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Samenstelling bestuur en organisatie 2020
Door de komst van de coronacrisis is 2020 voor onze stichting een bijzonder jaar geworden.
Doordat in maart de lock-down werd afgekondigd en sekswerk van de ene op de andere dag werd
verboden, ontstond er onrust onder de vrouwen. Veel van hen, waarmee in de loop van de tijd al
contact was geweest, wisten ons te vinden. Daarmee kwamen de levens van onze medewerkers ook
op z’n kop kwam te staan: de hulpvragen stroomden in hoog tempo binnen. Het werd “all hands on
deck”. Hierover verderop meer.
In deze hectiek heeft onze manager, Annelies van Til, een belangrijke rol vervuld. Zij ontwikkelt en
coördineert samen met het kernteam de hulpverlening, acties, projecten en outreaches.

Het kernteam heeft de volgende samenstelling:
Annelies van Til, manager
Louise Westendorp, vrijwilligerscoördinator
Lunette Zijlstra, coördinator ‘inloophuiskamer’
Evelien Roukema, maatschappelijk medewerker

Daarnaast zijn er 24 vrijwilligers die op verschillende wijzen hun bijdragen leveren aan onze missie.
Wij hebben grote waardering voor de inzet, kennis, gedrevenheid en liefde waarmee iedereen zich
inzet.
Per 31 december 2019 is de voorzitter van het eerste uur, Martineke Bezemer, afgetreden. We kijken
met dankbaarheid en waardering terug hoe Martineke haar bijdrage heeft geleverd aan de oprichting
van El Roi en gedurende 3½ jaar de rol van voorzitter heeft vervuld. Samen met de andere
“kwartiermakers” heeft zij El Roi gebracht tot wat het nu is.
De eerste maanden van 2020 heeft Rick Wolleswinkel haar taak over genomen, maar heeft wegens
persoonlijke omstandigheden besloten weer af te treden.

Het bestuur had eind 2020 de volgende samenstelling:
- Voorzitter: Ton Vegt
- Secretaris: Hendrik Jan Lemain
- Penningmeester: Emmy Arnold
- Lid: Tanja Lemain
- Lid: Tamara van Walsum
- Lid: Arnold Vellekoop

Financiële basis
De volgende stap in professionalisering is genomen door medewerkers parttime in dienst te nemen.
Deze stap is verantwoord op basis van de financiële steun vanuit de kerken, particulieren, fondsen en
bedrijven. Wij verwijzen hiervoor naar ons financiële jaarverslag 2020, dat als bijlage is bijgevoegd.
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Activiteiten voor vrouwen die in de prostitutie werken
Outreach clubs
Tot begin maart en tussen de lock-down door gingen er verschillende teams om de twee weken op
stap om vrouwen in clubs in de regio Amersfoort, Utrecht en omstreken te bezoeken. Daarbij zorgen
we ervoor dat een club steeds door hetzelfde team wordt bezocht en een relatie kan groeien tussen
onze vrijwilligers en de vrouwen. Zij hebben altijd een aansprekend presentje bij zich, met daaraan
een kaartje met een bemoediging, ons aanbod en onze contactgegevens.

Outreach tippelzone Utrecht
Ook op de tippelzone zijn we present geweest, waarbij we afgelopen jaar relaties mochten
opbouwen en er soms gebeden is met vrouwen.
De frequentie van deze outreach stemmen we af met de Tussenvoorziening, die namens de
gemeente Utrecht toezicht houdt op de tippelzone.

Digitaal veldwerk
In 2020 hebben we ook digitaal veldwerk gedaan. Dit veldwerk bestaat o.a. uit het contact leggen
met de vrouwen die online hun diensten aanbieden en met ze in gesprek gaan via de chat of sms.
Daarnaast maken we onze stichting en ons hulpaanbod bij hen bekend. Bij aanvang van de
coronacrisis bleek dat ze nu extra open stonden voor digitaal contact met vrijwilligers van El Roi.
Vanuit deze contacten konden we hen bijstaan en bouwen aan een relatie.

*Vrijwilligers gaven bij ieder voedselpakket een mooie kaart mee met een bemoedigen de tekst erop. De
kaarten worden gesponsord door Wilma Veen.
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In actie tijdens de Coronacrisis
De meeste vrouwen zijn tijdens de coronacrisis zwaar getroffen: bij de instelling van de
coronamaatregelen in het voorjaar 2020 werd de bron van inkomsten van vrouwen per direct
stilgelegd. Dit veroorzaakte paniek: de meeste vrouwen hadden geen financiële buffer, met alle
gevolgen van dien. Zij konden de vaste lasten niet opbrengen en financiële steun voor hun kinderen
en familie in hun thuisland niet voortzetten. Als El Roi zijn we direct in actie gekomen door te
informeren bij de vrouwen of er hulp nodig was. Zowel via het digitaal veldwerk, als bij bestaande
contacten via de outreach of onze hulpverlening.
Door de hulp die El Roi tijdens de eerste lock-down heeft kunnen bieden, zijn waardevolle en
verdiepende relaties ontstaan. Hulp bestond mede uit het verstrekken van voedselpakketten en het
aanvragen van een uitkering. In totaal hebben we 162 boodschappenpakketten en 21 zorgpakketten
uitgedeeld. Vrijwilligers van El Roi brachten de pakketten bij de sekswerker aan de voordeur.
In september werden de corona maatregelen verscherpt, wat minder onverwachts kwam dan de
eerste lock-down, hebben we de vrouwen opnieuw ondersteund in het zoeken naar oplossingen voor
financieel inkomen en het verstrekken van 74 voedselbonnen. Voor een impressie van onze acties
ten tijde van de coronacrisis zie de foto`s hieronder.
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Inloophuiskamer en Mi Casa
In 2020 is de huiskamer nagenoeg alle weken op maandagmorgen geopend geweest voor de
vrouwen en is het, zolang de RIVM-regels het toestonden, een plek geweest van ontmoeting.
Naast deze inloophuiskamer is er iedere twee weken ’Mi Casa’: een bijeenkomst met Spaanstalige
vrouwen. Naast gezellig samenzijn - met eten - is er tijd voor Bijbelstudie, gebed en gesprek met
betrokkenheid voor elkaar. Ook wordt op maandag morgen in onze huiskamer taalles gegeven aan
een aantal vrouwen.

Hulpverlening en hulp bij uitstappen
Naast gebed, taalles, praktische en pastorale zorg heeft El Roi plannen gevat om vrouwen te helpen
om een baan buiten de seksindustrie te vinden met behulp van een uitstaptraject. Door de
coronacrisis is hier een versnelling in gekomen en een breed hulpaanbod opgezet om vrouwen te
helpen om uit te stappen:
Eerste hulp:
- Financiële steun
- Hulp bij het aanvragen van een uitkering of
acute ‘brood’nood
Structurele hulp:
- Maatschappelijke hulpverlening
- Job coaching
- Maatjescontact
- Uitstaptrajecten
- Brugfunctie naar andere hulpverlening

Resultaten in cijfers
Onderstaande cijfers moeten in de volgende context worden geplaatst: een team dat op outreach
gaat naar een club, moet bij aankomst van de gastvrouw van de club toestemming krijgen om
contact te leggen met de aanwezige vrouwen. Vervolgens proberen onze vrijwilligers in gesprek te
komen met de vrouwen. Door hun historie zijn de vrouwen heel voorzichtig in het geven van
vertrouwen en het voeren van gesprekken met onze vrijwilligers. Per bezoek van ons team wordt het
vertrouwen en contact zeer geleidelijk opgebouwd, vanuit de gedachten de vrouwen te willen dienen
en zonder een vooringenomen wens van concrete resultaten zoals uitstappen. Ons doelen is om
aanwezig te zijn, in te gaan op hulpvragen of zelfs nood. We zijn een luisterend oor voor de
problemen waarmee de vrouwen te maken hebben tot praktische, maatschappelijke en pastorale
hulpverlening in een later stadium.
Resultaten van El Roi in cijfers 2020
150
38
5
21
181
273
5
6

bezoeken aan seksclubs via onze outreach
maatschappelijk/ juridisch hulptraject
sekswerker krijgt les in de Nederlandse taal
vrouwen bezochten Mi Casa en/of de inloophuiskamer
voedsel- en zorgpakketten uitgedeeld
vrouwen bereikt via digitaal veldwerk
vrouwen uitgestapt met uitstaptraject
vrouwen in uitstaptraject
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21
74
162

Zorgpakketten
Voedselbonnen
Voedselpakketten

Gebedswerk
El Roi kan niet zonder gebed: we zien gebed als de basis van ons werk. Dat verklaart dat al onze
activiteiten gedragen worden door gebeden van vrijwilligers en iedereen die wil aansluiten.
Van kerken en hun leden vragen we naast financiële steun vooral om mee te bidden voor ons werk.

Activiteiten voor de vrijwilligers
Tijdens de coronacrisis is het niet mogelijk geweest om vrijwilligersavonden te houden en hen
trainingen aan te bieden. Wel lukte het om volgens onze
traditie in de week voor Kerst kerstpakketten uit te delen,
met behulp van een drive-thru. De kerstpakketten werden
uitgedeeld aan de vrouwen en onze vrijwilligers als blijk van
waardering. Deze pakketten werden gesponsord en
samengesteld door leden van een kerk, die ons
ondersteunt. Daarnaast werden er via Zoom digitale
‘gebeds’ bijeenkomsten gehouden.

Bekendheid van El Roi binnen kerken
Omdat er in 2020 nog nauwelijks kerkdiensten zijn geweest,
hebben we nauwelijks presentaties in kerkdiensten kunnen
geven. Desondanks wisten kerken ons toch te vinden met
de vraag om een stukje voor een kerkblad te schrijven,
digitale content aan te leveren en te vragen wat ze voor ons kunnen betekenen. Daarnaast hebben
wij via nieuwsbrieven de kerken op de hoogte gehouden van onze rol in coronatijd. Wij zijn dankbaar
voor de steun die we afgelopen jaar van kerken mochten ontvangen.

Kennisdeling met de lokale politiek
Met steun van de fracties van de Christen Unie heeft El Roi, net als voorgaande jaren, opnieuw een
klankbordfunctie gehad en mochten we woordvoerder zijn voor de vrouwen, zowel landelijk als
regionaal om de politiek te informeren over de onderwerpen prostitutie, coronacrisis en
mensenhandel in 2020.

Platform ‘OverHoop!’
Wij werken nauw samen met zusterorganisaties zoals: Scharlaken Koord, Bright Fame, De Haven, Het
Leger Des Heils, Terwille en Cherut. In dit platform worden kennis en expertise gedeeld en wordt
landelijk samengewerkt.
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Beleidsdoelstellingen 2021


25% meer vrouwen die de inloophuiskamer bezoeken;



25% meer vrouwen ontvangen door inloop bij Mi Casa;



25% meer outreaches om 2.500 vrouwen in en rondom Amersfoort en Utrecht te bereiken;



400 vrouwen bereiken via digitale outreaches;



30% meer maatschappelijke en juridische hulptrajecten voor vrouwen;



20% meer vrouwen helpen met uitstappen en het vinden van een andere baan;



een eigen pand;



vernieuwde website.

El Roi in de media in 2020
Kerk-zijn buiten de kerk gaat over goed luisteren en het opschorten van oordelen over anderen.
Begin 2020 mochten we meewerken aan dit artikel in het blad OnderWeg. Lees het artikel via de link
hieronder:
Goed luisteren en vooral niet oordelen - OnderWeg (onderwegonline.nl)

Dankbetuiging
Zonder de financiële en immateriële steun van de kerken, particulieren, fondsen en bedrijven zijn
onze doelstellingen niet te realiseren. Realisatie van onze doelstellingen zijn in grote mate afhankelijk
van financiële giften en niet mogelijk zonder de tomeloze inzet van onze teamleden. Zij doen dat
geheel belangeloos en wij zijn hen daarvoor uitermate dankbaar. We zijn ook dankbaar dat we in het
ondersteunen van onze stichting een uitgestoken hand van onze Hemelse Vader herkennen, die ons
in staat stelt Zijn liefde zichtbaar te maken op plekken waar het donker is. We sluiten graag af met
onze slogans:
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