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Lydia Cordero, nieuwe directeur van Casa Amiga
Lydia Cordero is sinds een jaar de nieuwe directeur van Casa Amiga. Wat motiveerde haar deze zware taak
op te pakken?

•

‘Ik ervaar het als een grote eer en verantwoordelijkheid aan het hoofd te staan van een gerenommeerde
organisatie als Casa Amiga, opgericht door onze geliefde Esther Chávez. Gedurende 15 jaar was zij de
stuwende kracht achter deze organisatie, een voorbeeld van evenwichtigheid en voor mij een baken in mijn
persoonlijke en professionele leven.
Casa Amiga is een plek van hoop voor vrouwen en hun kinderen die dagelijks onder geweld lijden. Ik weet
mij gesteund door een geweldig team van professionals die zich dagelijks met heel hun hart inzetten voor
een rechtvaardiger en gelijkwaardiger Mexico.
Mijn betrokkenheid als directeur van Casa Amiga wordt
bepaald door de herinnering aan Esther en aan al die
vrouwen die uit het leven gerukt zijn, door de vrouwen die
het overleefd hebben en hun verhalen vertellen over hun
dagelijkse strijd, waarmee zij op een waardige manier
hebben leren leven, door mijn collega’s en natuurlijk door
diegenen die het dankzij hun financiële steun mogelijk
maken dat Casa Amiga blijft voortbestaan. Met ons werk
zetten wij haar strijd voort. Er is nog hoop.’
Veel dank, Lydia Cordero Cabrera, directrice Casa Amiga
Vervolg activiteiten uitgevoerd door Casa Amiga
In de vorige nieuwsbrief beloofden we weer enkele activiteiten te beschrijven die het afgelopen jaar bij
Casa Amiga werden uitgevoerd. De workshops en lezingen werden meerdere keren aangeboden aan
individuele deelnemers, maar ook aan groepen in scholen, fabrieken en buurthuizen.
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Workshop spelenderwijs leren hoe om te gaan met ongewenste intimiteiten
136 kinderen onder de 8 jaar namen deel aan deze workshops. Zij leren hoe zij het hoofd kunnen bieden
aan risicovolle situaties en om te gaan met emoties veroorzaakt door seksueel misbruik . Kinderen leren
hun lichaam kennen en gevoelens die zij kunnen ondervinden. Zij leren hulp te vinden en hun emoties te

uiten in een groep. Het zelfrespect van kinderen wordt versterkt. Ook ouders wordt duidelijk gemaakt hoe
kindermisbruik te herkennen en hoe hiermee om te gaan in hun eigen relatie met kinderen.
Lezing over huiselijk geweld
In totaal 225 toehoorders. Geweld is geen vanzelfsprekende situatie in een relatie. Het is een vorm van
gedrag die wordt aangeleerd en opgebouwd, moedwillig en terugkerend. Het komt voort uit de zucht naar
macht en onderdrukking en meestal verergert het wanneer het niet op tijd wordt gestopt. Vrouwen leren
misvattingen te herkennen omtrent het gedrag van mannen en vrouwen. Zij leren verschillende soorten
van geweld te onderkennen en die niet te accepteren. Zij worden zich bewust van de fysieke en emotionele
gevolgen voor diegenen die geweld ondergaan, leren wat ieders rechten zijn hoe zij zich sterk kunnen
maken.
Lezing vrouwenrechten
In totaal 216 toehoorders. Vrouwen die slachtoffer zijn van geweld worden zich bewust van hun rechten
vanuit het perspectief van gendergelijkheid. Hun worden alternatieven van handelen aangereikt waardoor
zij sterker en zelfbewuster worden.
Lezing burgerlijk en strafrecht
In totaal 248 toehoorders. De bedoeling is hun inzicht te geven in de wetten die hen beschermen zodat zij
weten wat hun rechten en plichten zijn en kennis hebben van de juridische consequenties van verschillende
situaties. In het bijzonder de juridische consequenties voor, tijdens en na een proces. Doelgroep is:
vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld.
Workshop Seksuele rechten en anticonceptie
240 vrouwen namen deel in kleine groepen. Vrouwen worden aangemoedigd hun lichaam te waarderen en
uitdrukking te kunnen geven aan hun seksualiteit. Daarbij gaat het ook om het recht vrij te kunnen
beslissen over het gebruik van de meest geschikte vorm van anticonceptie, waardoor de kwaliteit van leven
binnen de relatie verbetert.
Verslag studie van de dynamiek van het geweld tegen vrouwen
Casa Amiga stuurde ons het verslag van een studie van de dynamiek van het geweld tegen vrouwen in
Ciudad Juárez.
Het National Democratic Institute, NDI, (ndi.org) heeft Casa Amiga geholpen met het verwerken van de
gegevens van de cliënten van de laatste drie jaar: 18.950 cliënten. Met deze gegevens hoopt Casa Amiga de
eigen werkwijze te optimaliseren en advies te kunnen geven aan overheids- en maatschappelijke
organisaties. Tevens is dit rapport natuurlijk een belangrijke steun bij de aanvraag voor subsidies aan
internationale organisaties.
Bij de presentatie van het rapport waren overheidsvertegenwoordigers aanwezig. Het is overhandigd aan
de echtgenote van de toekomstige gouverneur van Chihuahua en het is besproken in de lokale en nationale
media.
Uit het rapport komt een aantal belangrijke feiten naar boven. Uit de gegevens blijkt dat de leeftijd van de
vrouwen die de meeste hulp nodig hebben ligt tussen de 18 en 39 jaar. De veronderstelling was dat de
leeftijd varieerde van 25 tot 45 jaar. Ook zijn er nuttige geografische gegevens naar voren gekomen.
Interessant is dat Casa Amiga niet alleen cliënten bereikt uit de staat Chihuahua, maar ook uit andere
staten in Mexico. Een ander belangrijk gegeven is bijvoorbeeld dat de meerderheid van de vrouwen die
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hulp zoeken gehuwd is (55%).Voorts zijn er gegevens uitgekomen over het profiel van de agressors en over
de soorten van geweld.
Naar aanleiding van al deze bevindingen komt Casa Amiga ook tot een aantal aanbevelingen. Zij adviseert
de overheid o.a. een speciaal budget toe te wijzen voor preventieprogramma’s, teneinde verschillende
vormen van geweld te herkennen en beleid te voeren dat gelijkwaardige toegang tot hogere
onderwijsniveaus garandeert voor jongens en meisjes.
Het volledige rapport staat in het Spaans online. Een Nederlandse versie is op onze site te vinden.
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Bericht van Adelheid Roosen

Juárez was een onwaarschijnlijk gepassioneerde, heftige ervaring,
werkelijk ontroerend en diep rakend.
De scènes, de herinnering -installatie en de film Mia, alle drie over
de feminicidios, werden met grote sereniteit ontvangen en
brachten veel beroering
Binnenkort komt er een aparte nieuwsbrief WijkSafari Juárez, met
vele mooie foto’s van de hele reis door de wijken. Misschien gaat
de voorstelling in Juárez in reprise omdat het een enorm succes
was.
Adelheid met de Mexicaanse regisseur
Veel herfst-goeds, Adelheid
Daniel Gimenez Cacho op WijkSafari
Lezing Arsène voor het Katholiek Vrouwengilde Kijkduin
Donderdag 3 november hield Arsène een lezing over de oprichting en het werk van de stichting Hester in de
Pastoor van Arskerk 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.
Arsène houdt vaker lezingen en altijd weer maakt haar verhaal
diepe indruk, ook deze keer. Maar 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.
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Frederike Spits werd 70
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. Ze vond het een goed idee als Arsène daar dan iets over de
stichting zou vertellen. Prima natuurlijk. Een kleine hindernis bij het geheel was dat dat vertellen in 5
minuten moest plaatsvinden. Een stevige opgaaf voor zo een complexe materie waar normaal wel een drie
kwartier vertelwerk aan vast zit. Maar het is gelukt. Mensen waren behoorlijk onder de indruk. Stichting
Hester en het nut hiervan staat op hun netvlies! Frederike kon de stichting het prachtige bedrag van €600,Dank!
• Afscheid van twee bestuursleden
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Helaas moeten wij afscheid nemen van twee van onze bestuursleden. Martine Waalkens en Marc Pesch
hebben beiden aangegeven niet meer voldoende tijd tot hun beschikking te hebben om zich in te zetten
voor de stichting Hester. Wij hebben daar alle begrip voor. Martine en Marc veel dank voor de tijd en
energie die jullie in de stichting hebben willen steken. Wij weten dat jullie ons een warm hart toedragen en
ons blijven volgen.
Twee nieuwe, jonge bestuursleden
Gelukkig hebben wij weer twee nieuwe mensen gevonden die bereid zijn het bestuur te komen versterken.
Bestuursleden gaan, maar gelukkig komen zij ook. Op 1 november hebben wij in het bestuur twee nieuwe,
jonge, enthousiaste leden mogen verwelkomen.
‘Mijn naam is Helena de Kat, ik ben 24 jaar oud en rechtenstudent in Leiden. Ik ben half
Amerikaans en ben opgegroeid in Nederland, Amerika en Denemarken. Momenteel ben ik
bezig met afstuderen op het gebied van vrouwenrechten en schrijf ik mijn scriptie over geweld
tegen vrouwen. Dit onderwerp ligt mij nauw aan het hart en om deze reden ben ik blij om te
mogen beginnen als bestuurslid bij stichting Hester.’
Alex Arrouchdi zal zich in de volgende nieuwsbrief voorstellen
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Financieel jaarverslag 2014 en 2015
Het financieel jaarverslag 2014 en 2015 staat op de site.
Door persoonlijke omstandigheden was onze penningmeester niet in de gelegenheid
het financieel jaarverslag 2014 vorig jaar af te ronden. Gelukkig is dat nu wel het geval en vindt u zowel
2014 als 2015 op de site onder over ons.
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Problemen met incassering van donaties
Dit 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 is aangekomen. Inmiddels werkt de software
weer volledig en kunnen wij de automatische incasso’s weer uitvoeren. Hierdoor zullen in de komende
maand de nog niet geïncasseerde maanden alsnog geïnd worden van uw rekening. Wij vertrouwen erop
dat wij nog op uw bijdrage mogen rekenen. Vanaf de maand december zullen de incasso’s weer normaal
verlopen. Onze oprechte excuses voor het ongemak.
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Bedankt vrienden
Bedankt lieve 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.
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ten name van stichting Hester, Den Haag.
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