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• Meer	  duidelijkheid	  over	  Casa	  Amiga	  
In	  de	  vorige	  nieuwsbrief	  schreven	  we	  over	  onze	  bezorgdheid	  rond	  het	  nieuwe	  bestuur	  van	  Casa	  Amiga.	  
Gelukkig,	  in	  april	  kregen	  we	  dan	  uiteindelijk	  een	  enorme	  mail	  met	  alle	  informatie	  waar	  we	  om	  hadden	  
gevraagd	  en	  nog	  meer!	  Er	  was	  duidelijk	  hard	  aan	  gewerkt	  en	  het	  gaf	  ons	  de	  nodige	  antwoorden	  op	  onze	  
vragen.	  
We	  hadden	  bijvoorbeeld	  begrepen	  dat	  tegenwoordig	  ook	  mannen	  in	  therapie	  konden.	  Daar	  wilden	  we	  het	  
fijne	  wel	  eens	  van	  weten.	  Want	  werd	  dat	  in	  hetzelfde	  gebouw	  gedaan?	  Was	  Casa	  Amiga	  nog	  wel	  de	  veilige	  
haven	  voor	  vrouwen?	  Het	  blijkt	  dat	  Casa	  Amiga	  hiervoor	  een	  andere	  locatie	  heeft	  betrokken.	  Hier	  helpen	  
drie	  begeleiders	  de	  mannen	  die	  problemen	  hebben	  met	  hun	  agressie	  hieraan	  te	  werken	  en	  agressie	  te	  
voorkomen.	  Het	  kwaad	  bij	  de	  wortel	  aanpakken,	  het	  lijkt	  ons	  een	  prima	  initiatief!	  
Ook	  wordt	  tegenwoordig	  bij	  individuele	  therapie	  een	  financiële	  bijdrage	  gevraagd.	  Wat	  zit	  daar	  nu	  weer	  
achter…	  Het	  blijkt	  een	  minimale	  bijdrage	  te	  zijn.	  Het	  verhoogt	  de	  eigenwaarde	  van	  de	  vrouwen	  nu	  ze	  er	  ook	  
zelf	  iets	  voor	  moeten	  doen.	  Er	  is	  veel	  minder	  uitval,	  het	  is	  zelfs	  zo	  dat	  het	  aantal	  vrouwen	  dat	  de	  therapie	  
afrondt	  gestegen	  is	  met	  60%.	  Daarbij	  is	  het	  niet	  verschijnen	  op	  de	  afspraken	  met	  80%	  afgenomen.	  Het	  was	  
zelfs	  nodig	  de	  groep	  therapeuten	  uit	  te	  breiden	  omdat	  het	  aantal	  therapieën	  alleen	  maar	  toeneemt.	  En	  als	  
iemand	  de	  eigen	  bijdrage	  niet	  kan	  betalen,	  krijgt	  zij	  toch	  nog	  hulp.	  
Wij	  hadden	  in	  onze	  brief	  ook	  gevraagd	  naar	  beleidsdocumenten,	  zoals	  een	  beschrijving	  van	  missie	  en	  
doelstellingen	  van	  Casa	  Amiga.	  We	  kenden	  deze	  stukken	  wel	  van	  enkele	  jaren	  geleden	  maar	  wilden	  graag	  
de	  laatste	  versie	  ontvangen	  om	  een	  beeld	  te	  krijgen	  van	  de	  situatie	  van	  nu.	  Casa	  Amiga	  staat	  natuurlijk	  ook	  
niet	  stil.	  Deze	  documenten	  werden	  ons	  toegestuurd.	  We	  zullen	  ze	  op	  de	  website	  plaatsen,	  zodat	  iedereen	  
ze	  kan	  inzien.	  
Verder	  vroegen	  we	  ons	  af	  waarom	  Irma	  Casas,	  die	  directeur	  was	  de	  afgelopen	  jaren,	  niet	  in	  de	  adviesraad	  
kon	  zitten.	  We	  wisten	  dat	  ze	  dat	  graag	  wilde.	  Echter	  in	  de	  statuten	  van	  Casa	  Amiga	  staat	  dat	  ze	  geen	  
binding	  kunnen	  aangaan	  met	  overheids-‐	  of	  religieuze	  organisaties.	  Irma	  werkt	  nu	  als	  coördinator	  bij	  een	  
organisatie	  van	  de	  overheid	  die	  een	  soortgelijke	  functie	  heeft	  als	  Casa	  Amiga.	  Om	  onafhankelijk	  te	  blijven	  
van	  de	  overheid	  is	  het	  dus	  onmogelijk	  Iemand	  met	  zo’n	  functie	  in	  de	  adviesraad	  te	  hebben.	  Irma	  steunt	  
Casa	  Amiga	  echter	  daar	  waar	  dat	  mogelijk	  is!	  

We	  ontvingen	  ook	  een	  uitvoerige	  beschrijving	  van	  een	  aantal	  activiteiten	  van	  het	  afgelopen	  jaar	  bij	  Casa	  
Amiga.	  Een	  greep:	  

Workshop	  voor	  jongens	  en	  meisjes	  van	  12	  tot	  17	  jaar	  203	  jongeren	  bezochten	  deze	  workshop	  om	  ruimte	  
te	  creëren	  voor	  vrijheid	  van	  meningsuiting.	  Ze	  leerden	  over	  het	  belang	  van	  gendergelijkheid	  en	  hoe	  dit	  toe	  
te	  passen.	  Ze	  leerden	  beter	  om	  te	  gaan	  met	  geweld	  en	  het	  niet	  te	  accepteren.	  Hoe	  ga	  je	  zonder	  geweld	  om	  
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met	  spanningen	  van	  buitenaf.	  Ook	  kwam	  aan	  de	  orde	  hoe	  met	  seksualiteit	  om	  te	  gaan,	  assertief	  in	  het	  
leven	  te	  staan	  met	  een	  gezonde	  dosis	  zelfkennis.	  

Workshop	  voor	  ouders	  375	  personen	  hoorden	  daar	  hoe	  een	  goede	  verstandhouding	  te	  creëren	  tussen	  kind	  
en	  ouder	  voor	  een	  goede	  integratie	  in	  de	  maatschappij.	  Hoe	  voed	  je	  je	  kind	  op	  zonder	  geweld,	  namelijk	  
met	  assertieve	  communicatie.	  Hoe	  identificeer	  je	  geweld	  in	  alle	  vormen,	  fysiek,	  seksueel,	  emotioneel,	  
verbaal	  en	  economisch.	  Het	  bijdragen	  van	  kennis	  over	  de	  echtgenote	  of	  echtgenoot,	  de	  ontwikkelingsfasen	  
en	  de	  gezinsdynamiek.	  Daarna	  werd	  de	  eigen	  situatie	  geanalyseerd	  met	  de	  verandering	  van	  houding	  en	  
werden	  de	  ouders	  daarmee	  geconfronteerd.	  	  

Workshop	  zelfrespect	  Dit	  was	  een	  workshop	  voor	  vrouwen	  die	  in	  situaties	  van	  huiselijk	  geweld	  leven	  of	  
hebben	  geleefd.	  Hieraan	  deden	  114	  vrouwen	  mee.	  Hoe	  bouw	  je	  zelfrespect	  op,	  bouw	  je	  aan	  je	  zelfkennis,	  
je	  eigenwaarde	  en	  hoe	  bescherm	  je	  die	  eigenwaarde.	  Van	  wat	  voor	  ideeën	  gaan	  deze	  vrouwen	  uit	  en	  hoe	  
vormen	  ze	  deze	  weer	  om	  zo	  weer	  hun	  zelfrespect	  te	  herwinnen.	  Het	  laten	  blijken	  aan	  deze	  vrouwen	  dat	  het	  
prettig	  is	  om	  je	  in	  elkaar	  te	  herkennen,	  het	  gevoel	  van	  lotgenoten	  laten	  ontstaan.	  Dit	  gevoel	  kan	  men	  leren,	  
veranderen	  en	  verbeteren	  vanaf	  5-‐6	  jaar.	  

In	  het	  totaal	  vonden	  er	  10	  verschillende	  workshops	  plaats	  waar	  men	  individueel	  aan	  kon	  deelnemen.	  Het	  
leek	  ons	  zinvol	  de	  beschrijving	  een	  beetje	  te	  doseren.	  In	  de	  volgende	  nieuwsbrief	  beschrijven	  we	  de	  
workshops:	  spelenderwijs	  leren,	  hoe	  omgaan	  met	  ongewenste	  intimiteiten,	  zelfbeheersing,	  huiselijk	  
geweld,	  vrouwenrechten,	  burgerlijk-‐	  en	  strafrecht,	  seksuele	  rechten	  en	  anticonceptie.	  Daarnaast	  vinden	  
activiteiten	  met	  de	  besproken	  thema’s	  plaats	  bij	  groepen,	  zoals	  
scholen,	  buurthuizen	  en	  fabrieken.	  Dat	  bewaren	  we	  dus	  voor	  de	  
volgende	  keer!	  

Over	  de	  voortzetting	  van	  het	  onderwijsproject	  “Escuela	  para	  ti”	  is	  
bij	  ons	  nog	  onduidelijkheid.	  In	  een	  nieuwe	  brief	  hebben	  wij	  
hierover	  meer	  duidelijkheid	  gevraagd.	  Tot	  die	  tijd	  wordt	  er	  door	  
ons	  niets	  overgemaakt.	  
Wat	  ons	  betreft	  is	  de	  kou	  uit	  de	  lucht.	  Het	  antwoord	  van	  Casa	  
Amiga	  heeft	  ons	  weer	  voldoende	  vertrouwen	  gegeven	  om	  door	  
te	  gaan.	  
	  
• Adelheid	  Roosen	  maakt	  ‘Safari	  en	  Juárez’	  

Que	  bueno!!	  In	  8	  huizen,	  bij	  8	  wijkbewoners,	  woonden	  8	  Mexicaanse	  acteurs	  voor	  2	  weken	  lang.	  Zij	  
deelden	  hun	  levensverhalen	  met	  elkaar	  en	  heetten	  het	  publiek	  welkom	  in	  Ciudad	  Juárez,	  een	  stad	  pal	  op	  de	  
grens	  tussen	  Mexico	  en	  de	  USA.	  

In	  navolging	  van	  ‘Safari	  en	  Tepito,	  in	  Mexico-‐Stad	  
(2015),	  maakt	  theatermaaktster	  Adelheid	  Roosen	  
in	  de	  grote	  woestijnstad	  een	  nieuwe	  voorstelling:	  
‘Safari	  en	  Juárez’.	  Met	  haar	  Mexicaanse	  
‘compañeras	  de	  la	  revolución’	  regisseurs	  Daniel	  
Gimenez	  Cacho	  en	  Perla	  de	  la	  Rosa	  duikt	  zij	  in	  de	  
verhalen	  van	  de	  verschillende	  mensen	  en	  lokale	  
organisaties	  in	  de	  wijk.	  	  	  
Tijdens	  de	  Safari	  nemen	  zij	  honderden	  mensen	  
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achter	  op	  de	  scooter	  om	  in	  aanraking	  te	  komen	  met	  de	  enige	  internationale	  constante:	  het	  individu	  in	  de	  
samenleving,	  altijd	  hunkerend	  naar	  een	  erkende	  plek	  tussen	  elkaar.	  	  
Eén	  van	  de	  onvermijdelijke	  hoofdthema’s	  van	  de	  Safari	  is	  de	  ‘feminicidios’.	  De	  onopgeloste,	  dan	  wel	  
verzwegen,	  dan	  wel	  in	  de	  doofpot	  verdwenen,	  moorden	  van	  de	  vele	  vrouwen	  en	  de	  gevolgen	  die	  dit	  heeft	  
in	  de	  hoofden	  en	  de	  harten,	  maar	  ook	  voor	  het	  dagelijks	  leven	  van	  de	  duizenden	  betrokkenen.	  	  

We	  volgen	  ze	  op	  de	  voet	  en	  wensen	  ze	  mooie,	  diepgaande	  en	  verlichtende	  ontmoetingen.	  	  
Hasta	  la	  vista	  bij	  Safari	  en	  Juárez!	  Speeldata:	  19	  Augustus	  –	  02	  Oktober	  2016,	  iedere	  vrijdag,	  zaterdag	  en	  
zondag.	  Tickets	  via:	  www.telondearena.org	  

• Evenementen	  over	  Mexico	  

Naar	  aanleiding	  van	  het	  aangekondigde	  bezoek	  van	  de	  Mexicaanse	  president	  Enrique	  Peña	  Nieto	  an	  
Nederland	  werden	  er	  een	  aantal	  evenementen	  georganiseerd	  om	  het	  Nederlandse	  publiek	  bewust	  te	  
maken	  van	  de	  situatie	  in	  Mexico	  en	  de	  Nederlandse	  regering	  op	  het	  hart	  te	  drukken	  de	  deplorabele	  
mensenrechtentoestand	  in	  Mexico	  aan	  te	  kaarten	  bij	  de	  president.	  Het	  bezoek	  werd	  op	  het	  laatste	  moment	  
om	  agenda	  technische	  redenen	  afgezegd	  door	  Mexico.	  Maar	  de	  evenementen	  gingen	  door.	  Een	  aantal	  
bestuursleden	  van	  de	  stichting	  Hester	  was	  daarbij	  aanwezig.	  

• Geweld	  tegen	  journalisten	  en	  activisten	  in	  Mexico,	  Universiteit	  Leiden	  
14	  april	  Ronde	  tafel	  conferentie	  over	  Mexico	  in	  de	  Universiteit	  van	  Leiden:	  “Autoritarianism	  in	  Mexico	  
political	  and	  criminal	  violence	  against	  journalists	  and	  activists”.	  Georganiseerd	  door	  professor	  Carlos	  Aguiar	  

van	  de	  afdeling	  Latijns-‐Amerikaanse	  Studies	  Universiteit	  Leiden.	  Met	  deze	  conferentie	  wil	  Aguiar	  een	  
constructieve	  dialoog	  over	  de	  situatie	  in	  Mexico	  op	  gang	  brengen.	  	  

Sinds	  het	  begin	  van	  deze	  eeuw	  en	  vooral	  sinds	  het	  uitroepen	  van	  de	  “War	  on	  drugs”	  in	  2006	  is	  er	  in	  Mexico	  
een	  enorme	  toename	  van	  het	  geweld	  tegen	  journalisten,	  maatschappelijke	  leiders,	  en	  

mensenrechtenactivisten.	  Mexico	  is	  het	  land	  waar	  de	  meeste	  journalisten	  vermist	  worden.	  
Het	  geweld	  heeft	  invloed	  op	  veel	  aspecten	  van	  het	  dagelijkse	  leven	  en	  van	  de	  democratie	  in	  Mexico.	  Politici	  

en	  de	  georganiseerde	  misdaad	  bedreigen	  en	  intimideren	  burgers	  die	  zich	  met	  politiek	  bezighouden.	  	  
	  

• ‘	  Waarheid	  en	  gerechtigheid	  van	  onder	  af	  in	  gewelddadig	  Mexico,	  Universiteit	  Utrecht	  
Op	  20	  mei	  j.l.	  vond	  in	  de	  Universiteit	  van	  Utrecht	  een	  workshop	  
plaats	  ‘Truth	  and	  justice	  from	  below	  in	  violent	  Mexico’.	  De	  
workshop	  werd	  georganiseerd	  dankzij	  de	  steun	  van	  de	  ‘Arts	  and	  
Humanities	  Research	  Council’	  van	  het	  Verenigd	  Koninkrijk	  en	  de	  
Universiteit	  van	  Utrecht,	  in	  het	  bijzonder	  dankzij	  professor	  dr	  Wil	  
Pansters,	  hoogleraar	  Latijns-‐Amerika,	  gespecialiseerd	  in	  Mexico,	  
lid	  van	  het	  comité	  van	  aanbeveling	  van	  de	  stichting	  Hester	  .	  
Het	  doel	  van	  de	  workshop	  was	  analyseren	  hoe	  de	  verschillende	  maatschappelijke	  groeperingen	  in	  Mexico	  
proberen	  het	  hoofd	  te	  bieden	  aan	  het	  toenemende	  geweld	  in	  het	  land.	  Daartoe	  waren	  experts	  op	  
verschillend	  gebied	  bijeengebracht:	  academici,	  vertegenwoordigers	  van	  mensenrechtenorganisaties,	  
activisten,	  journalisten	  en	  juristen,	  actief	  in	  Mexico	  en	  Europa.	  	  

De	  workshop	  is	  voorbereid	  in	  samenwerking	  met	  verschillende	  organisaties	  zoals	  Amnesty	  International,	  
stichting	  Hester	  en	  Peace	  Brigades	  International	  (PBI).	  Naar	  aanleiding	  van	  de	  workshop	  hebben	  de	  
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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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organisatoren	  een	  ‘Policy	  Statement’	  gepubliceerd	  dat	  wij	  hierbij	  graag	  onder	  uw	  aandacht	  brengen.	  U	  
vindt	  dit	  verslag	  in	  zijn	  geheel	  op	  onze	  website.	  	  

	  

• The	  Mexican	  Connection,	  Balie	  Amsterdam	  

Op	  21	  mei	  organiseerde	  De	  Balie	  in	  Amsterdam	  in	  samenwerking	  met	  Club	  Interbellum	  de	  tweede	  in	  een	  
reeks	  bijeenkomsten	  over	  Mexico,	  The	  Mexican	  Connection	  

Bij	  deze	  bijeenkomst	  werd	  aandacht	  besteed	  aan	  de	  twee	  gezichten	  van	  Mexico:	  het	  grote	  aantal	  doden	  en	  
vermisten	  en	  de	  omvangrijke	  Nederlandse	  investeringen	  in	  het	  land.	  Meer	  dan	  100.000	  doden,	  27.000	  
vermisten,	  wetshandhavers	  geïnfiltreerd	  door	  georganiseerde	  misdaad,	  vaak	  handelend	  in	  het	  belang	  van	  

corrupte	  politici.	  De	  staat	  reageert	  teleurstellend	  op	  het	  immense	  geweld	  en	  de	  corruptie	  en	  cultiveert	  een	  
sfeer	  van	  optimisme	  gericht	  op	  buitenlandse	  investeringen	  en	  economische	  ontwikkeling.	  

	  

• Conclusie	  
Al	  deze	  bijeenkomsten	  waren	  zeer	  informatief.	  Het	  is	  moeilijk	  te	  zeggen	  wat	  de	  beste	  manier	  is	  om	  het	  
Mexicaanse	  volk	  te	  helpen	  aan	  een	  betere	  regering,	  met	  minder	  corruptie	  en	  drugshandel.	  Er	  is	  iets	  te	  

zeggen	  voor	  een	  algehele	  boycot,	  maar	  dan	  moeten	  alle	  landen	  daaraan	  meedoen	  en	  daar	  zal	  de	  bevolking	  
in	  eerste	  instantie	  het	  meest	  onder	  lijden.	  Steeds	  weer	  de	  vinger	  op	  de	  zere	  plek	  leggen,	  zoals	  onze	  
bewindslieden	  doen	  is	  ook	  een	  goede	  manier.	  Overduidelijk	  is	  dat	  het	  heel	  nuttig	  is	  constant	  aandacht	  te	  

vragen	  voor	  de	  situatie	  in	  Mexico,	  zoals	  vele	  organisaties	  doen.	  De	  stichting	  Hester	  draagt	  daar	  haar	  
steentje	  aan	  bij.	  Voor	  een	  uitgebreid	  verslag	  van	  deze	  bijeenkomsten	  klik	  hier,	  of	  ga	  naar	  www.hester.nu	  

	  

• €	  600	  opgehaald	  voor	  stichting	  Hester	  
Jaren	  woonde	  Hester	  in	  hun	  straat.	  Ze	  speelde	  met	  hun	  dochter	  Annemarie.	  Hester	  had	  dus	  een	  speciaal	  
plekje	  in	  hun	  hart	  en	  al	  het	  wel	  en	  wee	  rond	  de	  moord	  op	  Hester,	  maar	  ook	  de	  voortgang	  van	  Casa	  Amiga	  

werd	  door	  ze	  op	  de	  voet	  gevolgd.	  Dat	  was	  dan	  ook	  de	  reden	  dat	  Bob	  en	  Erna	  Werner	  op	  hun	  feestje	  voor	  
hun	  beider	  verjaardag	  (	  70	  en	  71	  jaar)	  een	  donatie	  vroegen	  voor	  stichting	  Hester.	  Daarmee	  haalden	  ze	  maar	  
liefst	  €	  600,00	  op.	  Geweldig	  bedankt!	  Prachtige	  actie.	  

	  

• 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.	  
	  


