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Het	  hele	  jaar	  2015	  stond	  in	  het	  teken	  van	  een	  uitspraak	  van	  de	  rechter	  in	  de	  zaak	  tegen	  
de	  verdachte	  van	  de	  moord	  op	  Hester.	  Op	  23	  januari	  2013	  werd	  de	  verdachte	  
gearresteerd	  en	  pas	  op	  1	  december	  2015	  kwam	  het	  verlossende	  woord.	  De	  verdachte	  is	  
veroordeeld	  tot	  35	  jaar	  gevangenisstraf.	  Aan	  een	  spannende	  periode	  in	  grote	  
onzekerheid	  kwam	  een	  eind.	  
2015	  was	  ook	  het	  jaar	  dat	  stichting	  Hester	  tien	  jaar	  bestond.	  Geen	  reden	  tot	  een	  feest,	  
wel	  een	  reden	  tot	  het	  bedanken	  van	  alle	  trouwe	  vrienden	  die	  stichting	  Hester	  al	  die	  
jaren	  gesteund	  hebben	  en	  dat	  blijven	  doen.	  Dat	  deden	  we	  dan	  ook	  met	  een	  prachtige	  
bijeenkomst	  in	  het	  Korzo	  Theater	  in	  Den	  Haag.	  
In	  Mexico	  besloot	  Irma	  Casas,	  directeur	  van	  Casa	  Amiga	  haar	  functie	  neer	  te	  leggen.	  
Natuurlijk	  wordt	  het	  werk	  bij	  Casa	  Amiga	  voortgezet,	  maar	  met	  Irma	  was	  een	  goede	  
band	  ontstaan	  en	  verliep	  de	  communicatie	  uitstekend.	  Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  



Hester	  stelt	  alles	  in	  het	  werk	  om	  de	  communicatie	  met	  Casa	  Amiga	  goed	  te	  laten	  
verlopen	  zodat	  wij	  met	  vertrouwen	  verder	  kunnen	  samenwerken.	  
Stichting	  Hester	  nam	  dit	  jaar	  deel	  aan	  verschillende	  conferenties	  en	  bijeenkomsten	  om	  
steun	  te	  betuigen	  en	  solidair	  te	  zijn	  mensenrechtenverdedigers	  en	  met	  slachtoffers	  en	  
nabestaanden	  van	  geweld,	  met	  name	  tegen	  vrouwen	  in	  Mexico.	  Van	  deze	  bijeenkomsten	  
deden	  wij	  verslag	  in	  de	  drie	  nieuwsbrieven	  die	  dit	  jaar	  verschenen	  om	  de	  vrienden	  van	  
stichting	  Hester	  en	  zoveel	  mogelijk	  andere	  belangstellenden	  te	  informeren	  en	  te	  
betrekken	  bij	  de	  strijd	  tegen	  geweld	  met	  name	  tegen	  vrouwen	  in	  Mexico.	  
	  
1.	  Samenstelling	  bestuur	  en	  comité	  van	  aanbeveling	  
Bestuur:	  
Arsène	  van	  Nierop,	  voorzitter	  
Roeland	  Bitter,	  penningmeester	  
Paula	  Ensink,	  secretaris	  
Martine	  Waalkens,	  lid	  
Ingrid	  de	  Vries,	  Lid	  
Marc	  Pesch,	  lid	  
Leon	  van	  Geest,	  lid	  
	  
Comité	  van	  aanbeveling:	  
Gerdi	  Verbeet	  
Jozias	  van	  Aartsen	  
Marjon	  van	  Rooijen	  
Ferdinand	  Mertens	  
Wil	  Pansters	  
Eduard	  Nazarsky	  
	  
2.	  Bestuurswisselingen	  
In	  december	  2014	  gaf	  Leon	  van	  Geest	  al	  aan	  belangstelling	  te	  hebben	  voor	  een	  plek	  in	  
het	  bestuur	  en	  in	  2015	  trad	  hij	  ook	  toe.	  Hiermee	  is	  het	  bestuur	  weer	  voltallig.	  
	  
3.	  Activiteiten	  stichting	  Hester	  2015	  
3.1.	  	   de	  zaak	  Hester	  op	  de	  agenda	  
Ter	  voorbereiding	  op	  een	  bezoek	  van	  minister	  	  Koenders	  aan	  Mexico	  schreef	  stichting	  
Hester	  een	  brief	  aan	  het	  ministerie	  van	  Buitenlandse	  met	  het	  verzoek	  de	  minister	  bij	  te	  
mogen	  praten	  over	  de	  voortgang	  van	  de	  zaak	  Hester.	  Tijdens	  een	  daarop	  volgend	  
gesprek	  	  op	  13	  april	  werd	  duidelijk	  dat	  tijdens	  elk	  staatsbezoek	  aan	  Mexico	  	  de	  zaak	  
Hester	  ter	  sprake	  wordt	  gebracht.	  Hester	  is	  een	  concreet	  voorbeeld	  geworden	  wanneer	  
het	  om	  mensenrechten	  gaat.	  Het	  gaat	  dan	  altijd	  over	  meer	  dan	  alleen	  Hester,	  het	  gaat	  
over	  het	  lot	  van	  alle	  vrouwen	  die	  blootgesteld	  worden	  aan	  geweld	  in	  Mexico.	  
	  
3.2.	   voortgang	  proces	  
Het	  wachten	  op	  nieuws	  over	  het	  proces	  tegen	  de	  verdachte	  van	  de	  moord	  op	  Hester	  
duurde	  dit	  hele	  jaar.	  De	  Nederlandse	  ambassadeur	  in	  Mexico	  ,	  Dolf	  Hogewoning	  reisde	  
eind	  februari	  met	  twee	  collega’s	  af	  naar	  Chihuahua	  en	  Ciudad	  Juárez	  om	  te	  spreken	  met	  
alle	  mensen	  die	  maar	  enigszins	  invloed	  zouden	  kunnen	  uitoefenen	  op	  een	  degelijk	  
onderzoek	  en	  op	  een	  eerlijke	  rechtszaak.	  Het	  bezoek	  van	  de	  ambassadeur	  vond	  plaats	  
mede	  op	  verzoek	  van	  de	  jurist	  Carlos	  Castresana	  ,	  juridisch	  adviseur	  bij	  het	  onderzoek	  



naar	  de	  schuldvraag	  van	  de	  verdachte	  van	  de	  familie	  van	  Nierop,	  en	  Lucha	  Castro	  ,	  de	  
advocaat	  van	  Arsène	  en	  Roeland.	  
	  
3.3.	  	   website	  	  
In	  november	  ging	  na	  heel	  veel	  strubbelingen	  eindelijk	  de	  nieuwe	  website	  de	  lucht	  in.	  Wij	  
hopen	  dat	  iedereen	  zijn	  of	  haar	  weg	  daarin	  inmiddels	  heeft	  kunnen	  vinden.	  	  
	  
3.4.	  	   EuroCaravana	  voor	  43	  vermiste	  studenten	  	  
Stichting	  Hester	  woonde	  een	  bijeenkomst	  bij	  van	  organisaties	  die	  hun	  steun	  betuigen	  
aan	  de	  families	  van	  de	  43	  studenten	  die	  op	  26	  september	  2014	  tijdens	  een	  demonstratie	  
in	  Iguala	  zijn	  ontvoerd	  door	  de	  Mexicaanse	  politie	  en	  van	  wie	  sindsdien	  niets	  meer	  is	  
vernomen.	  Zij	  studeerden	  aan	  de	  lerarenopleiding	  van	  Ayotzinapa.	  Een	  delegatie	  uit	  
Mexico	  was	  op	  rondreis	  in	  Europa,	  Eurocaravana,	  om	  steun	  te	  vragen	  aan	  de	  
internationale	  gemeenschap	  in	  hun	  strijd	  om	  gerechtigheid.	  
	  
3.5.	  	   8e	  Conferentie	  over	  vrouwenmoord	  
Op	  1	  en	  2	  juni	  werd	  in	  Brussel	  de	  8e	  Conferentie	  over	  vrouwenmoord	  gehouden.	  Deze	  
conferentie	  wordt	  elke	  twee	  jaar	  georganiseerd	  door	  de	  Greens/European	  Free	  Alliance	  
in	  het	  Europees	  parlement.	  	  De	  balans	  werd	  hier	  opgemaakt	  van	  wat	  2	  jaar	  overleg	  over	  
vrouwenrechten	  heeft	  opgeleverd.	  In	  hoeverre	  komen	  de	  verschillende	  landen	  hun	  
beloftes	  na.	  Stichting	  Hester	  bezocht	  deze	  conferentie.	  Meer	  dan	  twaalf	  landen	  in	  
Latijns-‐Amerika	  hebben	  inmiddels	  wetten	  aangenomen	  die	  specifiek	  gericht	  zijn	  op	  het	  
bestraffen	  van	  vrouwenmoorden.	  Ook	  Europese	  landen	  beschikken	  over	  steeds	  
efficiëntere	  middelen	  om	  geweld	  tegen	  vrouwen	  te	  bestrijden.	  Helaas	  zijn	  deze	  
wettelijke	  maatregelen,	  verdragen	  en	  internationale	  dialogen	  niet	  voldoende	  om	  geweld	  
tegen	  vrouwen,	  en	  de	  meest	  extreme	  vorm,	  vrouwenmoord,	  uit	  te	  bannen.	  Vaak	  zijn	  
politie	  en	  het	  rechtssysteem	  passief	  of	  inefficiënt.	  Bestaande	  wetten	  worden	  veelal	  niet	  
toegepast.	  	  In	  Guatamala	  is	  de	  situatie	  op	  	  dit	  moment	  het	  ergst.	  In	  2014	  werden	  750	  
vrouwen	  	  slachtoffer	  van	  vrouwenmoord.	  De	  straffeloosheid	  is	  ,ondanks	  dat	  er	  een	  wet	  
is,	  enorm	  hoog,	  98	  %.	  De	  maatschappij	  is	  door	  en	  door	  corrupt.	  	  Ernest	  Urtasun,	  lid	  van	  
de	  fractie	  The	  Greens/European	  Free	  Alliance,	  leidde	  de	  conferentie.	  Ernest	  	  Urtasun	  is	  
de	  opvolger	  van	  Raul	  Romeva	  die	  de	  conferentie	  over	  vrouwenmoord	  jaren	  leidde.	  Raul	  
Romeva	  is	  een	  goede	  bekende	  van	  Arsène.	  Hij	  werd	  voor	  de	  Spaanse	  vertaling	  van	  haar	  
boek	  geïnterviewd	  door	  José	  Zepeda,	  radiomedianaranja.com,	  over	  de	  voortgang,	  dan	  
wel	  verbetering	  of	  achteruitgang	  van	  de	  rechten	  voor	  vrouwen	  in	  Mexico.	  
	  
3.6.	   3rd	  Worldconference	  of	  women’s	  Shelters	  
Van	  3	  tot	  6	  november	  vond	  in	  Den	  Haag	  de	  derde	  World	  Conference	  of	  Women’s	  shelters	  
plaats.	  Irma	  Casas,	  oud-‐directeur	  van	  Casa	  Amiga	  was	  erbij	  en	  logeerde	  bij	  de	  stichting	  
.Stichting	  Hester	  zorgde	  voor	  haar	  inschrijving.	  Van	  het	  bestuur	  van	  stichting	  Hester	  
waren	  Arsène,	  Ingrid	  de	  Vries	  en	  Paula	  Ensink	  als	  vrijwilligers	  op	  de	  conferentie	  aan	  het	  
werk.	  De	  toegangs-‐	  en	  reiskosten	  voor	  Irma	  werden	  betaald	  uit	  het	  scolarship	  
programma	  van	  de	  Stichting	  Vrouwenopvang	  Nederland	  die	  de	  conferentie	  
organiseerde.	  
Deze	  	  conferentie	  werd	  op	  verzoek	  van	  The	  Global	  Network	  of	  Women’s	  Shelters	  	  
georganiseerd	  door	  bovengenoemde	  Stichting	  Vrouwenopvang	  Nederland,	  in	  
samenwerking	  met	  de	  Nederlandse	  overheid	  en	  het	  stadsbestuur	  van	  Den	  Haag.	  
Ruim	  duizend	  deelnemers	  uit	  115	  landen	  waren	  aanwezig,	  allen	  betrokken	  bij	  de	  strijd	  
tegen	  huiselijk	  en	  ander	  geweld	  tegen	  vrouwen	  over	  de	  hele	  wereld.	  Thema	  van	  de	  



conferentie	  was	  Connect	  &	  Act	  to	  end	  violence	  against	  women.	  In	  de	  slotverklaring	  
werden	  alle	  regeringen,	  UN-‐vertegenwoordigers,	  internationale	  organisaties,	  de	  
privésector	  en	  de	  samenleving	  opgeroepen	  snel	  en	  effectief	  actie	  te	  ondernemen	  om	  een	  
eind	  te	  maken	  aan	  geweld	  tegen	  vrouwen	  en	  kinderen	  en	  geweld	  te	  voorkomen.	  Voor	  de	  
volledige	  tekst	  	  van	  de	  verklaring	  zie	  onze	  website	  www.Hester.nu.	  
Irma	  schreef	  over	  haar	  ervaringen:	  “	  Deze	  conferentie	  stemt	  mij	  hoopvol.	  Ik	  heb	  kennis	  
kunnen	  vergaren	  voor	  mijn	  dagelijkse	  werkzaamheden.	  Ik	  leerde	  vrouwen	  kennen	  van	  
over	  de	  hele	  wereld	  die	  ervaringen	  hebben	  gehad	  met	  extreem	  geweld,	  maar	  manieren	  
hebben	  gevonden	  uit	  de	  vicieuze	  cirkel	  van	  geweld	  te	  breken.	  Zolang	  er	  hoop	  is,	  is	  een	  
enkele	  hand	  genoeg	  om	  een	  leven	  te	  redden.	  Als	  we	  onverdroten,	  eensgezind	  onze	  
kennis	  en	  kracht	  inzetten	  kunnen	  we	  onze	  maatschappij	  veranderen.”	  
	  
3.7.	   10	  jarig	  bestaan	  van	  de	  stichting	  Hester	  
Minisymposium	  Een	  bloem	  door	  het	  asfalt.	  Onder	  deze	  titel	  organiseerde	  de	  stichting	  
Hester	  een	  bijeenkomst	  in	  het	  Korzo	  Theater	  in	  Den	  Haag	  om	  te	  gedenken	  dat	  de	  
stichting	  10	  jaar	  bestond	  en	  om	  alle	  vrienden	  van	  de	  stichting	  te	  bedanken	  voor	  hun	  
trouwe	  steun.	  We	  kijken	  terug	  op	  een	  hartverwarmende	  bijeenkomst	  met	  boeiende	  
sprekers	  en	  prachtige	  muziek	  en	  dans	  geleid	  door	  Maartje	  van	  Weegen.	  
Minister	  Bert	  Koenders	  van	  Buitenlandse	  zaken	  opende	  met	  een	  videoboodschap	  
waarin	  hij	  het	  belang	  van	  het	  werk	  van	  stichting	  Hester	  benadrukte.	  Joost	  Reintjes,	  
directeur	  van	  de	  directie	  westelijk	  halfrond	  van	  het	  ministerie	  van	  Buitenlandse	  Zaken,	  
stelde	  dat	  de	  gedrevenheid	  van	  stichting	  Hester	  feminicide	  onuitwisbaar	  op	  de	  kaart	  
heeft	  gezet..	  
De	  sprekers	  werden	  afgewisseld	  met	  prachtige	  muziek	  vertolkt	  door	  de	  hoboïst	  Pauline	  
Oostenrijk	  en	  gitarist	  Enno	  Voorhorst.	  Wil	  Pansters,	  hoogleraar	  Latijns	  Amerika	  en	  lid	  
van	  het	  comité	  van	  aanbeveling,	  gaf	  een	  overzicht	  van	  de	  oorzaken	  van	  de	  20	  tot	  	  
30	  000	  moorden	  die	  jaarlijks	  in	  Mexico	  gepleegd	  worden.	  Hij	  noemde	  de	  cijfers	  
onthutsend.	  Wij	  genoten	  daarna	  van	  de	  poetische	  dans	  “seeking	  still”van	  de	  hand	  van	  	  de	  
Chinese	  danser	  Jianui	  Wang	  en	  drie	  jonge	  dansers.	  Leon	  van	  Geest,	  lid	  van	  het	  bestuur,	  
gaf	  een	  overzicht	  van	  de	  resultaten	  van	  10	  jaar	  stichting	  Hester.	  Lichtpuntjes,	  	  bloemen	  
door	  het	  asfalt.	  Hij	  deed	  een	  beroep	  op	  de	  aanwezigen	  de	  voortzetting	  van	  het	  project	  
“Escuela	  para	  ti”	  tweedekansonderwijs	  bij	  Casa	  Amiga,	  mogelijk	  te	  maken.	  Inmiddels	  is	  
er	  voldoende	  binnen	  gekomen	  om	  dit	  project	  opnieuw	  te	  kunnen	  bekostigen.	  Arsène	  
nam	  het	  woord	  om	  iedereen	  te	  bedanken	  voor	  alle	  hulp	  en	  liefde	  die	  zoveel	  heeft	  
betekend.“	  Stichting	  Hester	  wordt	  herhaaldelijk	  als	  voorbeeld	  genoemd	  door	  de	  Hoge	  
Commissaris	  voor	  de	  mensenrechten,	  en	  andere	  mensenrechtenorganisaties.	  Dat	  
hadden	  wij	  in	  2005	  niet	  kunnen	  dromen.”	  Arsène	  deelde	  mee	  dat	  zij	  een	  stap	  terug	  gaat	  
doen,	  maar	  wel	  dichtbij	  blijft.	  	  
Joep	  en	  Mark	  Blom,	  zwager	  en	  neef	  van	  Arsène,	  sloten	  de	  bijeenkomst	  af	  met	  swingende	  
Jazz	  en	  tijdens	  de	  borrel	  na	  afloop	  speelde	  de	  Mexicaanse	  San	  Jarocho	  band	  Mexicaanse	  
muziek.	  De	  bandleden	  zijn	  ook	  lid	  van	  “Mexicanos	  en	  Holanda	  por	  la	  paz	  en	  Mexico”,	  
waar	  de	  stichting	  Hester	  banden	  mee	  heeft.	  	  
	  
3.8.	  	   35	  jaar	  voor	  de	  moordenaar	  van	  Hester!!	  
Het	  was	  eindelijk	  zover.	  Op	  1	  december	  deed	  de	  rechter	  van	  de	  staat	  Chihuahua	  
uitspraak	  in	  de	  zaak	  Hester.	  De	  verdachte	  van	  de	  moord	  op	  Hester,	  Roberto	  Flores	  ,	  alias	  
Ramiro	  Adamo	  López,	  werd	  veroordeeld	  tot	  35	  jaar	  onvoorwaardelijke	  gevangenisstraf.	  
De	  Nederlandse	  ambassadeur,	  in	  Mexico,	  Dolf	  Hogewoning,	  belde	  Arsène	  en	  Roeland	  om	  
hen	  dit	  nieuws	  mee	  te	  delen.	  In	  het	  persbericht	  dat	  stichting	  Hester	  uit	  bracht	  werden	  



Lucha	  Castro,	  advocaat	  en	  mensenrechtenverdediger,	  en	  adviseur	  Carlos	  Castresana	  
geroemd	  om	  hun	  niet	  aflatende	  inspanningen	  deze	  veroordeling	  te	  verkrijgen.	  Ook	  
dankte	  stichting	  Hester	  de	  Nederlandse	  ambassade	  in	  Mexico	  voor	  de	  inzet	  	  en	  steun	  die	  
zij	  steeds	  had	  ondervonden.	  De	  Stichting	  Hester	  was	  ook	  de	  Mexicaanse	  overheid	  
dankbaar	  voor	  haar	  inzet	  en	  noemde	  de	  veroordeling	  een	  goede	  stap	  naar	  gerechtigheid	  
waar	  de	  stichting	  al	  jaren	  voor	  strijdt.	  
In	  de	  nationale	  en	  internationale	  pers	  tot	  aan	  het	  journaal	  van	  24.00	  uur	  was	  veel	  
aandacht	  voor	  de	  veroordeling	  en	  voor	  het	  werk	  van	  stichting	  Hester.	  Bij	  Arsène	  en	  
Roeland	  stroomden	  de	  bloemen	  en	  felicitaties	  binnen.	  Arsène	  gaf	  aan	  dat	  dit	  gevierd	  
moest	  worden.	  Zij	  was	  in	  staat	  een	  scheiding	  aan	  te	  brengen	  tussen	  het	  verdriet	  over	  het	  
gemis	  van	  Hester	  en	  het	  vieren	  van	  de	  gerechtigheid	  door	  de	  veroordeling	  van	  de	  
moordenaar.	  
	  
4.	  Casa	  Amiga	  in	  2015	  
4.1.	  	   Diploma	  uitreikingen	  tweedekansonderwijs	  
Met	  steun	  van	  de	  zusters	  Franciscanessen	  van	  Heythuyzen	  financierde	  stichting	  Hester	  
het	  project	  tweedekansonderwijs.	  Acht	  vrouwen	  behaalden	  hun	  middelbare	  
schooldiploma	  en	  een	  van	  hen	  sloot	  daarvoor	  nog	  eerst	  de	  basisschool	  af.	  	  
De	  studenten	  werden	  begeleid	  door	  Carmen	  Nava,	  actuaris	  en	  sociologe	  gespecialiseerd	  
in	  gender.	  Zij	  schreef	  een	  scriptie:	  De	  invloed	  van	  basisonderwijs	  op	  de	  werkneemsters	  in	  
de	  assemblage-industrie	  in	  Ciudad	  Juárez..	  Zij	  adviseerde	  bedrijven	  in	  Ciudad	  Juárez	  over	  
volwassenonderwijs.	  In	  augustus	  2014	  nodigde	  Irma	  Casas,	  toen	  nog	  directeur	  van	  Casa	  
Amiga	  haar	  uit	  om	  mee	  te	  werken	  aan	  het	  project	  “Escuele	  para	  ti”,	  
tweedekansonderwijs	  voor	  meisjes	  en	  vrouwen	  die	  bij	  Casa	  Amiga	  hulp	  kregen.	  Carmen	  	  
constateerde	  dat	  het	  behalen	  van	  een	  diploma	  bij	  alle	  deelnemers	  een	  grote	  verandering	  
teweeg	  bracht.	  Stichting	  Hester	  wil	  dit	  project	  graag	  voortzetten	  en	  startte	  een	  actie	  die	  
genoeg	  opbracht	  om	  dit	  project	  te	  continueren.	  	  
	  
4.2.	   Vertrek	  Irma	  Casas	  
In	  juni	  vertelde	  Irma	  Casas	  in	  een	  skype-‐gesprek	  dat	  zij	  ondanks	  haar	  verbondenheid	  
met	  Casa	  Amiga	  het	  crisiscentrum	  als	  directeur	  zou	  verlaten.	  Irma	  had	  bij	  Casa	  Amiga	  
een	  duidelijke	  missie	  en	  droeg	  die	  ook	  uit.	  Zij	  accepteerde	  een	  baan	  als	  coördinator	  bij	  
het	  Centrum	  voor	  Gerechtigheid	  voor	  Vrouwen	  in	  Juárez,	  een	  instelling	  van	  de	  overheid.	  
In	  deze	  hoedanigheid	  werkt	  zij	  ook	  samen	  met	  de	  speciale	  aanklager	  voor	  
vrouwenzaken	  die	  ook	  de	  zaak	  Hester	  behartigt.	  Irma	  Casas	  wordt	  opgevolgd	  door	  Lydia	  
Cordero	  die	  al	  jaren	  bij	  Casa	  Amiga	  werkt.	  Stichting	  Hester	  stuurde	  een	  brief	  naar	  het	  
bestuur	  van	  Casa	  Amiga	  om	  duidelijkheid	  te	  krijgen	  over	  hoe	  de	  organisatie	  verder	  
wordt	  geleid	  en	  bestuurd.	  Er	  waren	  voor	  ons	  onduidelijkheden	  over	  de	  samenstelling	  
van	  het	  bestuur.	  Dit	  zou	  van	  invloed	  kunnen	  zijn	  op	  het	  beleid	  van	  Casa	  Amiga.	  In	  een	  
antwoord	  legde	  de	  voorzitter	  een	  en	  ander	  uit	  en	  eindigde	  met	  de	  woorden:	  “Wij	  
waarderen	  in	  hoge	  mate	  de	  jarenlange	  bijdrage	  van	  de	  stichting	  Hester,	  aangezien	  wij	  
hierdoor	  zeer	  belangrijke	  projecten	  hebben	  kunnen	  realiseren	  om	  gendergelijkheid	  in	  
onze	  grensgemeente	  te	  bevorderen.	  Daarom	  hopen	  wij	  in	  de	  toekomst	  te	  kunnen	  blijven	  
samenwerken	  aan	  het	  bouwen	  van	  een	  samenleving	  die	  voor	  iedereen	  beter	  en	  
rechtvaardiger	  is.”	  Omdat	  wij	  nog	  met	  vragen	  bleven	  zitten	  besloot	  het	  bestuur	  van	  de	  
stichting	  Hester	  eind	  december	  opnieuw	  een	  brief	  te	  schrijven.	  In	  de	  eerste	  nieuwsbrief	  
van	  2016	  hopen	  wij	  hierover	  meer	  te	  kunnen	  berichten.	  
	  
	  



5.	  Publiciteit	  en	  communicatie	  
5.1.	  	   lezing	  bij	  het	  Katholiek	  vrouwengilde	  Naaldwijk	  
Op	  18	  maart	  hield	  Arsène	  een	  lezing	  bij	  het	  Katholiek	  Vrouwengilde	  in	  Naaldwijk.Ruim	  
honderd	  vrouwen	  luisterden	  met	  volle	  aandacht	  naar	  de	  ervaringen	  die	  Arsène	  had	  met	  
politie	  en	  justitie	  in	  Mexico	  en	  wat	  stichting	  Hester	  heeft	  bereikt.	  
	  
5.2.	  Persbericht	  veroordeling	  van	  de	  verdachte	  van	  de	  moord	  op	  Hester	  
Op	  1	  december,	  direct	  na	  het	  bekend	  worden	  van	  de	  uitspraak	  	  van	  de	  rechter	  van	  de	  
staat	  Chihuahua	  bracht	  de	  stichting	  Hester	  een	  persbericht	  uit.	  Dit	  persbericht	  werd	  
daarna	  ook	  snel	  in	  het	  Spaans	  en	  Engels	  verspreid.	  Er	  verschenen	  artikelen	  in	  
verschillende	  Mexicaanse	  kranten	  en	  in	  het	  bulletin	  van	  de	  New	  Mexico	  State	  University,	  
waarin	  stichting	  Hester	  steeds	  werd	  genoemd	  en	  werd	  verwezen	  naar	  de	  website.	  In	  
Nederland	  was	  de	  veroordeling	  direct	  een	  nieuwsitem	  in	  het	  NOS-‐journaal.	  
Arsène	  werd	  vervolgens	  geïnterviewd	  door	  TV-‐west,	  Hart	  van	  Nederland	  en	  RTL-‐
boulevard	  waarin	  de	  misdaadverslaggever	  Peter	  R.	  De	  Vries	  het	  werk	  van	  stichting	  
Hester	  op	  positieve	  wijze	  onder	  de	  aandacht	  bracht.	  
	  
5.3	  Nieuwsbrieven	  
In	  2015	  bracht	  de	  stichting	  Hester	  drie	  nieuwsbrieven	  uit.	  
Nieuwsbrief	  1	  april	  2015	  
Nieuwsbrief	  2	  oktober	  2015	  
Nieuwsbrief	  3	  december	  2015	  
	  
6.	  Plannen	  voor	  2016	  
Hoewel	  Arsène	  zich	  teruggetrokken	  heeft	  als	  voorzitter	  van	  de	  stichting	  Hester	  blijft	  zij	  
wel	  het	  gezicht.	  Daarin	  kan	  niemand	  haar	  vervangen.	  De	  dader	  is	  veroordeeld,	  maar	  het	  
werk	  gaat	  door.	  Stichting	  Hester	  blijft	  nodig	  in	  de	  strijd	  tegen	  het	  geweld	  tegen	  vrouwen	  
in	  Mexico	  met	  name	  in	  Ciudad	  Juárez.	  Het	  project	  tweedekansonderwijs	  “Escuela	  para	  
ti”	  staat	  bovenaan	  de	  prioriteitenlijst.	  
Het	  bestuur	  van	  de	  stichting	  Hester	  communiceert	  met	  het	  bestuur	  van	  Casa	  Amiga	  over	  
de	  voortgang	  van	  de	  andere	  projecten	  die	  door	  de	  stichting	  Hester	  werden	  gefinancierd.	  
Wij	  houden	  de	  vrienden	  van	  stichting	  Hester	  op	  de	  hoogte	  van	  de	  ontwikkelingen	  via	  de	  
nieuwsbrieven.	  
	  
7.	  Fondsenwerving,	  bijzondere	  acties	  en	  bijzondere	  giften	  
Op	  de	  eerste	  plaats	  danken	  wij	  al	  onze	  trouwe	  donateurs	  en	  vrienden	  voor	  hun	  steun	  
Daarnaast	  waren	  er	  enkele	  bijzondere	  momenten.	  	  
Wij	  ontvingen	  in	  het	  kader	  van	  het	  10-‐jarig	  bestaan	  veel	  mooie	  giften.	  Wij	  noemen	  geen	  
namen,	  dat	  willen	  gevers	  ook	  meestal	  niet,	  maar	  twee	  organisaties	  noemen	  wij	  wel.	  
Het	  Snuffelpand	  Ridderkerk	  verraste	  ons	  met	  een	  prachtig	  bedrag	  en	  de	  Zusters	  
Franciscanessen	  van	  Heythuyzen	  steunden	  ons	  ook	  weer	  genereus.	  
Wij	  danken	  al	  onze	  gulle	  gevers.	  
Ook	  voor	  het	  onderwijs	  project	  “Escuela	  para	  ti”	  ontvingen	  wij	  giften.	  Er	  is	  voldoende	  
binnengekomen	  om	  het	  project	  voort	  te	  kunnen	  zetten.	  
De	  Soroptimistclub	  in	  Almere	  voerde	  een	  speciale	  wijnactie	  die	  een	  mooi	  bedrag	  
opbracht	  voor	  het	  werk	  van	  de	  stichting.	  
Bedankt	  	  trouwe	  vrienden	  van	  de	  stichting	  Hester.  
Vastgesteld	  Voorburg,	  29	  maart	  2016	  


