
In dit nummer::

Even voorstellen..
Workshop "Starten met online sekswerk" online!
Hangt er op ons kledingrek ook iets voor jou tussen?
Agenda augustus: o.a. nieuwe gratis fotoshoots en spreekuur
regelgeving seksbranche

 
>> Heb je deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen van iemand en wil je deze updates in het

vervolg ook rechtstreeks in je mailbox ontvangen?? Klik hier om je mailadres achter te laten en je

te abonneren! (Achterlaten van (werk)naam of 06 mag, maar hoeft niet.)    

>> Uitschrijven kan op ieder moment weer via de 'unsubscribe' link onderaan in de nieuwsbrief. 
 

We hopen dat alles goed met jullie gaat! Sinds de laatste nieuwsbrief die we

stuurden zijn seksbedrijven weer geopend in Nederland. We hopen veel $ucces

voor iedereen! :) Omdat de afgelopen periode zo pittig is geweest voor de

seksindustrie, wilde de mensen van Lush Rotterdam sekswerkers een hart onder

de riem steken. De afgelopen maand zijn bezoekers van Door2Door verwend

met een Lush cadeau pakketje. Er zijn er nog een stel over, dus kom gerust een

keer langs bij een van onze activiteiten (maximaal 1 per persoon en zolang de

voorraad strekt.) 
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Even voorstellen...

Hey hallo! 
  
Leuk om even kennis te maken! Ik ben Christelle en ben sinds 3 augustus de
coordinator bij Door2Door. Getogen in het Oosten van het land, maar nu al zes
jaar woonachtig in Rotterdam. Hier geniet ik van al het moois wat deze
fantastische stad te bieden heeft, zoals de diverse restaurants en gezellige
festivals. Bij D2D wil ik mij inzetten om alle zaken rondom sekswerk positief te
versterken, van het organiseren van workshops tot destigmatisering. Kom dus
gerust eens langs om verder met elkaar kennis te maken! 
 
Liefs, C 
 
 
 
Anke is deze maand ook nog aanwezig bij Door2Door en neemt 1 september afscheid. 
 

Workshop "Starten met online sekswerk" online!

 
Een tijdje geleden organiseerden we 2 workshops voor sekswerkers die
nadachten over een mogelijke overstap naar online werk. Heb je hem gemist?
Deze workshop (de Engelstalige versie) staat nu online en is terug te kijken.
Sekswerker en webcamperformer Yvette Luhrs deelt daar de basics van online
sekswerk. Hoe kies je bijvoorbeeld een website en hoe schrijf je je in? Wat voor
verschillende werkvormen zijn er? Wat heb je zoal nodig? Wat komt er in beeld
en wat niet? De opname van de workshop duurt een klein uurtje en behandelt
de do’s en don’ts van starten. 
 
Bekijk de workshop hier. 
 
Vanuit Door2Door organiseren we regelmatig workshops voor sekswerkers.
Heb je ideeën voor workshops, online of offline, laat het ons weten!  
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Switch up your wardrobe!

 
Zin in een nieuwe sassy werk outfit? 
Heb je zelf items in de kast die je niet meer draagt en waar je een collega nog
blij mee kunt maken? 
Swap ze tijdens de D2D openingstijden in de kledingruil! 
1=1  Draag iets bij en neem iets mee (1 per keer) 
 
Op de foto zie je bijvoorbeeld een beauty van een avondblauw jurkje, circa
maat 38. De schattige groene babydoll (te combineren met sexy jarretel
kousen) maat 44-46, en de foxy rode pumps maat 39.  
 
Sexy kleding, underwear (behalve gedragen slips!), fetish wear of
schoenen voor alle maten/genders welkom! (alleen schone en onbeschadigde
kleding). 
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Wie wij zijn? 

 is een informatiecentrum in Rotterdam voor (ex)sekswerkers,

paydaters, seksueel dienstverleners, escorts, erotisch performers...

ongeacht hun gender, land van herkomst, verblijfsstatus of hoe lang iemand al in het

vak zit. Het aanbod bij Door2Door is kosteloos en kan altijd anoniem. 

   

D2D organiseert (gratis) spreekuren, activiteiten en workshops. Ook verkopen we non-

profit bepaalde werkbenodigdheden zoals sponsjes en detectiepennen voor

bankbiljetten, hebben we een 'sekswerk kledingruilrek' (1=1), kun je bij ons gebruik

maken van computers met internet om bijvoorbeeld je administratie op te doen en is de

vertrouwenspersoon seksbranche aanwezig tijdens openingstijden voor advies,

meldingen, klachten of gewoon een gesprek. 

 

Kom gerust eens langs. Onze vaste openingstijden zijn 

- maandag 10:00-13:00 

- dinsdag 14:00-17:00 

- donderdag 18:00-21:00 

 

Ons gewoon eens bellen, mailen, appen of dm-en mag ook altijd. Zie hieronder voor

links naar onze site en socials.
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Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

 

Meedenken / meebeslissen / meedoen bij D2D? Klik hier!
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