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• Diploma	uitreiking	16	studenten	“Escuela	para	ti	avanza”	
Op	14	september	zullen	16	vrouwen	hun	diploma	ontvangen	van	de	cursus	“Preparatoria”.	Met	dit	diploma	
krijgen	zij	toegang	tot	een	Hogeschool	of	Universiteit	en	zijn	zij	beter	in	staat	in	hun	levensonderhoud	te	
voorzien.	
De	studenten	en	de	directeur	van	Casa	Amiga	hebben	ons	gevraagd	of	Arsène,	de	moeder	van	Hester,	deze	
diploma’s	zou	kunnen	uitreiken.	Aan	dit	verzoek	wilde	het	bestuur	van	de	stichting	Hester,	en	natuurlijk	Arsène	
graag	voldoen.	Op	9	september	zullen	Arsène	en	Roeland,	de	vader	van	Hester,	naar	Mexico	afreizen.	
Het	onderwijsproject	en	de	diplomering	van	deze	16	vrouwen	voelt	als	de	kroon	op	het	werk	van	stichting	
Hester.			
 

• Opheffen	stichting	Hester	
Na	deze	diplomering	zal	het	werk	van	de	stichting	Hester	afgesloten	worden.	Dit	besluit	is	niet	zomaar	genomen.	
Er	zijn	meerdere	redenen.	
Er	is	uitvoerig	overleg	geweest	met	Lydia	Cordero,	directeur	van	Casa	Amiga.	De	organisatie	krijgt	inmiddels	van	
meerdere	kanten	hulp	en	is	niet	meer	afhankelijk	van	ons.		Er	is	alleen	maar	grote	dankbaarheid	voor	alle	hulp	
en	steun	die	vanuit	de	stichting	Hester	kwam	door	al	die	jaren	heen.		De	directie	van	Casa	Amiga	voelt	zich	
geenszins	in	de	steek	gelaten	en	heeft	alle	begrip	voor	ons	besluit.	
Een		andere	reden	is	dat	het	voor	het	bestuur	van	de	stichting	Hester	moeilijk	is	het	werk	voort	te	zetten.	De	
afgelopen	jaren	werd	het	steeds	moeilijker	nieuwe	bestuursleden	te	vinden.	Wij	hebben	ook	lang	tevergeefs	
gezocht	naar	een	voorzitter.	Het	bestuur	heeft	diverse	mogelijkheden	onderzocht	om	de	voortgang	van	de	
stichting	te	garanderen,	waaronder	overname	door	een	andere	organisatie	en	een	nieuw	verjongd	bestuur.	
Helaas	is	daaruit	voor	het	bestuur	geen	bevredigende	oplossing	naar	voren	gekomen,	een	die	de	doelstelling	van	
de	stichting	levend	zou	houden.	
Uiteindelijk	hebben	we	besloten	de	stichting	Hester	op	te	heffen,	met	pijn	in	het	hart.	Het	bestuur	vraagt	uw	
begrip	voor	dit	besluit.	
	

• Afsluiting	stichting	Hester	
De	diploma	uitreiking	is	dan	ook	een	mooi	moment	om	afscheid	te	nemen.		
Stichting	Hester	heeft	voor	het	jaar	2020	nog	voldoende	reserve	om	het	werk	bij	Casa	Amiga	af	te	bouwen.	De	
afschrijving	van	de	donaties	zal	eind	december	afgesloten	worden.	U	krijgt	hierover	nader	bericht.	Natuurlijk	zal	
het	bestuur	deze	afsluiting	niet	geruisloos	voorbij	laten	gaan.	Via	post	of	e-mail	zult	u	een	uitnodiging	ontvangen	
voor	een	speciale	bijeenkomst	waarbij	het	bestuur	iedereen	wil	bedanken	die	ons	al	die	jaren	zo	trouw	heeft	
gesteund.	

	 	



Doels t e l l ing  s t i ch t ing  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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• Onverwacht	bericht	van	de	Nederlandse	ambassade	in	Mexico		
Voor	de	diplomering	was	onder	meer	de	Nederlandse	ambassadeur	uitgenodigd,	maar	op	5	augustus	
ontving	het	bestuur	een	verontrustend	bericht	waaruit	hieronder	de	belangrijkste	citaten:	
	
Wij hebben meerdere gesprekken gehad over de veiligheidsproblematiek in Ciudad Juárez.  Zo hebben 
wij deze uitgebreid besproken met de directeur van de VN-vluchtelingenorganisatie in Mexico en met de 
Security Advisor van het Consulaat van de VS in Ciudad Juárez. Uit deze gesprekken kwam een aantal 
zaken naar voren die wij graag met jullie willen delen: 
- Algemeen veiligheidssituatie: De algemene veiligheidssituatie in Ciudad Juárez is afgelopen 

maanden erg verslechterd. Burgers en ook ambassadepersoneel en medewerkers van bijv. UNHCR 
kunnen op dit moment niet naar Juárez reizen.   

- Veiligheid niet te garanderen: Indachtig de meest recente assessments raden zowel UNHCR als de 
VS momenteel zeer af om het evenement op 10 september in Ciudad Juárez door te laten gaan. Dit 
heeft er allereerst mee te maken dat de veiligheid van jullie delegatie (Nederlandse burgers) niet 
gegarandeerd kan worden. 

- Ook met aanvullende middelen is de situatie niet veilig: De veiligheid ter plaatse tijdens en rondom 
de ceremonie is totaal niet te garanderen, zelfs niet met een ‘armed vehicle’ en een escorte, wat onze 
gesprekspartners als minimumvereiste zien voor een dergelijk bezoek aan Juárez momenteel. 
Daarbij speelt ook nog eens dat de locatie van Casa Amiga zich in een zogenaamde ‘ Red zone’ 
bevindt. 

 
Dit alles is natuurlijk geen prettig nieuws, dat realiseren we ons vanuit de ambassade volkomen. We 
begrijpen dat jullie de activiteiten van de stichting op een waardige manier willen afsluiten, zoals jullie 
hebben gepland.  Om die reden zou mevrouw Margriet Leenhuis, Nederlandse ambassadeur in Mexico 
dan ook willen voorstellen om in plaats van de ceremonie in Juárez een ceremonie of evenement te 
organiseren op de ambassade hier in Mexico Stad. We kunnen dan met jullie kijken naar vorm en inhoud 
en desgewenst ook enkele andere NGO’s die actief zijn op het thema (en die vrijwel allemaal hier in de 
stad zitten) aanwezig laten zijn, om een grotere outreach te hebben om jullie activiteiten op een 
waardige manier af te sluiten. 
  
Alles samenvattend raden we dus jullie komst naar Juárez ten zeerste af en hopen we dat jullie je kunnen 
vinden in een alternatieve afsluiting bij ons in Mexico Stad.  
 
 Vanzelfsprekend	zijn	de	plannen	gewijzigd	en	maken	Arsène	en	Roeland	gebruik	van	het	aanbod	van	de	
ambassade.	Helaas	kunnen	niet	alle	22	vrouwen	hierbij	aanwezig	zijn,	aangezien	de	afstand	te	groot	is,		maar	
een	vertegenwoordigster	van	de	geslaagden	zal	met	de	directeur	van	Casa	Amiga	aanwezig	zijn	op	de	
bijeenkomst	op	de	ambassade	in	Mexico	Stad.	Arsène	zal	de	
geslaagden	via	een	skypeverbinding	toespreken.	

• Vervolg	
Uiteraard	zal	het	bestuur	verslag	doen	van	deze	afsluitende	
bijeenkomst.	
Het	bestuur	vertrouwt	op	uw	begrip	en	dankt	u	opnieuw	voor	
uw	onvoorwaardelijke	steun.	
 

• Bedankt	vrienden	
Bedankt	lieve	vrienden	van	stichting	Hester.	


