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 Onderwijsproject gestart, Escuela para ti avanza 
Op 15 juni is bij Casa Amiga de cursus “Preparatoria” van start gegaan. Dankzij de genereuze bijdragen van onze 
donateurs kunnen 25 vrouwen een diploma voortgezet onderwijs behalen, zodat zij toegang krijgen tot hogeschool 
en universiteit. Wij berichtten hier uitvoerig over in onze nieuwsbrief van maart. Lydia Cordero, directeur van Casa 
Amiga schreef ons ontroerd te zijn. Drie docenten en een psychologe zullen de studenten begeleiden bij hun studie. 
U kunt meer over de docenten/begeleiders lezen op de homepage van onze site. www.hester.nu. Wij wensen de 
studenten veel succes bij hun studie. U hoort hier meer over in een van volgende nieuwsbrieven. 
 

 Verkiezingen in Mexico   
 Op 1 juli worden er in Mexico verkiezingen gehouden. Wij ontvingen van Peace Brigade International Mexico een 
alert over het toenemende geweld in de aanloop naar deze verkiezingen. 
PBI Mexico vraagt de aandacht van de internationale gemeenschap voor de verslechterde situatie van 
mensenrechtenverdedigers in Mexico op dit moment. Verkiezingsgeweld heeft voornamelijk betrekking op politici 
en journalisten met als gevolg een toenemend aantal moorden op deze groep. Maar ook de risico’s voor 
Mensenrechten verdedigers zijn toegenomen door het wijdverspreide geweld. Onder meer met aanvallen op lokale 
verdedigers die weigeren deel te nemen aan het politieke partijensysteem. PBI begeleidt mensenrechten 
verdedigers in verschillende Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Mexico. Als bestuur bezoeken wij regelmatig 
hun bijeenkomsten in Utrecht en hebben wij verschillende malen Mexicaanse mensenrechten verdedigers ontmoet. 
PBI vroeg ons onze zorgen te uiten bij de Mexicaanse overheid 
Na overleg met professor Wil Pansters, Latijns-Amerika specialist en lid van ons comité van aanbeveling, besloten wij 
deze alert, voorzien van onze aanbeveling, door te sturen naar de Minister van Buitenlandse zaken Stef Blok, de 
Nederlandse ambassade in Mexico en de Mexicaanse ambassade in Den Haag. Van de Nederlandse ambassade 
ontvingen wij per omgaande antwoord met de mededeling dat in EU verband uitgebreid is gesproken over deze 
situatie in Mexico en dat de EU-ambassadeurs een gezamenlijke verklaring hebben doen uitgaan waarin de 
Mexicaanse regering wordt opgeroepen al het mogelijke te doen om de rechtsstaat te beschermen en de 
verantwoordelijken op te sporen en te berechten.  
Wil Pansters vertelde ons dat hij zelf waarnemer zal zijn bij de verkiezingen op 1 juli. 
Inmiddels hebben we net vernomen dat de links nationalistische Andrés Manuel López Obrador tot president is 
verkozen. Hij wordt gezien als outsider: niet vergiftigd door het intens corrupte politieke systeem. Hij was 
burgemeester van Mexico-Stad en wil een vreedzame sociale revolutie. Zodra we meer weten via Wil Pansters 
brengen we u ervan op de hoogte! 
 

 Kennismaking met pedagoog Casa Amiga 

In onze vorige nieuwsbrief maakte u kennis met een psycholoog van Casa Amiga, deze keer laten wij een pedagoog 
aan het woord. Paola Barraza is gespecialiseerd in het werken met kinderen. Ook al is ze nog jong ze heeft al veel 
ervaring. Momenteel studeert ze ook voor een master titel. Zij heeft een grote empathie voor de kinderen die bij 
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Doelstelling stichting Hester  
De stichting Hester wil geweld tegen vrouwen in Ciudad Juárez voorkomen door financiële hulp te bieden aan Casa Amiga. Casa Amiga verleent psychische, 
juridische, educatieve en maatschappelijke hulp. Bovendien geven ze voorlichting en educatie aan het publiek en aan politie, justitie en andere 
overheidsorganisaties. In Nederland en Europa informeert stichting Hester waar mogelijk over de wantoestanden in Ciudad Juárez. 
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Casa Amiga komen. Dankzij haar ervaring creëert zij een aangename en warme atmosfeer waar de kinderen zich 
beschermd voelen en vooruit kunnen nadat zij vreselijke ervaringen hebben gehad.  
“Hallo, mijn naam is Paola Barraza. Ik wil hierbij de stichting Hester danken voor de steun en actieve medewerking 
aan de missie van Casa Amiga, die ons in staat stelt dromen uit te laten komen en vooral hoop en vreugde te geven. 
Ik dank Casa Amiga dat ze bestaat en een plek biedt aan vrouwen waar zij hun leven kunnen herpakken en 
vertrouwen in de toekomst kunnen hervinden.  
Werken bij Casa Amiga is voor mij een uitdaging, een stortvloed aan persoonlijke en emotionele ervaringen. Ik prijs 
mijzelf gelukkig te mogen werken bij deze organisatie. Het is geweldig om te zien hoe de kinderen emotioneel 
sterker worden. Hun veerkracht is enorm. Zij kijken positief naar het leven en willen graag leren. Dit alles raakt mij 
zeer en maakt mijn werk heel dankbaar. Ik prijs me gelukkig hier in Casa Amiga te kunnen werken en nogmaals dank 
aan de stichting Hester voor haar steun bij dit nobele doel. Dank.” 
 

 Nieuw bestuurslid Ella de Voogd stelt zich voor 
Gelukkig hebben wij weer iemand gevonden die het bestuur van stichting Hester wil komen versterken. Ella de 
Voogd. Zij heeft veel ervaring op het gebied van mensenrechten en geweld tegen vrouwen. Wij zijn blij dat zij deze 
kennis en ervaring nu in wil zetten voor de stichting Hester. We laten haar aan het woord. 

“Sinds vorig jaar ben ik met pensioen en heb tijd en energie om met mijn kennis en 
ervaring de stichting Hester bij te staan.  
Ik heb meer dan 40 jaar werkervaring, waarvan 25 jaar op internationaal niveau op 
diverse terreinen. En wel: hoger onderwijs, emancipatie, seksuele en reproductieve 
gezondheid en rechten, goed bestuur en mensenrechten. Binnen het ministerie van 
Buitenlandse Zaken heb ik diverse posities gehad. Zo had ik het dossier 
Mensenrechten onder mijn hoede bij de Nederlandse ambassade in Guatemala en 
werkte ik vier jaar aan het dossier Geweld tegen Vrouwen op de Genderafdeling 
van het ministerie. Daarvoor werkte ik drie jaar bij Ahfad women’s University in 
Sudan. Ook heb ik bij de Nuffic in Den Haag een samenwerkingsprogramma tussen 
Nederlandse en buitenlandse universiteiten gecoördineerd.  
Ik heb grote bewondering voor het vele en moeilijke werk dat de stichting heeft 
gerealiseerd en draag daar graag mijn steentje aan bij. 
 

 Financieel jaarverslag en sociaal jaarverslag 2017 op de site 
Het financieel jaarverslag en het sociaal jaarverslag staan weer op onze site. U kunt ze vinden op www.Hester.nu, 
onder over ons, jaarverslag.  
 

 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. 
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