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Vooraf
Nadat op 1 december 2015 de verdachte van de moord op Hester was veroordeeld tot
35 jaar gevangenisstraf begon dit jaar een nieuwe fase in het werk van stichting Hester.
Arsène deed een stap terug en met elkaar hielden we de stichting tegen het licht.
Het op de internationale agenda houden van de moorden op vrouwen in met name
Ciudad Juàrez blijft noodzakelijk. Nog altijd verdwijnen er dagelijks vrouwen en meisjes
waarvan er velen vermoord worden. Ook is er sprake van veel huiselijk geweld.
Rechteloosheid voor slachtoffers is enorm. Door het met uw hulp financieel

ondersteunen van het werk van Casa Amiga en het volgen van het werk van
mensenrechtenverdedigers en hier over berichten, blijven wij ons inzetten voor het
steunen van slachtoffers van geweld en het bewerkstelligen van gerechtelijk onderzoek.
Voor de moord op Hester is het gerechtelijk onderzoek nog niet helemaal afgesloten
omdat de dader in Hoger Beroep is gegaan, zowel de Nederlandse ambassadeur, Dolf
Hogewoning, als de jurist Carlos Castresana stelden Roeland en Arsène gerust.
Castresana bestudeerde het vonnis zorgvuldig en is ervan overtuigd dat het zou
standhouden. Wij vertrouwen hier dan ook op.
Er was dit jaar ruis in de communicatie met Casa Amiga. Na het vertrek van Irma Casas
als directeur ontstond er bij ons onduidelijkheid over het beleid en de koers. We
stuurden e-mails met vragen, maar antwoorden lieten lang op zich wachten en waren
niet volledig. De communicatie verliep via Sergio Cabada, voorzitter van de raad van
bestuur. Inmiddels hebben wij weer contact met de nieuwe directeur, Lydia Cordero, die
onze vragen uitvoerig heeft beantwoord en ons de stukken heeft gestuurd waarom wij
vroegen. Ook communiceren we weer via skype en zo zijn vragen snel beantwoord. Het
vertrouwen in de samenwerking en in de werkwijze van Casa Amiga is terug.
In het bestuur vonden wisselingen plaats. Twee bestuursleden traden af in verband met
tijdgebrek en twee nieuwe, jonge bestuursleden namen plaats en legden hun plannen op
tafel.
Via onze nieuwsbrieven en onze website blijven wij u op de hoogte houden.
1. Samenstelling bestuur en comité van aanbeveling
Bestuur
Arsène van Nierop, voorzitter
Roeland Bitter, penningmeester
Paula Ensink, secretaris
Martine Waalkens, lid, afgetreden per 1 november 2016
Ingrid de Vries, Lid
Marc Pesch, lid, afgetreden per 1 november 2016
Leon van Geest, lid
Helena de Kat, lid per 1 november 2016
Alex Arrouchdi, lid per 1 november 2016
Comité van aanbeveling:
Gerdi Verbeet
Jozias van Aartsen
Marjon van Rooijen
Ferdinand Mertens
Wil Pansters
Eduard Nazarski
2. Bestuurswisselingen
In november namen afscheid van de bestuursleden Marc Pesch en Martine Waalkens.
Beiden gaven aan niet genoeg tijd meer te hebben om zich in te zetten voor het werk van
stichting Hester, waar wij alle begrip voor hebben. Wij danken hen van harte voor hun
inzet in de afgelopen jaren.
Gelukkig konden wij al snel twee nieuwe bestuursleden verwelkomen. Helena de Kat en
Alex Arrouchdi, die beiden weer een geheel nieuw elan met zich meebrengen. Ze zijn

jong en goed thuis in de wereld van de social media. Zij hebben een eigen netwerk dat
mooi aansluit bij de doelen van stichting Hester.
3. Activiteiten stichting Hester 2016
3.1. Open brief aan minister-president Mark Rutte
Naar aanleiding van het verwachte bezoek van de Mexicaanse president Enrique Peña
Nieto ontvingen wij een verzoek van de Mexican Commission for the Defence end
Promotion of human Rights (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Los
Derechos Humanos (CMPHD) om een open brief aan minister-president Marc Rutte
mede te ondertekenen.
In deze brief werd aan de heer Rutte gevraagd tijdens het bezoek van de president van
Mexico de mensenrechtensituatie en met name de straffeloosheid in Mexico aan de orde
te stellen. Wij hebben onze naam en logo van harte aan deze brief verbonden. Ondanks
het feit dat het bezoek later werd afgezegd, om agenda technische redenen werd gezegd,
is de brief wel verzonden.
3.2. Human Rights Cafe Peace Brigade International in Utrecht
Stichting Hester bezocht het Human Rights Cafe georganiseerd door Peace Brigade
International. Hier sprak Diana Iris Garcia moeder van de sinds 2007 vermiste Daniel
Cantú Iris. Diana is lid van FUNDUM (United Forces for our Disapeared inMexico). Deze
organisatie spreekt de autoriteiten aan op de verantwoordelijkheid die zij moeten
nemen. In Mexico worden nu nog 28000 personen vermist. Diana maakte een
speakerstour door Europa om zoveel mogelijk bekendheid te geven aan deze situatie
van rechteloosheid. Arsène ontving haar ook in haar huis.
3.3. Evenementen naar aanleiding van het bezoek van de Mexicaanse president
Enkele bestuursleden bezochten verschillende bijeenkomsten en evenementen die
waren georganiseerd naar aanleiding van het aangekondigde bezoek van de Mexicaanse
president Peña Nieto aan Nederland om het Nederlandse publiek bewust te maken van
de situatie in Mexico en de Nederlandse regering op het hart te drukken de deplorabele
mensenrechtentoestand in Mexico aan te kaarten bij de president. Hoewel het bezoek op
het laatste moment werd afgezegd door Mexico gingen deze bijeenkomsten door.
3.3.1. Geweld tegen journalisten en activisten in Mexico, Universiteit Leiden
Ronde tafel conferentie over Mexico in de Universiteit van Leiden: “Autoritarianism in
Mexico political and criminal violence against journalists and activists”. Georganiseerd
door professor Carlos Aguiar van de afdeling Latijns-Amerikaanse Studies Universiteit
Leiden. Sinds het begin van deze eeuw en vooral sinds het uitroepen van de “War on
drugs” in 2006 is er in Mexico een enorme toename van het geweld tegen journalisten,
maatschappelijke leiders en mensenrechtenactivisten. Mexico is het land waar de
meeste journalisten vermist worden.
Het geweld heeft invloed op veel aspecten van het dagelijkse leven en van de democratie
in Mexico. Politici en de georganiseerde misdaad bedreigen en intimideren burgers die
zich met politiek bezighouden.

3.3.2. Waarheid en gerechtigheid van onder af in gewelddadig Mexico, Universiteit
Utrecht
Op 20 mei vond in de Universiteit van Utrecht een workshop plaats ‘Truth and justice
from below in violent Mexico’. De workshop werd georganiseerd dankzij de steun van de
‘Arts and Humanities Research Council’ van het Verenigd Koninkrijk en de Universiteit
van Utrecht, in het bijzonder dankzij professor dr. Wil Pansters, hoogleraar LatijnsAmerika, gespecialiseerd in Mexico, lid van het comité́ van aanbeveling van de stichting
Hester. Het doel van de workshop was analyseren hoe de verschillende
maatschappelijke groeperingen in Mexico proberen het hoofd te bieden aan het
toenemende geweld in het land. Daartoe waren experts op verschillend gebied
bijeengebracht: academici, vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties,
activisten, journalisten en juristen, actief in Mexico en Europa. De workshop werd
voorbereid in samenwerking met verschillende organisaties zoals Amnesty
International, stichting Hester en Peace Brigades International (PBI). Naar aanleiding
van de workshop hebben de organisatoren een ‘Policy statement’ gepubliceerd dat u
vindt op onze website.
3.3.3. The Mexican Connection, Balie Amsterdam
Op 21 mei organiseerde De Balie in Amsterdam in samenwerking met Club Interbellum
een bijeenkomst over Mexico, The Mexican Connection
Bij deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan de twee gezichten van Mexico: het
grote aantal doden en vermisten en de omvangrijke Nederlandse investeringen in het
land. Meer dan 100.000 doden, 27.000 vermisten, wetshandhavers geïnfiltreerd door
georganiseerde misdaad, vaak handelend in het belang van corrupte politici. De staat
reageert teleurstellend op het immense geweld en de corruptie en cultiveert een sfeer
van optimisme gericht op buitenlandse investeringen en economische ontwikkeling.
Al deze bijeenkomsten waren zeer informatief. Het is moeilijk te zeggen wat de beste
manier is om het Mexicaanse volk te helpen aan een betere regering, met minder
corruptie en drugshandel. Er is iets te zeggen voor een algehele boycot, maar dan
moeten alle landen daaraan meedoen en daar zal de bevolking in eerste instantie het
meest onder lijden. Steeds weer de vinger op de zere plek leggen, zoals onze
bewindslieden doen is ook noodzakelijk. Overduidelijk is dat het van het grootste belang
is steeds weer aandacht te vragen voor de situatie in Mexico, zoals vele organisaties
doen. De stichting Hester zal dat ook blijven doen.
4. Casa Amiga
4.1.Meer duidelijkheid over ontwikkelingen bij Casa Amiga
Begin dit jaar was er bij ons veel onduidelijkheid over het beleid en de plannen van Casa
Amiga na het vertrek van Irma Casa als directeur. De communicatie verliep stroef. De
communicatie verliep ook niet via de directeur, maar via de voorzitter van de raad van
bestuur. Inmiddels hebben we weer direct contact met de directeur Lydia Cordero en
kunnen we weer rekenen op goede samenwerking. Wij communiceren ook weer via
skype waardoor vragen direct beantwoord worden. In onze nieuwsbrieven heeft u over
hun verschillende activiteiten kunnen lezen. Er wordt enorm veel werk verzet. Van
Lydia Cordero ontvingen wij ook een motivatie voor haar werk. Casa Amiga vaart
duidelijk een nieuwe koers, gebaseerd op nieuwe inzichten. Zo zijn er nu, op een andere
locatie, ook mannen, plegers van huiselijk geweld, in therapie. Dit is het Project Huis van

gelijkwaardigheid. U vindt het project op onze site. Ook wordt van vrouwen bij
individuele therapie sinds kort een gering bedrag gevraagd. Sindsdien ronden veel meer
vrouwen de therapie af en stijgt hun eigenwaarde leert de ervaring. Op onze site vindt u
een overzicht van workshops
4.2. Onderwijsproject
Er is dit jaar geen projectplan opgeleverd voor onderwijs bij Casa Amiga. Wij weten nu
dat eraan gewerkt wordt maar dat de omstandigheden veranderd zijn. Voorlopig
hebben we wij het daarvoor bestemde geld gereserveerd en wachten wij op de plannen.
4.3. Irma Casas geen lid van bestuur Casa Amiga.
Wij vroegen ons af waarom Irma Casas, die dat graag wilde, geen lid van de adviesraad
was. Ook daar kregen wij een duidelijk antwoord op. Het beleid van Casa Amiga is dat zij
geen binding aangaat met overheids- of religieuze organisaties. Irma werkt nu als
coördinator bij een organisatie van de overheid die een soortgelijke functie heeft als
Casa Amiga. Om onafhankelijk te blijven van de overheid is het dus onmogelijk Iemand
met zo’n functie in de adviesraad te hebben. Irma steunt Casa Amiga echter daar waar
dat mogelijk is!
4.4.Verslag studie van de dynamiek van geweld tegen vrouwen
Casa Amiga stuurde ons het verslag van een studie van de dynamiek van het geweld
tegen vrouwen in Ciudad Juárez. Sinds de oprichting in februari 1999 verleent Casa
Amiga hulp aan vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, en richt de organisatie zich op
de preventie van geweld tegen vrouwen, voornamelijk huiselijk geweld, seksueel en
gender gerelateerd geweld. De gegevens van de cliënten van de laatste drie jaar zijn
verwerkt in een databank en onderzocht. Hierover is een rapport uitgebracht met daarin
aanbevelingen voor de overheid. Met dit rapport hoopt Casa Amiga de eigen werkwijze
te optimaliseren en advies te kunnen geven aan overheids- en maatschappelijke
organisaties. Het rapport is besproken in de lokale en nationale media. Een mooi
resultaat. Lees het rapport

5. Hoger beroep
De moordenaar van Hester die op 1 december 2015 veroordeeld werd tot 35 jaar
gevangenisstraf ging in hoger beroep. De jurist Carlos Castresana, adviseur van de
familie van Nierop in de rechtszaak, bestudeerde het 148 pagina tellend vonnis
zorgvuldig. Zijn oordeel was dat het vonnis zeer gedegen was en dat het in hoger beroep
zeker zou standhouden. Hij vroeg stichting Hester een brief te sturen naar het Openbaar
Ministerie in Chihuahua met het verzoek door te gaan met het onderzoek naar de acht
andere acht moordzaken die door Castresana waren onderzocht en die grote
overeenkomsten vertoonden met de moord op Hester. Ook vroeg hij ons de Nederlandse
Ambassade te vragen dit ook te doen. Aan deze verzoeken is door ons voldaan. Het
Openbaar Ministerie heeft aan deze verzoeken vooralsnog geen gehoor gegeven.

6. Publiciteit en communicatie
6.1. Lezing Arsène voor het Katholiek Vrouwengilde Kijkduin.
Donderdag 3 november hield Arsène een lezing in de Pastoor van Asch kerk in
Loosduinen. De bijeenkomst werd druk bezocht, er waren zeker 35 vrouwen bijeen.
Deze bijeenkomst leverde voor de stichting weer een prachtig bedrag op, mede door de
verkoop van boeken werd dit ruim € 300. Hartelijk dank. Deze bijeenkomst was heel
speciaal voor Arsène zelf omdat Hester in 1998 vanuit deze kerk begraven is. In deze
prachtige kerk die ontworpen is door Aldo van Eyck hebben wij toen van haar afscheid
genomen. Het was een ontroerende bijeenkomst en altijd weer is het bijzonder te horen
hoe door de kracht van Arsène stichting Hester zoveel heeft kunnen bereiken. En er is
nog veel te doen.
6.2. Adelheid Roosen.
Dit jaar was Adelheid Roosen in Ciudad Juárez. Met wijkbewoners, waaronder enkele
vrouwen die hulp gevonden hadden bij Casa Amiga maakte zij een voorstelling ‘Safari en
Juárez’. Zij dook in de verhalen van verschillende mensen en lokale organisaties in de
wijk. Eén van de onvermijdelijke hoofdthema’s van de Safari was de ‘feminicidios’,de
onopgeloste, dan wel verzwegen, dan wel in de doofpot verdwenen, moorden van de
vele vrouwen en de gevolgen die dit heeft in de hoofden en de harten, maar ook voor het
dagelijks leven van de duizenden betrokkenen. Adelheid hield ons op de hoogte en wij
publiceerden erover in onze nieuwsbrieven.
6.3. Nieuwsbrieven
In 2016 bracht de stichting Hester drie nieuwsbrieven uit.
Nieuwsbrief 1, april 2016
Nieuwsbrief 2, oktober 2016
Nieuwsbrief 3, december 2016
7. Problemen met incassering van donaties
Het afgelopen jaar heeft stichting Hester de incassering van de donaties vele maanden
niet kunnen uitvoeren. Dit vanwege diverse automatiseringsproblemen inzake de
incassosoftware voor de automatische incasso’s alsmede een brief van de ING-bank die
niet op de juiste plaats was aangekomen. Nadat de software weer volledig werkte
konden in december de automatische incasso’s weer uitgevoerd worden. De incasso’s
van maart tot en met december werden in twee keer geïncasseerd. Ondanks deze
onverwachte aanslag op uw bankrekening konden wij blijven rekenen op uw steun,
waarvoor onze grote dank.
8. Plannen voor 2017
Met twee nieuwe jonge leden in ons bestuur kijken wij weer vooruit. Wij blijven
aandacht vragen voor de situatie van vrouwen in Ciudad Juárez, maar zullen dit nu ook
nadrukkelijker gaan doen via sociale media. Ook zal er informatie gegeven worden op
Internationale scholen en hopen wij daar acties te kunnen voeren. De eerste afspraken
hierover zijn al gemaakt.
Arsène heeft zich teruggetrokken als voorzitter, maar zij blijft betrokken bij het werk
van de stichting, zij kan ook niet anders en wij zijn op zoek naar een nieuwe, bevlogen
voorzitter. Via verschillende kanalen verspreidden wij een oproep. Wij weten bij het
opstellen van dit jaarverslag inmiddels dat de dader van de moord op Hester in hoger

beroep is veroordeeld tot 37 jaar en zes maanden gevangenisstraf. Dat hoofdstuk
kunnen wij nu afsluiten.
Wij houden de vrienden van stichting Hester op de hoogte van de ontwikkelingen via de
nieuwsbrieven.
9. Fondsenwerving en bijzondere giften.
Op de eerste plaats danken wij al onze trouwe donateurs en vrienden voor hun steun.
Daarnaast waren er enkele bijzondere momenten.
-

-

-

-

Donatie uit Peru
German, de geadopteerde broer van Hester, afkomstig uit Peru, is met zijn gezin
op bezoek geweest bij zijn broers en zussen. Uiteraard zijn ze op de hoogte van
de moord op Hester. Ook weten ze van de stichting Hester. Toen German weer
terug kwam nam hij €210 mee, ingezameld in Peru! Dank lieve familie Villafane
uit Peru!
€ 600 opgehaald voor stichting Hester
Jaren woonde Hester in hun straat. Ze speelde met hun dochter Annemarie.
Hester had dus een speciaal plekje in hun hart. Al het wel en wee rond de moord
op Hester, maar ook de voortgang van Casa Amiga werd door hen op de voet
gevolgd. Dat was dan ook de reden dat Bob en Erna Werner op hun feestje voor
hun beider verjaardag, 70 en 71 jaar, een donatie vroegen voor stichting Hester.
Daarmee haalden ze maar liefst € 600,00 op. Geweldig bedankt! Wat een
prachtige actie.
Nog een verjaardag met gulle vrienden
Eén van de vrienden van stichting Hester, Frederike Spits, werd 70 en vroeg voor
Artsen zonder Grenzen en stichting Hester een donatie van haar vrienden. Arsène
vertelde 5 minuten over de stichting Hester. Mensen waren behoorlijk onder de
indruk. Frederike kon de stichting het prachtige bedrag van €600,- overmaken.
Heel veel dank hiervoor!
Een afscheidcadeau
Gé Schellingerhout, een van de vrienden, nam afscheid van zijn werk en wilde
liever steun voor stichting Hester dan afscheidscadeaus! Zo kwam er weer
€ 400,- op onze rekening. Geweldig!

Bedankt lieve vrienden van stichting Hester.

