Nieuwsbrief December 2020

Inhoudsopgave:
Hulp aan sekswerkers tijdens de coronacrisis .................................................................................................................. 2
Wat gebeurde er? ......................................................................................................................................................... 2
Wat hebben we gedaan? .............................................................................................................................................. 2
Grote impact! ................................................................................................................................................................ 2
Vervolg .............................................................................................................................................................................. 3
Impressie ....................................................................................................................................................................... 3
Bestuurlijk ......................................................................................................................................................................... 4
Inloophuiskamer ............................................................................................................................................................... 4
Inloop Mi Casa................................................................................................................................................................... 4
Vrijwilligers........................................................................................................................................................................ 4
Werk aan de winkel .......................................................................................................................................................... 5
In 2021 .............................................................................................................................................................................. 5
Namens stichting El Roi wensen wij u hele prettige feestdagen en een gezond 2021 toe! ............................................. 5

Hulp aan sekswerkers tijdens de coronacrisis
Wat gebeurde er?
Vanwege COVID-19 waren vanaf half maart 2020 de seksclubs gesloten en was het verboden voor sekswerkers om te
werken. Zij liepen daardoor inkomsten mis. Veel van hen raakten in de problemen, omdat ze geen financiële buffer
hadden of een sociaal netwerk om op terug te vallen.

Wat hebben we gedaan?
Met de financiële hulp vanuit verschillende fondsen en kerken hebben we voedselpakketten en
verzorgingspakketten aangeschaft en uitgedeeld aan sekswerkers in Utrecht en Amersfoort.
In totaal hebben we 160 boodschappenpakketten en 21 zorgpakketten uitgedeeld. De pakketten varieerden in
groten en startte we in eerste instantie met houdbare producten. Deze weren later aangevuld met verse producten.
Ook hebben we zorgproducten uitgedeeld met handalcohol, mondkapjes, shampoo etc. om deze eerste tijd goed
door te komen. Naast de voedselpakketten hebben we ook 34 maaltijden bezorgd en een aantal voedselbonnen
uitgedeeld. Vrijwilligers van El Roi brachten de pakketten bij de vrouwen aan de voordeur. Zij hielden zich daarbij
aan de RIVM-richtlijnen. Aan de deur was er mogelijkheid om een praatje te maken. Dit was voor de meeste
vrouwen een aangename afleiding in een tijd van onzekerheid, wanhoop, verveling, eenzaamheid en
neerslachtigheid. De vrouwen die de pakketten ontvingen, waren enorm ontroerd en dankbaar voor de hulp die hen
werd geboden!
Daarnaast hebben we een heel aantal sekswerkers geholpen met verscheidene hulpvragen o.a. het aanvragen van
een uitkering. Dit was niet altijd eenvoudig. Iedere gemeente heeft zijn eigen regelingen en aanvraagprocedures. Na
veel uitzoek- en bel werk hebben we voor alle vrouwen die met een hulpvraag bij ons kwamen, een geschikte
regeling kunnen vinden. Omdat het een aantal weken duurde voordat de vrouwen een tegemoetkoming van de
overheid ontvingen, brachten wij voedselpakketten om de eerste periode door te komen.

Grote impact!
Door de hulp die we tijdens de intelligente (gedeeltelijk) lockdowns aan sekswerkers hebben kunnen bieden, hebben
we waardevolle relaties kunnen opbouwen en verdiepen. Een aantal vrouwen die onze pakketten ontvingen, hebben
bij El Roi aangegeven uit de prostitutie te willen stappen en op zoek te willen gaan naar ander werk.

*Vrijwilligers gaven met ieder pakket een mooie kaart mee met een bemoedigen de tekst erop.

Vervolg
Door het stilzetten van de werkzaamheden bij de vrouwen tijdens de lockdown en het contact met El Roi, zijn er
ogen open gegaan voor de risico’s van het beroep. Wij verwachten dat het zoeken naar andere

(werk)mogelijkheden doorgaat bij normalisatie van de omstandigheden als wij ze opties voor ander werk
kunnen bieden. De vrouwen geven vaker aan te willen stoppen, maar gingen door in overlevingsstand dat
nu werd doorbroken.
Er zijn vanaf die tijd meerdere uitstaptrajecten gaan lopen. O.a. een uitstaptraject waarin vrouwen een
schoonmaakopleiding kunnen volgen met een erkend Nederlands diploma. Onze manager begeleidt deze
vrouwen gezamenlijk met een aantal casemanagers. We werken nauw samen met andere stichtingen die
in Nederland vergelijkbaar werk doen onder sekswerkers.

Impressie
In verband met de privacy van onze doelgroep hebben we de ontvangers van de pakketten niet duidelijk in beeld
kunnen brengen. Onderstaande foto’s geven een klein beetje beeld van onze activiteiten.

Bestuurlijk
Ondanks de Covid-crisis gaat ons werk ‘achter de schermen’ natuurlijk ook door. Binnen het bestuur vindt dan ook
een belangrijke verandering plaats. Rick Wolleswinkel heeft besloten het bestuur van El Roi te verlaten, wij willen
hem bedanken voor de maanden dat hij betrokken is geweest bij El Roi. Het bestuur van El Roi zal versterkt worden
door Arnold Vellekoop en Ton Vegt. Wij wensen hen veel plezier, kracht en wijsheid toe!

Inloophuiskamer
Elke maandag is onze huiskamer bemand door vrijwilligers. In de loop van de tijd is er met enkele vrouwen een
langdurig contact ontstaat die we dan ook wekelijks terug zien. Tevens worden er taallessen verzorgd door de
vrijwilligers van El Roi. Het vraagt veel trouw en inzet van de vrijwilligers om daar elke maandag aanwezig te zijn.

Inloop Mi Casa
Elke zondag is er een inloophuiskamer voor Spaans sprekende vrouwen. Tijdens deze avond is er een maaltijd en tijd
voor ontmoeting & gesprek. Daarna wordt er gezamenlijk uit de bijbel gelezen en gezongen. In de corona periode
werd dit aangepast voorgezet.

Vrijwilligers
Uiteraard konden we ook dit jaar niet voorbij laten gaan zonder aandacht te besteden aan de vrijwilligers van El Roi.
Zij zijn de ruggengraat van de stichting en we zijn ze zeer dankbaar voor hun inzet!
Op 11 december werd er een ‘Kerst Drive-Through’ georganiseerd waar er een pakket opgehaald kon worden. Ook
waren hier enkele van de vrouwen aanwezig die een pakket kwamen ophalen!
Het was een succes en een gezellig, kort (corona-proof) weerzien van elkaar.

Werk aan de winkel
Met alle hulpvragen en concrete steun dat op ons afkomt is er nog een hoop werk aan de winkel.
We hebben jullie steun dan ook hard nodig. U kunt betrokken zijn door gebed, ons een platform te bieden en voor
ons te netwerken. Ook kunt u ons financieel steunen (NL49TRIO0338401504, financieel aftrekbaar) of via Doneren –
Elroi
Meer informatie over ons werk is te vinden op www.elroi.nl

In 2021







Het continueren en uitbouwen van ons welzijns werk en maatschappelijke hulpverlening.
Het voortzetten en bekostigen van de lopende uitstaptrajecten
Het vinden van banen voor de vrouwen die willen uitstappen
Het verder uitbouwen en vormgeven van onze maatschappelijke hulpverlening o.a. door 0,4 fte voor een
maatschappelijk werkster.
Onze website, die tot nu toe door vrijwilligers is vormgegeven vraag om professionalisering. Deze upgrade
loopt
We zijn hard op zoek naar een eigen locatie! Door alle ontwikkelingen en activiteiten zijn we toe aan onze
eigen locatie waar we onze hulp nog beter kunnen vormgeven. Heeft u een tip of truc?

We willen een ieder bedanken die ons via collectes, persoonlijk, als organisatie of als fonds
steunden.
Jullie gift maakt ons werk mogelijk!

Namens stichting El Roi wensen wij u hele prettige feestdagen en een
gezond 2021 toe!

