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In deze nieuwsbrief:
Campagne Internationale Sekswerkers Dag: sekswerk en
mensenrechten
Door2Door weer open
Agenda juni: o.a. nieuwe gratis fotoshoots en online workshop
(Engelse editie)

>> 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.

Campagne Internationale Sekswerkersdag:
sekswerk en mensenrechten
Vandaag, dinsdag 2 juni, is Internationale Sekswerkersdag. Helaas is het meer
dan ooit nodig om aandacht te vragen voor de discriminatie en ongelijkheid
waarmee sekswerkers geconfronteerd worden. De coronacrisis heeft dat weer
heel pijnlijk laten zien. Daarom lieten 10 sekswerkers, zij aan zij gesteund door
andere betrokken uit de seksbranche, zich bij Door2Door Rotterdam tatoeëren
met één letter uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mensen. We
werkten hierin samen met de organisaties Human Rights Tattoo en
INKtramuraal.

“Ik vraag niet om deze rechten te krijgen, ik heb ze al! De Nederlandse
regering moet zich dat realiseren.”
(Lilly / letter 4248: R)
Lees op onze site meer over deze campagne en bekijk de verhalen en foto's
van de mensen die
meededen: https://www.door2doorrotterdam.nl/site/2020/06/02/sekswerkersstrijden-tegen-ongelijkheid-met-mensenrechten-tatoeage/
Je kunt de foto's en uitleg vandaag ook in het Engels volgen op onze
insta: https://www.instagram.com/door2door.rotterdam/
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Door2Door weer open

Door2Door is vanaf vandaag weer open volgens onze normale openingstijden:
Maandag 10:00-13:00
Dinsdag 14:00-17:00
Donderdag 18:00-21:00

We kijken ernaar uit om je weer te gaan zien! Bel wel eerst even voordat je
komt. Vanwege de corona maatregelen en het 1,5m afstand houden, is het
aantal mensen dat bij Door2Door aanwezig kan zijn nog steeds beperkt. Je
moet ons dus eerst even bellen op het moment dat je Door2Door wilt
bezoeken. Dit kan via 010–7956461 of 06–10135993. Aan de telefoon checken
we of er op dat moment nog voldoende plek is voor je om te komen naar
Door2Door en veilig afstand te houden en of jij of een
huisgenoot gezondheidsklachten hebt. Wanneer jij of iemand waarmee je
samenleeft klachten heeftzoals klachten als keelpijn, hoesten, neusverkoudheid
en/of koorts, moeten we je helaas vragen om niet te komen.
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Agenda juni: o.a. nieuwe gratis fotoshoots en online
workshop (Engelse editie)

We hebben allerlei dingen op de agenda staan deze maand. Onze reguliere
spreekuren en de Nederlandse taallessen natuurlijk. Vergeet niet dat je ook
hiervoor eerst moet bellen voordat je langs kunt komen. We zijn heel blij dat de
spreekuren van de GGD ook weer kunnen gaan beginnen voor sekswerkers
die zich willen laten testen op SOA's of vragen hebben over veilig werken. Let
op: voorlopig geldt in verband met de maatregelen een maximum van 6
personen die tijdens een GGD spreekuur terecht kunnen. En ook hiervoor
moet je nu eerst bellen. Op dagen dat er een GGD spreekuur is, kun je vanaf
15:00 's middags bellen om te vragen of er plek is en je langs kunt komen.

Ook deze maand bieden we weer een aantal gratis fotoshoots aan. Ben je op zoek naar
nieuwe foto's om je advertenties een nieuwe look te geven? Zou je graag specifieker een
bepaald type klant aan willen trekken? Heb je interesse, neem dan zo snel mogelijk
contact met ons op om jouw plek te reserveren! Noch de fotograaf, noch D2D zal de foto's
daarna bewaren: de foto's zijn helemaal van jou. De fotoshoot is gratis, maar om ervoor te
zorgen dat er alleen mensen inschrijven die serieus interesse hebben, vragen we je om
een borg van €20,- wanneer je je inschrijft bij D2D. Op jouw fotoshoot-tijdstip krijg je je
borg dan weer terug. Wanneer je om watvoor reden dan ook niet komt naar de door jouw
gereserveerde tijd, krijg je de borg niet terug.

Vorige maand boden we een online workshop aan over starten met online sekswerk.
Sekswerker en webcamperformer Yvette Luhrs legde tijdens de workshop de basis van
online sekswerk uit. 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? Dit was de video aankondiging van Yvette hier. Doordat we hier veel vragen over
kregen, organiseren we de workshop nog 1 keer, maar deze keer in het Engels. Heb je
interesse of ken je een sekswerker voor wie dit iets is? Die persoon kan zich aanmelden
door te mailen naar door2door@stichtinghumanitas.nl
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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 nonprofit 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.

Copyright © 2020 Door2Door Rotterdam, All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

RSS

