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 Arte de la Esperanza, kunstproject voor stichting Hester met 27 Nederlandse kunstenaars 

Nu de Inter-Amerikaanse Commissie voor de 
Mensenrechten zich over de problematiek van de 
aanhoudende straffeloosheid in Mexico buigt door het 
bestuderen van de zaak Hester en vijf andere 
moordzaken in Ciudad Juárez, organiseert stichting 
Hester het kunstproject Arte de la Esperanza.  
Hoop voor de vrouwen daar, hoop op gerechtigheid! 

Voor di doel staan 27 toonaangevende Nederlandse 
kunstenaars een kunstwerk af voor een veiling, zonder 
enige vorm van vergoeding. Hun is gevraagd het thema 
“Hoop” in hun werk tot uitdrukking te brengen. De 
opbrengst komt geheel ten goede aan Casa Amiga, het 
crisiscentrum dat stichting Hester door de jaren heen 
steunt. 

De zichtdagen en de veiling worden in het Haagse 
stadhuis, het Atrium (de huiskamer van Den Haag) 
gehouden. De zichtdagen starten op 11 april 2012. Op 
die dag zal ook de pers worden uitgenodigd. Er wordt 
een veilingcatalogus gemaakt en via de media (sociale, 
tv, radio, kranten en tijdschriften) veel aandacht besteed 
aan dit project.  

De veiling is op 21 april vanaf ca. 16.00 uur met 
medewerking van Veilinghuis Christie’s,  
voorafgegaan door een inleiding van mw. Gerdi 
Verbeet. 

Kunstenaars die aan dit project meewerken zijn: Ria Amesz - Ad Arma - Mariel Bisschops - Rob van de Broek - Iris 
van Dongen -Titia Ex - Gonny Geurts - Jan Jippe van Herrikhuijzen - Jeanne Johns - Cis Koetse - David Kuipers - Frea 
Lenger - AnneMieke Louwerens - Ans Markus - Charlotte Molenkamp - Lydie van Niekerk - Maartje van Noort - 
Ingerid Opstelten - Sonja Rosing - Joop Serno - Rene Staal - Mo Swillens - Ineke Vlietstra - Annemarie Voets - 
Henrie Vogel - Veronica Waleson - Saskia Weishut 
Inmiddels komen prachtige kunstwerken Den Haag binnen. 
Binnenkort worden foto’s van de kunstwerken op deze site geplaatst en kan het bieden starten. Hierover volgt nog 
nadere uitleg. 

Mocht u van plan zijn binnenkort een kunstwerk aan te schaffen, wacht dan nog even, want met uw 
aanschaf steunt u het goede doel.  

De netto opbrengst van de veiling is bestemd voor de projecten van Casa Amiga ten behoeve van de vrouwen in 
Ciudad Juárez. 
Voor meer informatie over dit project of het ontvangen van een digitaal affiche e-mail Jan Jippe van 
Herrikhuijzen: marjanjippe@hotmail.com 
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 Erik de Vries overleden 
Op 16 november 2011 overleed Erik de Vries op 64 jarige leeftijd. 
Erik was onze grote steun en toeverlaat door de jaren heen. Hij kwam in 2006 bij stichting Hester om de website 
op te zetten en bij te houden. Hij deed dit met veel enthousiasme en een uiterste precisie.  
Tot 6 september had ik vrijwel dagelijks contact met hem via mail. Vooral over de website en het nieuws dat 
verscheen over de stichting. Hij hielp met het corrigeren, het opmaken en versturen van de nieuwsbrieven en 
teksten die op de site kwamen. Erik was een stuwende kracht op de achtergrond. Kritisch waar nodig en altijd 
opbouwend. 
  
Erik, binnen stichting Hester heb jij je ereplek verdiend! 
Stichting Hester zal je missen! 
 
Het is verdrietig dat Erik nu niet meer mee kan maken, dat stichting Hester in de TOP 50 van het dagblad Trouw is 
beland. Doorslaggevend bij het meten was de kwaliteit van de website… 
 
 Hester in TOP50 TROUW 

Stichting Hester werd genoemd in de TOP 
50 van internationale hulp in Dagblad 
Trouw van zaterdag 19 november! Een 
samenwerking van Trouw, CIGD (Centraal 
Informatiepunt Goede Doelen) en de 
Erasmus Universiteit Rotterdam.  
Criteria waren: 
-          Transparantie 
-          Organisatie 
-          Activiteiten 
-          Kwaliteit van de website 
De kwaliteit van de website werkte doorslaggevend bij gelijk eindigende goede doelen. 
Hester staat op 50. Een goede prestatie voor een particulier initiatief dat nog maar zo kort bestaat! 
Stichting Hester ontving een mailtje met de aanhef: 
Hallo prestatiegericht goed doel! 
Van harte gefeliciteerd met jullie vermelding in de Trouw top-50! Een erkenning voor jullie mooie werk én direct 
resultaat van de genomen moeite om transparant te zijn voor donateurs en andere belanghebbenden! (CIGD). 
Lees meer op site van Trouw 
http://www.trouw.nl/tr/nl/4476/Goede-doelen/article/detail/3041626/2011/11/19/Top-50-Internationale-
hulp.dhtml 
 
 Franciscanessen willen door! 

De Kloosterzusters Franciscanessen van Heythuysen stellen dit jaar opnieuw vertrouwen in de stichting Hester en 
Casa Amiga door het bekostigen van het project ‘Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen 
de vrouwen van Ciudad Juárez’.  

 
Hiermee kregen  vorig jaar ruim 4000 vrouwen crisishulp, ruim 2000 vrouwen rechtsbijstand, ruim 6000 mensen 
voorlichting over het voorkomen van geweld en kregen bijna 300 leerkrachten preventielessen.  
Casa Amiga had dit jaar voorgesteld om therapie toe te voegen aan het project, zodat de vrouwen die crisishulp 
ontvangen niet alleen opgevangen worden, maar ook meestal beter uitgerust zijn voor de toekomst. Ook hiermee 
hebben de Franciscanessen ingestemd! 
Bedankt zusters Franciscanessen!   



 Soroptimisten schenken bibliotheek 
Op 23 november kreeg stichting Hester van de Soroptimistgroep Bommelerwaard een cheque overhandigd van € 
12.500,00. De Soroptimistgroep heeft een heel jaar hard gewerkt om dit te verzamelen. Het bedrag dat ze bijeen 
brachten werd verdubbeld door Wilde Ganzen. 

 
Casa Amiga heeft van dit bedrag een bibliotheek laten bouwen met 1500 boeken over hoe te handelen bij geweld 
tegen vrouwen, over empowerment en gelijkheid van man en vrouw. Ook zijn er kinderboeken voor de kinderen 
van de vrouwen die de boeken komen lenen. Er is een aangrenzende tuin waar de vrouwen in de schaduw kunnen 
gaan zitten lezen en tot rust komen. 
Bedankt Soroptimistgroep Bommelerwaard!  
 
 Zelfverdedigingscursus 

 
Afgelopen kwartaal vond de eerste zelfverdedigingscursus plaats bij Casa Amiga. Vijftig vrouwen die therapie 
volgden bij Casa Amiga kwamen hiervoor in aanmerking. In januari volgen de medewerkers van Casa Amiga zelf 
ook deze cursus! 
 
 The Armed Man 

fotografie www.villadinamica.com 
 
De inspanning van de kamerkoren Tricinium, Marcando en Marble en het orkest o.l.v. Johan de Keizer en Frits 
Teule als verteller waren niet voor niets! Ze gaven een prachtig concert! Wat was het bijzonder en klonk het 
zuiver. Er kwamen zoveel complimenten, al diezelfde avond, maar ook daarna. Iedereen genoot met volle teugen!  
Een prestatie! Heel bijzonder om zo'n kunststuk neer te zetten bij het 10-jarig bestaan van de beide kamerkoren.  
Het ballet dat de kleine meisjes van Sietske van Kan hierbij uitvoerden, was ook ontroerend! En de inspanning was 
niet voor niets! De opbrengst was € 1.400,00. Daar houden we zeker duizend euro aan over. 
Nogmaals beste mensen, iedereen die zich heeft ingespannen om deze avond tot een succes te maken: heel erg 
bedankt voor jullie geweldige inzet! 
 
Dit concert werd mede mogelijk gemaakt door:  

http://www.villadinamica.com/


 
Sinds haar oprichting in 1960 streeft de ASN Bank naar een duurzame, rechtvaardige samenleving. Een 
samenleving waarin mensen vrij zijn hun eigen keuzes te maken, zonder dat dit ten koste gaat van anderen. Een 
samenleving zonder armoede, waarin iedereen onderwijs kan volgen en beschikt over goede huisvesting en 
gezondheidszorg. Van deze visie is de missie van ASN-bank afgeleid. 
 
 Verder nieuws 

 Europees parlement: Arsène van Nierop bezocht op 4 oktober een zitting in het Europees Parlement over 
de vrouwenmoorden in Centraal Amerika en Mexico. De bijeenkomst werd wederom georganiseerd door 
de Heinrich Böll Stiftung en De Groenen. Bron: www.greens.efa-service.org 

 Het jaarverslag van 2010 is door het bestuur goedgekeurd en is voor belangstellenden, evenals die van de 
afgelopen jaren, te vinden op onze website. Ook het financieel verslag van 2010 is goedgekeurd. Hij is net 
als vorige jaren tot stand gekomen in samenwerking met Ernst & Young en staat eveneens op de site. 
Uiteraard sturen we de verslagen ook naar u toe wanneer u daar belangstelling voor heeft.  

 Het meerjarenplan en -begroting voor 2011-2013 vindt u eveneens op de site. 
 Overigens… de begroting 2011 is gehaald, Er bleef zelfs nog een paar duizend euro over !!!  
 Wat een leuke verrassing: De heer van Zijl stortte € 400. Reden: teveel verjaardagsgeld. 
 Van de Pelgrimshoeve, hét kringloopcentrum van Zoetermeer, ontvingen we weer een prachtige bijdrage. 

Geweldig om zo’n envelop in de brievenbus te vinden! 
 Opnieuw waren er een aantal gulle gevers die graag anoniem wilden blijven. Via deze weg: hartelijk 

bedankt!  
 Arsène heeft voor stichting Hester afgelopen kwartaal een lezing gegeven bij Passage Loosduinen en een 

voor de Rotary Westland. 
 Aan de mensen die de nieuwsbrief per post ontvingen is gevraagd hun e-mail te geven. Dit levert een 

besparing aan drukkosten op van zeker € 500 per nieuwsbrief 

 De tentoonstelling  vindt plaats van 6 tot 17 mei met op zondag 13 mei het 
officiële gedeelte in Sugar City, Halfweg. Zodra hierover meer bekend is krijgt u bericht!  
Naar aanleiding van gesprekken tussen 
de moeders van verdwenen en 
vermoorde vrouwen uit Ciudad Juárez 
en kunstenares Tamsyn Challenger 
nam deze laatste het initiatief om aan 
175 kunstenaars te vragen zich te 
verdiepen in de vrouwen en een 
portret van ze te maken. Zo werden 
175 vrouwen in kunst vastgelegd. 

 Facebook  

Stichting Hester is nu ook te vinden op Facebook. Zoek op Stichting Hester of kijk op onze website voor een directe link en blijf 
op de hoogte van onze activiteiten via de fanpagina. 

 Bedankt vrienden van de stichting Hester 

Bedankt voor uw lieve hulp en bijdrage! De complete vriendenlijst is te vinden op onze website 
www.hester.nu. 
De incasso’s incasseren we elke maand rond de 25e. 
 
Hebt u e-mail en wilt u de nieuwsbrief zonder kosten per mail ontvangen? Mail dat dan naar 
steun@hester.nu of vul op onze website het online aanmeldformulier in. Kijk op de pagina 'contact' 
of onderaan de laatste nieuwsbrief. 
 
Namens het bestuur, Arsène van Nierop 

 

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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