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 Stichting Hester verhuist! 

Per 1 november verhuist stichting Hester, mét  Roeland en Arsène van Nierop naar  
Elzendreef 665  070 3461837 
2272 CX   steun@hester.nu 
Voorburg 
 
 Wedstrijd NRC Handelsblad 
Tijdens de zomervakantie organiseerde NRC Handelsblad een actie voor goede doelen: men kon een advertentie inzenden en de 
beste zouden ruim worden afgedrukt in NRC Handelsblad en Next. Ook wij werden uitgenodigd deel te nemen. We wonnen niet, 
maar hieronder onze inzending. 

 
 Share a gogo 

Share a gogo is een website die zich richt op het werven van bijdragen voor goede doelen,  speciaal gericht op jongeren. We werden 

gevraagd mee te doen. Het was even wennen aan een totaal andere benadering, maar met de volgende tekst zijn we vertegenwoordigd.   

 

Mexicaanse vrouwen komen beslagen ten ijs 

Je rent door nauwe steegjes, het zweet staat op je voorhoofd, plotseling kun je niet meer verder maar je achtervolger heeft je al bijna te 

pakken… Het klinkt als een klassieke nachtmerrie, maar voor sommige vrouwen in Mexico is het de dagelijkse waarheid. Ciudad Juárez, 
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Mexico is sinds een aantal jaren de meest gewelddadige stad van de wereld en staat bekend vanwege de vaak voorkomende 

vrouwenmoorden. Stichting Hester startte in het opvanghuis ‘Casa Amiga’ een cursus zelfverdediging voor vrouwen. 

Vaak komen vrouwen in Ciudad Juárez om bij huiselijk geweld. De vrouwen die om hulp aankloppen bij Casa Amiga volgen er eerst therapie 

om mentaal beter tegen het geweld opgewassen te zijn. Vervolgens komen ze in aanmerking de cursus Zelfverdediging te volgen. Drie 

maanden lang, vier dagen per week trainen, zodat ze daarna steviger in hun schoenen staan. Ook thuis. Om vijftig vrouwen weer voor hun 

eigen veiligheid te laten zorgen, is €10.000 nodig. Steun stichting Hester en zorg ervoor dat de vrouwen uit Ciudad Juárez aan de slag 

kunnen! 

 Mooie resultaten in 2012  
Het is te vroeg voor een jaaroverzicht - in vogelvlucht nemen we het jaar 2012 door in de nieuwsbrief van januari 2013 - maar 
we blikken graag even terug.  

Arte de la Esperanza 
Voor stichting Hester startte 2012 met alle drukte die hoort bij een enorm evenement als Arte de la Esperanza, waarvoor 27 
Nederlandse kunstenaars een kunstwerk afstonden om onze stichting te steunen.  Deze kunstwerken hingen van 11 tot 21 april 
in het Atrium, het mooie, lichte, witte Haagse stadhuis. Belangeloos veilde veilinghuis Christie’s de stukken op 21 april. Gerdi 
Verbeet, op dat moment nog voorzitter van de Tweede Kamer - Gerdi steunt ons trouw door de jaren heen - maakte de 
uiteindelijke opbrengst bekend. 
 
Jan Jippe van Herrikhuijzen 
Last but not least hulde aan Jan Jippe van Herrikhuijzen, vriend van stichting Hester. Hij nam het initiatief en bovendien nam hij 
de verantwoordelijkheid voor de organisatie, die samen met het bestuur werd opgezet. Zo'n omvangrijke klus kun je alleen 
maar doen als je het leuk vindt om te doen; dat was inderdaad het geval. 
 
Cursus zelfverdediging 
Uiteindelijk kwam er € 15.000 binnen! Dit geld is bestemd voor een cursus zelfverdediging  - een initiatief van stichting Hester - 
die door de Mexicaanse organisatie Casa Amiga wordt gegeven. Na een therapie bij Casa Amiga komen vrouwelijke slachtoffers 
van geweld in aanmerking voor deze cursus, waarvan de eerste editie dit jaar is afgerond. Bekostigd door stichting Hester 
hebben ook de 25 medewerkers van Casa Amiga deze cursus gevolgd: zij vonden het een heel zinvolle uitbreiding van het 
pakket maatregelen dat ze normaal aanbieden om geweld te voorkomen. Twee nieuwe cursussen, eveneens door stichting 
Hester bekostigd beginnen in november 2012 en in februari 2013! 
 
Media in Nederland en Mexico 
Bijzonder was dat het doel van Arte de la Esperanza - wijzen op de wantoestanden en het geweld tegen vrouwen in Ciudad 
Juárez - uitgebreid werd besproken in de Nederlandse media, zoals Telegraaf en Omroep West, maar ook in de Mexicaanse 
media.  Saillant detail was dat hierbij in de Mexicaanse media steeds verteld werd dat deze tentoonstelling plaatsvond  in het 
stadhuis van Den Haag, stad van Internationaal Recht en Vrede.  
 

400 WOMEN  
Meteen volgend op dit evenement  kwam begin mei de tentoonstelling 400 WOMEN in Sugar City, Halfweg. 400 WOMEN is een 
initiatief van Tamsyn Chalenger, een Engelse kunstenares die 175 kunstenaars een portret van een van de vermoorde meisjes 
en vrouwen heeft laten maken en dit als één tentoonstelling exposeert. Arsène zag deze expositie in 2010 in Londen en wilde 
graag dat deze naar Nederland kwam. Gelukkig verzorgden Gerty van Styrum en Anouk Kamps, beiden vrienden van stichting 
Hester, de organisatie hiervan, ook weer een gigantisch werk!  
 
Opnieuw publiciteit 
Ook dit bracht weer een enorme golf aan landelijke publiciteit teweeg, zoals een artikel over twee pagina's in het NRC 
Handelsblad. Het tv-programma van de KRO 'De Wandeling ' (zie website) interviewde Roeland en Arsène om in beeld te 
krijgen hoe je na zo’n traumatische inbreuk op je leven, zoals de moord op je dochter,  de draad weer op weet te pakken. 
Uiteraard kwam daarbij stichting Hester ter sprake. 
 
Moederdag 
Op 13 mei, moederdag, werd de tentoonstelling officieel geopend, waarbij Arsène  in haar toespraak benadrukte dat ze praatte 
uit naam van alle moeders van de dochters die er geportretteerd hingen. Aan de bezoekers van deze tentoonstelling werd ook 
weer een bijdrage gevraagd voor stichting Hester. Dit leverde ruim € 3.000 op.   
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Fotowedstrijd Casa Amiga 
Tijdens deze tentoonstellingen vond bij Casa Amiga een fotowedstrijd plaats. Ook een initiatief van stichting Hester en 
gesponsord door Lemon Tree, een bedrijf dat op de computermarkt outsourcing aanbiedt.  
De bedoeling was dat vrouwen hun toekomst in beeld zouden brengen om zich op die manier bewust te worden van de 
mogelijkheid je eigen toekomst te bepalen.  Er werden drie prijzen uitgereikt. Casa Amiga spreekt van een succes en zou hieraan 
de komende jaren graag een vervolg geven.  
 

Project Franciscanessen  
Evenals vorig jaar doneerden de Franciscanessen Kloosterzusters van Heythuysen het 
project: ‘Voorlichting over en aanklacht tegen het huiselijk geweld tegen de vrouwen van 

Ciudad Juárez’. Dit project is 
voornamelijk gericht op het verbeteren 
van de rechten van vrouwen, door 
duidelijk te maken wat deze rechten 
inhouden. Bij dit project, dat door en bij 
Casa Amiga wordt uitgevoerd, is geld 
beschikbaar gesteld om vrouwen in een 
crisissituatie op te vangen en ze daarna 
op professionele wijze te begeleiden.     Cursus rechtsbijstand 

Leerkrachten bij de cursus  “Voorkomen geweld” 

Zo krijgen vrouwen, maar ook 
mannen, informatie over het 
rechtssysteem, zodat ze inzicht 
ontwikkelen in wat hun rechten en 
plichten zijn en beide partijen 
vervolgens weten waaraan ze zich 
behoren te houden. Ook ontvangen 
vrouwen rechtsbijstand wanneer 
dat nodig blijkt.  

Pubers bij de workshop “Voorkomen geweld       Volwassenen bij de workshop “Voorkomen geweld” 

Om te zorgen dat de situatie in de toekomst verbetert, krijgen zowel volwassenen als pubers voorlichting over preventie van 
geweld. Ook voor onderwijzers  is er een dergelijke cursus. Dit jaar is het project uitgebreid: de vrouwen die rechtsbijstand 
vragen bij Casa Amiga, komen nu ook in aanmerking voor therapie, zodat ze hun leven ook geestelijk beter in het spoor krijgen. 
De eerste rapportages over dit project laten het volgende beeld zien: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maart April Mei Juni Juli Augustus 

       

Aantal personen die crisishulp ontvingen 354 289 490 209 209 300 

Aantal personen die de cursus rechtsbijstand doorliepen 97 64 85 39 44 52 

Aantal personen die rechtsbijstand ontvingen 181 144 165 79 71 76 

Aantal pubers en volwassenen die de cursus hoe geweld te 
voorkomen doorliepen  

624 217 1184 251 42 106 

Aantal leerkrachten die de cursus hoe geweld te voorkomen 
doorliepen 

50 86 21 6 69 45 

Aantal personen die therapie kregen  62 39 61 59 39 73 
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 Jaarverslag en financieel verslag 2011 

Paula Ensink schreef evenals vorig  jaar het jaarverslag van 2011. Inmiddels is dit door het bestuur goedgekeurd en op onze 
website te vinden. Evenals het financieel jaarverslag, opgesteld door Roeland Bitter en zoals gebruikelijk gecontroleerd door 
Ernst& Young.  
 

 Bijzondere acties 

 Muiderkerk, bedankt! Jullie haalden bij de voorjaarscollectes ruim € 500 op voor stichting Hester. 
 Pianiste Else Krijgsman gaf op 9 juni een huisconcert ter ere van stichting Hester.  

Bedankt Else! We kregen de volgende leuke, lovende reactie van een van de vrienden uit Den Haag:  "Gees en ik zijn 
daar geweest en hebben met veel plezier van het optreden genoten. Else Krijgsman speelde in tegenstelling tot het 
aangekondigde programma deze middag uitsluitend werk van Chopin. Ze kon er ook leuk over vertellen en dat is toch 
altijd een mooi extraatje. Heerlijk om iemand van haar leeftijd (80+) nog zo te horen spelen en vooral ook te zien 
optreden. Ze gaat helemaal op in de muziek die ze ten gehore brengt en naast ons geniet ze zelf ook intens zo te zien. " 
Else Krijgsman treedt alleen nog op voor het goede doel, zij het heel professioneel.  
Leuk dat het dit keer ten behoeve van de stichting Hester was. 

 Arsène en Roeland ontvingen de volgende lieve reactie bij de sterfdag van Hester. Ieder jaar krijgen ze een prachtige 
bos witte rozen van een vriend van stichting Hester die ze zijdelings kennen. Ditmaal met de volgende boodschap: 
"Hester is na haar dood een monument geworden. We kunnen er niet omheen - ze zal niet vergeten worden."   
Annelies van Capelleveen. 
Bedankt Annelies! 
 

 Werkwijze Casa Amiga 

Hieronder legt Irma Casas van Casa Amiga de werkwijze van Casa Amiga uit. Toch wel weer eens verhelderend.  
Casa Amiga werkt met twee programma’s:  

 Het programma voor bemiddeling inclusief psychische begeleiding, rechtsbijstand, sociaal werk, medisch onderzoek en een 
serie workshops en cursussen met elk een specifiek onderwerp.  

 Het educatieve programma ter voorkoming van geweld. De strategie is in de samenleving een bewustwordingsproces op 
gang te brengen over geweld en de effecten ervan. Het programma wordt steeds afgestemd op actuele gebeurtenissen en 
bestaat uit workshops en cursussen voor volwassenen, meisjes en leerkrachten, gewijd aan diverse aspecten.   

 
Aan volwassenen en adolescenten geven we over de volgende 
thema’s workshops en cursussen: 

 Huiselijk geweld 
 Kindermishandeling 
 Kindermisbruik, 
 Het aanzetten tot seks 
 Onverantwoordelijke relaties 
 Seksualiteit 
 Rechten op het gebied van seksualiteit en 

voortplanting 
 Verschil in geslachten 
 Voorbehoedsmiddelen 
 Venerische ziekten (overdraagbare ziekten door seks), 

Persoonlijke motivatie 
 Geweld tijdens de verlovingstijd 
 Psychische mishandeling 
 Hoe te praten met mijn dochters over seksualiteit, 
 Jeugdzwangerschap 
 Het vredesvaccin 

 
De workshops voor leerkrachten gaan over de volgende 
thema’s:  

 Voorkoming van kindermisbruik 
 Voorkoming van kindermishandeling 
 Het opvoeden van de beide geslachten 
 Huiselijk geweld 
 Seksualiteit en voortplantingsrechten 
 Emotionele afhankelijkheid 
 Psychische mishandeling 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Een van onze werkwijzen is dat de cursisten iets inhoudelijks vertellen, actueel en vanuit hun eigen gevoel: hoe kom je uit een 
gewelddadige situatie en hoe voorkom je dat zo’n situatie zich voordoet.  
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 Webmaster gezocht voor stichting Hester 

Stichting Hester is op zoek naar een webmaster om onze site technisch te onderhouden, 
het mooiste is als deze persoon ook inhoudelijk zo betrokken is bij de website dat hij of zij 
deze ook op actualiteit onderhoudt. Ben jij of ken jij zo iemand? Laat het ons weten via 
steun@hester.nu  
 
 Bedankt vrienden van de 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 
 

Denk eens aan de mogelijkheid om de stichting Hester in uw testament op te nemen. De stichting Hester is door de 
belastingdienst erkend als ANBI (algemeen nut beogende instelling) en is daarom geen erf- of schenkbelasting 
verschuldigd. Ook zijn giften aan de stichting Hester hierdoor onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. 
Kijk op www.belastingdienst.nl voor meer informatie. 


