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 Onderwijsproject ‘Escuela para ti avanza’  
Op 16 juni ging het onderwijsproject ‘Escuela para ti avanza’ van start. 
Van Lydia Cordero, de directeur van Casa Amiga, ontvingen wij een uitvoerig verslag van de eerste maanden 
van de cursus waarvan hier een korte samenvatting. 
- Er zijn 25 deelnemers, de eerste bijeenkomsten zijn inleidend. 
Ze stellen zich enthousiast voor. Het is een grote groep, uiteenlopende leeftijden, enthousiast en leergierig. 
Enkelen hebben geen certificaat van lager en/of middelbaar onderwijs, maar dat is geen probleem. Tijdens deze 
lessen worden ze voorbereid op het examen basis en middelbaar onderwijs, zodat zij ook verder kunnen 
studeren. Inmiddels zijn deze examens al achter de rug, ze vonden plaatst op 18 augustus. Deze vrouwen willen 
heel graag boven zichzelf uitstijgen, onafhankelijk van leeftijd, religie, of sociale achtergrond. Dat maakt hen heel 
bijzonder, ze hebben een gemeenschappelijk doel en dat is het behalen van het examen ‘preparatoria’. De groep 
is enthousiast over het project. Er zijn zusters, moeders en dochters, schoonzusters, nichten, schoonmoeders en 
schoondochters. Dit is van groot belang want zo kunnen zij elkaar steunen-. 
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Na twee inleidende bijeenkomsten bij Casa Amiga begint het 
eigenlijke werk. Er staan verschillende modules op het 
programma: 
De hedendaagse Mexicaanse maatschappij, Sociaal gedrag en 
maatschappij, en Verandering van de hedendaagse wereld. 
Wij ontvingen ook brieven van de studenten waarin zij 
uitspreken eindelijk serieus genomen te worden. 
Allen zijn ontzettend blij dat ze deze kans hebben gekregen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een voorbeeld: 
 “Wat betekent het voor mij deel te nemen aan dit project. Mijn hele leven lang heeft men mij alle mogelijkheden 
onthouden. Alle deuren werden voor mij altijd gesloten gehouden. Ze zeiden dat ik mij daar maar bij neer moest 
leggen. Ook de mensen waar ik het meest van houd, mijn familie, zei dit. Maar Casa Amiga heeft mij nu de 
mogelijkheid gegeven deze fase in mijn leven af te sluiten. Door in mij te geloven heeft Casa Amiga mij dat inzicht en 
de motivatie gegeven! Zo kan ik in mijn dromen blijven geloven en mij opnieuw doelen stellen. 
Ik ben zo blij dat ik elke zaterdag naar de lessen kan gaan. Ik vind het heerlijk om samen met medestudenten kennis 
op te doen. Ik ben ook de docenten heel dankbaar die hun uiterste best doen ons bij te staan bij onze ontwikkeling. 
Ik dank ook de sponsors die het mogelijk hebben gemaakt dat wij met dit project onze dromen kunnen behouden.” 
 
Interview Arsène in Trouw 30 augustus 2018 

In augustus werd Arsène geïnterviewd voor het dagblad Trouw. Het interview vond plaats naar aanleiding van 

de bekendmaking van de naam van een mogelijke verdachte in de zaak Nicky Verstappen. Het onderwerp was 

wat ouders van vermoorde kinderen meemaken en welke rol gerechtigheid daarbij speelt. Arsène ontving veel 

reacties op dit interview. U vindt het interview op onze site, www. Hester.nu. 

 

 Arsène in gesprek met groep 8, Pieter Jongeling school, Arnhem 
Naar aanleiding van het artikel in Trouw, ontving de journalist een brief van een meester van groep 8 van 
een school in Arnhem. Hij had het interview besproken met de kinderen in zijn klas en hen de opdracht 
gegeven Arsène een brief te schrijven.  
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Het was ontroerend om te lezen hoe die kinderen met Arsène meeleefden. 
Een kleine greep uit deze brieven: 

 
 

Beste mevrouw van Nierop. 

Ik ken u niet maar ik zit in groep 8. Op een school in Arnhem. Ik heb een opdracht gekregen van meester. Ik moest een brief 

schrijven naar u. 

We hebben allebei iets meegemaakt, iets stoms. 

Moord, kanker allebei dood, dus ik weet hoe het voelt om iemand kwijt te raken, maar een moord vind ik toch erger dan 

Kanker. 

Mijn oma is weg, maar u hoeft geen medelijden te hebben met mij ( mag wel ;). 

Groetjes  

 

Beste Arséne Van Nierop.  

20 jaar geleden is uw dochter overleden...  

Dat is natuurlijk heel zwaar voor u geweest.  

Met deze brief wil ik dat u weet dat we met onze hele klas achter u staan !!!  

Hopelijk vrolijkt u daar een beetje door op ;-)  

Gelukkig is de dader opgepakt en naar de gevangenis gebracht !!!  

Groetjes 

 

Beste mevrouw van Nierop, 

ik heb gehoord dat uw dochter vermoord is door een Mexicaan. 

Ik vind het erg dat dit soort dingen (zo vaak) gebeuren. 

Ik weet niet hoe u zich voelt, maar ik heb ook zoiets meegemaakt. 

Op mijn tiende verjaardag kreeg ik een hamster en die noemde ik Jacky. 

Ik raakte er snel aan gehecht en ik had een sterke band met hem. 

Tot op een avond, toen pakte de kat hem. 

Ik dacht dat ik nooit meer vrolijk zou zijn, maar dat viel wel mee. 

Als ik alleen al bij een hamster dit voel, kan ik me niet voorstellen hoe u zich moet voelen. 

Sterkte! 

Groetjes 

 

Toen Arsène deze ontroerende brieven ontving en las besloot zij contact met de meester op te nemen om bij de 
klas op bezoek te gaan. Dat bezoek vond plaats op 8 november.  
 
“Ook dat bezoek was hartverwarmend! In ruim een uur heb ik de kinderen van groep 8 ( 10-11 jaar oud) 
antwoord gegeven op alle vragen die opkwamen. ‘Wat zei de politie’ ‘Heeft u de boef ontmoet’ ‘waar was u’ enz 
enz. Uiteindelijk vroeg ik ook de kinderen wat ze hadden meegemaakt. Allemaal hadden ze wel iemand 
verloren, ze konden zich prima voorstellen dat ik nog steeds regelmatig verdrietig kon zijn.”            Arsène 
 

 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. 

L37ABNA0400928442 of NL40INGB0005308498,  

ten name van stichting Hester, Den Haag. 


