexico. Een voorbeeld: 1% van de 
bevolking, de hoogste inkomensgroep, krijgt 21% van het Nationaal bruto inkomen. Onthutsend. 
 

Na deze ellende genoten we van “Seeking Still”, een 
poëtische choreografie over het wezen van grenzen, 
gemaakt door de Chinese danser Jihanui Wang voor 
drie jonge dansers, een prachtige, spannende dans die 
ons de gelegenheid bood te dwalen in eigen 
associaties. 
 

Als laatste spreker gaf Leon van Geest, lid van het bestuur, een overzicht van resultaten van stichting 
Hester, lichtpuntjes, bloemen door het asfalt. Leon was bevriend met Hester vanaf 1980. Ze studeerden 
samen in Delft. Hij ontving van Hester nog een kaart uit Ciudad Juárez, vlak voor de moord. 
Hij liet zien hoe stichting Hester zich had ingezet voor publiciteit bij het gerechtelijk onderzoek, niet alleen 
voor de moord op Hester, maar voor alle moorden op vrouwen in Mexico. 
Daarnaast benoemde hij de projecten die stichting Hester door de jaren heen ondersteunde bij Casa Amiga. 
Belangrijk project daarbij is ‘Escuela para tí’, waarbij vrouwen in Casa Amiga de gelegenheid krijgen hun 
schooldiploma te behalen. Dit willen wij blijven ondersteunen en hiervoor is € 5.000 extra nodig. Hij deed 
een beroep op de aanwezigen de voortzetting van dit project mogelijk te maken met een extra donatie.  
Tot slot vertelde hij dat Arsène vanaf het komende jaar een stap terug doet. Hij zette haar namens alle 
vrienden van de stichting letterlijk in de bloemen en gaf haar het woord: “Ik doe een stap terug, maar het 
geweld blijft op de kaart staan, dat houdt niet op. Stichting Hester blijft nodig. In Mexico wordt de stichting 
herhaaldelijk als voorbeeld genoemd door de Hoge Commissaris voor de mensenrechten en andere 
mensenrechtenorganisaties, daar hadden wij niet van kunnen dromen. 
Stichting Hester gaf mij positieve energie en de kracht mijn leven weer op te pakken, ik werd er sterker 
door en, niet onbelangrijk, ik kon weer positief over Hester praten. Ik 
zat niet meer gevangen in het verhaal over het hoe en waarom van de 
moord. Ik wil jullie allemaal, maar natuurlijk in het bijzonder Roeland 
en mijn gezin, mijn familie en alle bestuursleden bedanken voor alle 
hulp en liefde.” Met deze woorden nam Arsène afscheid, maar zij 
blijft dichtbij. 
 
Vervolgens vertolkten Joep en Mark Blom, oom en neef van Hester, 
op piano en bas, drie mooie jazz melodieën, twee evergreens en één 
door Joep zelf gecomponeerd. Heerlijk om naar te luisteren.  
Tot slot vroeg Lourdes Suinaga, eerste secretaris van de Mexicaanse 
Ambassade in Nederland het woord. Zij sprak haar waardering uit 
voor alles wat Arsène met de stichting Hester heeft bereikt 
De borrel na afloop werd begeleid door de Mexicaanse muziek van de 
San Jarochoband van Mexicanos por la Paz. Deze Mexicanen die in 
Nederland wonen, vechten voor vrede en gerechtigheid in hun land.  
Een ontroerende middag voor Arsène en Roeland, hun kinderen en 
alle vrienden van stichting Hester. 
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 Donatie gevraagd voor ‘Escuela para tí’ 
“Een diploma geeft mij de kans iemand te zijn in dit leven”, schreef Samantha, een van de 10 meisjes die 
hun diploma behaalden met het project bij Casa Amiga ‘Escuela para tÍ’. Dit project willen wij voortzetten. 
Om 10 vrouwen hun diploma te kunnen laten halen is € 5.000 nodig. Wij ontvingen al € 1.500 van het 
“Snuffelpand” van Vrouwen voor vrede en € 1.000 van de zusters Franciscanessen van Heythuysen als 
speciale gift voor het 10-jarig bestaan van stichting Hester. Wij vroegen de aanwezigen op het mini-
symposium een extra donatie voor dit doel, maar we zijn er nog lang niet. Dus hierbij een oproep voor een 
extra bijdrage voor dit belangrijke project!  
Steun ons : NL37ABNA0400928442 of NL40INGB0005308498 ten name van stichting Hester, Den Haag. 

 

 World Conference of Women’s Shelters  
Van 3 tot 6 november vond in Den Haag de derde World Conference of Women’s shelters plaats. Ruim 
duizend deelnemers uit 115 landen waren aanwezig, allen betrokken bij de strijd tegen huiselijk en ander 
geweld tegen vrouwen over de hele wereld. Het thema was geweld tegen vrouwen. 
Toen stichting Hester via Buitenlandse Zaken van deze conferentie op de hoogte werd gesteld, is alles in 
het werk gesteld om Irma hier naar toe te krijgen. Dat was lastig. Irma was net van baan veranderd. Zij blijft 
strijden tegen het geweld tegen vrouwen, maar nu als hoofdcoördinator van het Centro de Justicia para las 
Mujeres. Irma heeft tijdens haar werk bij Casa Amiga mede een blijf-van-mijn-lijfhuis opgericht en dus de 
nodige kennis en ervaring. Met de reis en de conferentie waren hoge kosten gemoeid, maar na een flinke 
zoektocht, werd hiervoor een oplossing gevonden. Stichting Vrouwenopvang Nederland die de conferentie 
organiseerde, in samenwerking met de Nederlandse overheid en het stadsbestuur van Den Haag, nam de 
kosten op zich en zo was Irma een van de aanwezigen.  
Van het bestuur van stichting Hester waren Arsène, Ingrid de Vries en Paula Ensink als vrijwilligers op de 
conferentie aan het werk. Een geweldige ervaring om samen met Irma deze conferentie bij te wonen. 
 
Elk dagdeel werd geopend met een plenaire bijeenkomst in de grote zaal waar Jacobine Geel en Aldith 
Hunkar de keynote speakers introduceerden.  
Het programma omvatte de volgende sub thema’s: Economische onafhankelijkheid van overlevers van 
geweld. Duurzame financiering en juridische verdediging. Grens overstijgend geweld tegen vrouwen, 
internationale uitwisseling en samenwerking. Versterking van wereldwijde en regionale netwerken. 
Innovatieve benaderingen om een eind te maken aan geweld tegen vrouwen. En tot slot: Tijd voor actie! 
 

Op de eerste plenaire zitting van de conferentie 
sprak Koningin Maxima de aanwezigen toe. Zij 
benadrukte dat geweld tegen vrouwen voor komt 
in alle landen, culturen en sociale groepen en onder 
alle leeftijden. Vaak blijft het verborgen voor de 
buitenwereld. En juist daarom heeft het onze 
aandacht zo nodig.  
Zij prees de aanwezigen op de conferentie die zich 
dagelijks bezig houden met de strijd tegen dit 
hardnekkige probleem. “Iedereen heeft recht op 
een leven zonder geweld. Wie te maken heeft met 
huiselijk geweld, mag nooit alleen komen te staan 

en verdient altijd een nieuwe, veilige start. Laat onze gebundelde kracht sterker zijn dan de angst en de 
eenzaamheid van de slachtoffers en laten we hun hoop geven op een betere toekomst”, aldus koningin 
Maxima. 
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Het was zeer inspirerend om de kracht van al deze vrouwen samen te zien, hoe zij, vaak zelf overlever, hun 
leven weer hadden weten op te pakken en andere overlevers aanmoedigden zich uit te spreken. Zoals 
Emma Murphy (26) uit Dublin. Na lang aarzelen besloot zij afgelopen juli een video te plaatsen op facebook 
waar we haar zien met een gigantisch blauw oog, veroorzaakt door haar echtgenoot. Op de achtergrond 
haar 2-jarig zoontje. Voor haar eigen veiligheid en voor die van haar kinderen besloot ze eindelijk ‘uit de 
kast te komen’ als slachtoffer van langdurig huiselijk geweld. Na de publicatie werd ze overladen met 
steunbetuigingen en getuigenissen van lotgenoten. De video werd in een week 9 miljoen keer bekeken. 
Diepe indruk maakte ook Dr. Mugwege. Oprichter van het Panzi hopital in Bukavu in de republiek Congo, 
het wereldwijd bekende ziekenhuis waar overlevers van verkrachtingen worden opgenomen en behandeld. 
Hij was de eerste persoon die verkrachtingen beschreef als oorlogsstrategie. Hij vertelde over de opvang 
van deze vrouwen en hoe zij geholpen worden bij hun terugkeer in het leven en riep de hele wereld op in 
opstand te komen tegen dit geweld dat vrouwen in oorlog wordt aangedaan. 
In de laatste plenaire bijeenkomst las Bandana Rana, voorzitter van het Global Netwerk of Women’s 
Shelters, de slotverklaring voor die door alle deelnemers met applaus werd aangenomen. 
In deze slotverklaring worden alle regeringen, UN-vertegenwoordigers, internationale organisaties, de 
privésector en de samenleving opgeroepen snel en effectief actie te ondernemen om een eind te maken 
aan geweld tegen vrouwen en kinderen en geweld te voorkomen. Voor de volledige tekst zie onze website 
www.Hester.nu. Voor video’s en foto’s van deze conferentie zie www.worldshelterconference.org. 
 

 Irma Casas bedankt ons 
Door de 3rd World Conference of Women’s Shelters ben ik hoopvol voor de toekomst 
en heb ik kennis kunnen vergaren die nuttig is voor mijn dagelijkse werkzaamheden. Ik 
leerde vrouwen kennen uit de hele wereld die ervaringen hebben gehad met extreem 
geweld, maar manieren hebben gevonden om uit de vicieuze cirkel van geweld te 
breken en die nieuwe en solidaire initiatieven hebben ontwikkeld voor samenwerking 
met vrouwen en hun gezinnen, waardoor het leven van duizenden personen gered is. 
Ik wil nogmaals benadrukken dat, zolang er hoop is, een enkele hand genoeg is om 
een leven te redden, dat onze dagelijkse handelwijze de wereld kan veranderen. Als 
we onverdroten, eensgezind onze kennis en kracht inzetten kunnen we onze 
maatschappij veranderen. 

 

 Carmen Aristegui in de Balie 
Zaterdag 14 november hield Carmen Aristegui , journalist van CNN Latijns 
Amerika een lezing in de Balie in Amsterdam in het programma “Wanted 
wistleblowers”. Arsène, Ingrid de Vries en Paula Ensink van het bestuur van 
stichting Hester waren erbij. In november 2013 interviewde zij Arsène voor 
CNN in Mexico. Voor een verslag in NRC Handelsblad klik hier 
http://www.nrc.nl/handelsblad/van/2015/november/17/mooi-verhaal-
maar-u-bent-nu-ontslagen-1557223 
 

 Bedankt 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. 
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