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 Diploma-uitreiking tweedekansonderwijs 
Begin februari ontvingen we een uitnodiging om bij Casa Amiga een diploma-uitreiking bij te wonen. Het 

was wat ver weg dus stichting Hester was in gedachten aanwezig en stuurde felicitaties via de mail.  Vijf 

vrouwen behaalden op 5 februari jl. met tweedekansonderwijs hun diploma middelbare school! Een vrouw 

maakte op deze manier de lagere school af. Dat werd mogelijk gemaakt met de hulp die we krijgen van de 

zusters Franciscanessen. Een aantal vrouwen is nog bezig met de opleiding.  

Stichting Hester kreeg prachtige bedankjes toegestuurd met onder andere de volgende tekst:  

Beste stichting Hester, 

Ik ben God en u, stichting Hester, heel dankbaar voor Casa 

Amiga. Dankzij u heb ik de kans iemand te zijn in dit leven. 

Ik schrijf deze brief omdat ik heel dankbaar ben dat u ons 

de kans geeft om boven onszelf uit te stijgen en in staat te 

zijn om het leven aan te kunnen. Hier in Mexico moet je 

een diploma hebben, anders vind je geen werk. Dankzij u 

allemaal kunnen wij onze studie voortzetten. 

Mijn naam is Samantha Michelle Muñoz Filidor. Ik woon in 

Ciudad Juárez en kom uit een eenvoudige familie. Maar ik 

wil mijzelf heel graag overtreffen en mijn familie helpen 

maar vooral mijn moeder. Zij is 37 jaar en acht jaar 

geleden hebben zij helaas een van haar nieren moeten  Foto: Samantha met haar docent 

verwijderen. Daarom kan zij in geen enkele fabriek werken en verkopen we snoep bij een school. Mijn moeder 

is alleen (ongehuwd) en ik heb twee zussen. Mijn oudste zus is 20, ik ben 15 en mijn jongste zus is 14. Mijn 

oudste zus woont niet meer bij ons, maar als zij een beetje geld heeft, helpt ze mijn moeder.  

Toen ik van de lagere school kwam heb ik toelatingsexamen gedaan voor de middelbare school en ik was 

geslaagd. Maar omdat ik op de lagere school gepest werd, wilde ik niet dat dit op de middelbare school ook 

zou gebeuren en daarom ben ik niet naar school gegaan. Mijn jongste zusje gaat wel naar de middelbare 

school dankzij een beurs en veel inspanning van mijn moeder. Daarom wil ik studeren, om een beter leven te 

hebben en meer financiële stabiliteit.  

Ik hoorde dat er bij Casa Amiga een ‘open’ middelbare schoolopleiding is via een dame van 84 die het aan een 

vriendin van me vertelde. Ik ben er naartoe gegaan en ik ben aangenomen en ik ben heel gelukkig. Ik heb het 

eerste examen gedaan en ben met heel veel inspanning voor 10 vakken geslaagd, dankzij de adviseuse. Ik 

moet op 28 november nog 2 vakken doen en ik ben er zeker van dat ik zal slagen.  

Ik wil u allen graag danken voor de kans die u ons geeft. Moge God u genadig zijn en nogmaals dank. 

Met vriendelijke groet, 

Samantha Michelle. 
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Helaas is het zo dat onze inkomsten zodanig teruglopen dat dit soort tweedekansonderwijsprojecten, zoals 

‘Escuela para tí’ (School voor jóu), in de toekomst nauwelijks meer mogelijk zijn. Gelukkig hebben we heel 

veel vrienden die ons trouw steunen, maar juist grote donateurs zien zich genoodzaakt zich terug te 

trekken.  

Hoe lossen we dat op? Hebben andere donateurs daar misschien een goede oplossing voor? Mail die dan 

naar: steun@hester.nu! 

 Voortgang van het proces 

Gelukkig is de lente eindelijk begonnen en brengt  ons weer de nodige energie! Want helaas duurt het 

wachten op een uitslag van het proces tegen de verdachte van de moord op Hester langer en langer. Niet 

dat er niet gewerkt wordt. Onze Nederlandse ambassadeur Dolf Hogewoning is eind februari met twee 

collega’s afgereisd naar Chihuahua en Ciudad Juárez. Hij heeft er gesproken met alle mensen die ook maar 

enigszins invloed zouden kunnen hebben op een degelijk onderzoek en op een eerlijke en juiste rechtszaak. 

Het bezoek van de ambassadeur was mede op verzoek van de jurist Carlos Castresana en onze advocate 

Lucha Castro. Castresana is de man die de integriteit van onze rechtszaak in de gaten houdt. Hij was de 

drijvende kracht achter de berechting van Pinochet. In augustus 2014 heeft hij, na een bezoek aan Ciudad 

Juárez, een rapport met aanbevelingen geschreven. Helaas, als niet eerst de ambassadeur langs zou gaan 

om te praten over de importantie, zou er niets gebeuren met dat rapport. Na het bezoek van de 

ambassadeur stonden dan alle neuzen dezelfde kant op en we hopen nu dat er iets gebeurt. Zekerheid 

kunnen we daar echter nog niet over geven. 

 De zaak Hester weer op de agenda 

Minister Koenders gaat in mei op staatsbezoek, onder andere in Mexico. Daarom had de stichting Hester 

een brief geschreven met het verzoek de minister bij te mogen praten over de voortgang van de zaak 

Hester. Op 13 april bezocht stichting Hester het ministerie van Buitenlandse Zaken waar zij sprak met 

BartJan Wegter, hoofd Noord-Amerika en Koninkrijkzaken. Hij gaf aan dat het zeker is dat de zaak Hester 

ter sprake komt bij het aanstaande staatsbezoek. Bij ieder bezoek van een minister, of bij een bezoek aan 

ons door een minister uit Mexico zoals afgelopen jaar, komt de zaak Hester ter sprake. Hester is een 

concreet voorbeeld geworden wanneer het over mensenrechten gaat. Het gaat altijd over meer dan alleen 

Hester, het gaat over het lot van alle vrouwen die blootgesteld worden aan geweld in Mexico. Voor ons 

prachtig om te horen! Het is niet voorspelbaar wat dit teweeg brengt. Maar het komt in ieder geval ten 

goede aan de situatie van vrouwen in Mexico!  

 Lezing bij het Katholiek Vrouwengilde in Naaldwijk 

Op 18 maart hield Arsène van Nierop een lezing voor het 

Katholiek Vrouwen Gilde Naaldwijk. Ruim honderd vrouwen 

luisterden met volle aandacht naar de ervaringen die Arsène 

had met de politie en justitie in Mexico. Hoe we de vrouwen 

uit Juárez hebben kunnen helpen en wat we in de afgelopen 

jaren daar hebben bereikt. Natuurlijk kwam ook de manier 

waarop politie en justitie werken aan de orde. Het was een 

avondvullend programma, iedereen was één en al oor na de 
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pauze kwamen de vragen. Hoe ga je met zo’n drama om in je familie? Wat doet dat met je andere kinderen 

en hoe pak je de draad uiteindelijk weer op?  

Vanuit de zaal klonk een welgemeende goedkeuring over de positieve manier waarop stichting Hester blijft 

opkomen voor de vrouwen in Juárez. 

 Website 

De huidige site is al weer 10 jaar oud en voldoet niet helemaal. Er wordt op dit moment hard gewerkt door 

vrijwilligers aan een nieuwe versie, hopelijk kunnen we jullie binnenkort het resultaat laten zien. 

 Nieuw in het bestuur: Léon van Geest 

Sinds begin dit jaar hebben we er een nieuw bestuurslid bij:  

Léon van Geest.  

Léon is moderator in Rotterdam en organisator van Festivals. Ook is hij 

voorzitter van de Commissie van Toezicht van de Rotterdamse Stadsgevangenis. 

Léon was bevriend met Hester tijdens hun studie in Delft en heeft na haar dood 

ook Arsène leren kennen. Door zijn vriendschap met Hester wilde hij liever op 

een andere manier het werk van Arsène steunen dan met een financiële 

bijdrage. Die steun geeft hij nu door zijn activiteiten in het bestuur. 

 Sociaal jaarverslag 2014 

Het sociaal jaarverslag van 2014 is goedgekeurd door het bestuur en is binnenkort te vinden op onze 

vernieuwde website. Mocht u nu al een kijkje willen nemen, mail dan even naar stichting Hester.  

Dan mailen we het! 

 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.  

ABN-AMRO 40.09.28.442 of ING 530 84 98 ten name van stichting Hester, Den Haag. 

 


