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Arsène doet stap terug
Ik merk het, absoluut! Een aantal klussen, waarvoor ik me verantwoordelijk voelde, worden de laatste
maanden door andere bestuursleden opgepakt. Naar alle tevredenheid. Ik kijk uiteraard toe langs de zijlijn
en geef mijn commentaar als dat zinvol is, maar ik geniet daarbij met volle teugen van mijn nieuwe rust.



Voortgang samenwerking Casa Amiga
Zoals u in onze tweede nieuwsbrief al heeft kunnen lezen heeft Irma Casas Casa Amiga verlaten en is zij
voorlopig opgevolgd door Lydia Cordero. Wij verwachtten van haar een motivatie, maar tot nu toe hebben
wij niets ontvangen. Ook schreven we u dat we een brief gestuurd hadden aan de voorzitter van het
bestuur van Casa Amiga en dat wij daar ook een antwoord op hadden gekregen. Maar, omdat er voor ons
nog vragen zijn over het beleid en over de plannen voor 2016, waaronder een plan voor onderwijs, mailden
wij in december opnieuw een brief. Op deze brief hebben wij, ook na het sturen van een herinnering, tot nu
toe geen antwoord ontvangen. Wij kunnen dus helaas nog niets meedelen over het onderwijsproject
waarvoor wij tijdens ons minisymposium op 22 november uw steun vroegen. U begrijpt dat we eerst een
degelijk projectplan willen zien voordat we hiermee verder willen gaan. Het geld voor dit project hebben
we daarom nog even in de wacht gezet. Inmiddels hebben wij opnieuw een brief gestuurd en met klem
aangedrongen op het verschaffen van duidelijkheid. Wij vertrouwen erop dat wij binnenkort de gevraagde
informatie ontvangen, maar de communicatie verloopt helaas anders dan wij tot nu toe gewend waren.



Open brief aan minister-president Mark Rutte
Eind mei verwacht Nederland een officieel staatsbezoek van de Mexicaanse President Peña Nieto. Naar
aanleiding van dit bezoek ontvingen we een verzoek van The Mexican Commission for the Defense and
Promotion of Human Rights (Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos, CMDPHD ) om een open brief aan minister-president Mark Rutte mede te ondertekenen. In
deze brief wordt aan de heer Rutte gevraagd tijdens het bezoek van de president van Mexico de
mensenrechtensituatie en met name de straffeloosheid in Mexico aan de orde te stellen. Het is een zeer
uitgebreid gedocumenteerde brief, waarin gebruik is gemaakt van documenten van instanties en
organisaties die alle door Nederland worden gesteund. Bovendien is de brief zeer goed opgesteld en
genuanceerd geschreven. Het verzoek aan de minister-president en aan de regering om invulling te geven
aan eigen uitgangspunten is zeer sterk en komt volledig overeen met de uitgangspunten van het werk van
stichting Hester. Wij hebben onze naam en logo van harte aan deze brief verbonden. Zodra de officiële
brief met alle handtekeningen en logo’s aan ons wordt toegestuurd plaatsen we hem op onze site
www.hester.nu



Brief aan de openbare aanklager van Chihuahua
De moordenaar van Hester is na zijn vonnis in hoger beroep gegaan.
In januari spraken Arsène en bestuurslid Ingrid de Vries, via skype met de jurist Carlos Castresana over het
vonnis van de moordenaar. Castresana had hierom verzocht. Hij was de adviseur van de familie van Nierop
in de rechtszaak tegen de verdachte. Het vonnis van 148 pagina’s is door hem zorgvuldig bestudeerd. Zijn
oordeel is dat het vonnis heel gedegen is. Er is voldoende bewijs dat er op duidt dat deze man de dader is.
Hij stelt dat dit een goed en solide vonnis is en dat Arsène en Roeland in dat opzicht gerust kunnen zijn. Hij
is dan ook positief dat de zaak in hoger beroep stand houdt.
Castresana heeft eerder acht andere moorden onderzocht die grote overeenkomsten vertonen met de
moord op Hester. Hij vroeg ons nu als stichting een verzoek te sturen aan het OM in Mexico, Chihuahua,
om door te gaan met het onderzoek naar deze acht andere moordzaken en vroeg ons de Nederlandse
ambassade te vragen dit ook te doen. Inmiddels heeft de stichting Hester dit verzoek gestuurd aan de
openbaar aanklager Jorge González Nicolás met een CC aan de Nederlandse ambassadeur in Mexico, Dolf
Hogewoning en aan Joost Reintjes, directeur van de Directie Westelijk Halfrond van het ministerie van
Buitenlandse Zaken. Beiden hadden, op ons verzoek, hun medewerking toegezegd.



Website: www.hester.nu
Sinds oktober is onze vernieuwde website in de lucht. Wij hopen dat de site voor u overzichtelijk is. Wij
doen ons uiterste best de site up-to-date te houden zodat u direct over recente informatie kunt
beschikken. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de site dan kunt u contact met ons opnemen via
de link contact die u vindt onder het kopje over ons in het hoofdmenu.



Sociaal jaarverslag 2015
Het sociaal jaarverslag van 2015 is tijdens de laatste bestuursvergadering vastgesteld. U vindt het
jaarverslag onder de link jaarverslag die u eveneens vindt onder over ons in het hoofdmenu.



Donatie uit Peru
Stichting Hester ontving € 210 uit Peru!
German, de geadopteerde broer van Hester en afkomstig uit Peru, is met zijn gezin op bezoek geweest bij
zijn broers en zussen. Uiteraard zijn ze op de hoogte van de moord op Hester. Ook weten ze van de
stichting Hester. Toen het boek in het Spaans verscheen is er ook een boek naar hen gestuurd. Het mooie
was dat Arsène toen ook een mailtje kreeg met het bericht dat de familie geld had ingezameld voor de
stichting. Het grote probleem was echter dat het niet mogelijk was om het zonder al te veel bijkomende
kosten naar Nederland te krijgen. Het bericht raakte in de vergetelheid. Tot afgelopen maand, toen German
weer terug kwam en ons de € 210 overhandigde.
Dank lieve familie Villafane uit Peru!



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.
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ten name van stichting Hester, Den Haag.
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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