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Allereerst wensen wij u namens El Roi Gods Zegen en Bescherming toe.

Christenzijn in crisis

Menszijn in deze tijd van grote crisis vraagt veel.
Christenzijn in deze tijd van grote crisis biedt ook nieuwe en onverwachte mogelijkheden.
U bent al langer bekend met en betrokken op het werk van Stichting El Roi. 
Bekend met ons doel, om te willen zien naar vrouwen die in de prostitutie werken.

De regeringsmaatregelen n.a.v. COVID19 

De maatregelen n.a.v. de crisis hebben de bron van inkomsten van sekswerkers per direct stilgelegd. Naar 
aanleiding daarvan en door de bekendheid met onze organisatie via regelmatig veldwerk en online outre-
ach in regio Utrecht/Amersfoort, komen er nu veel hulpvragen van deze vrouwen bij ons binnen.

Schrijnende situaties

Toen ze hoorden dat ze per direct moesten stoppen met hun werk ontstond er 
bij veel van hen paniek. Per direct stoppen met werken betekent per direct geen 
inkomsten terwijl vaste lasten doorgaan. De meesten hebben geen financiële 
buffer en daardoor een groot probleem. Veel van deze vrouwen zijn moeder en 
hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor hun kinderen of voor familie 
in hun thuisland. Sommige van hen zijn verslaafd en proberen, ondanks risico’s, 
via allerlei illegale wegen nog inkomsten te werven. 

Bijzondere openheid

Waar we vrouwen eerst alleen op hun werkplek spraken, komen we nu bij hun 
thuis.

Delen ze hun zorgen met ons en uiten ook verlangen naar 
ander werk.
Iets waar ze veelal niet op durven hopen, bijvoorbeeld om-
dat ze niet kunnen schrijven. 
Onze kleine organisatie brengt op dit moment wekelijks 
voedselpakketten naar vrouwen en helpt waar kan vrouwen 
bij de aanvraag van de door overheid geboden ondersteu-
ning voor zzp-ers. Gezien de achtergrond van de vrouwen 
zijn deze hulpaanvragen vaak complex en vragen veel tijd en doorzettingsvermogen.
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Vind u dit ook belangrijk?

Juist nu kunnen we vrouwen die in de prostitutie werken laten 
merken dat we hen zien als de vrouw, de moeder, de dochter, de 
vriendin, die ze zijn. Dat het niet gaat om hun buitenkant maar om 
hen als uniek persoon. Wilt u ons werk ook steunen via het onder 
de aandacht brengen van deze brief in uw nieuwsblad met verwij-
zing naar onze website www.elroi.nl? 

Wij en onze vrouwen die in de prostitutie werken zijn u bijzonder 
dankbaar.

Namens Team El Roi,

Hendrik-Jan Lemain 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, schrijf u dan hier uit.

In gedachte blijven we elkaar vasthouden. 
Alleen Samen

Kostenplaatje

De extra kosten die El Roi maakt om deze praktische hulp, voedselpakken en ondersteuning van speci-
fieke individuele hulpvragen zijn momenteel € 2000 per maand. Concreet vragen we u persoonlijk of via 
uw kerkelijk gemeente om ons hierbij de helpen met uw financiële steun. Wilt u ons steunen middels de 
opbrengst van een extra collecte of via het delen van reserves, waarbinnen deze bijzondere hulpverlening 
past? 
Uw gift is van harte welkom op NL 49 TRIO 0338401504 t.n.v. Stichting El Roi.  
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