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>> 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. 
 

Sekswerk in tijden van corona: gezondheid

 
Lieve allemaal, wat zijn het rare tijden waar we in zitten! We weten helaas dat
een flink aantal van jullie een pittige periode tegemoet gaat. We wensen
iedereen veel liefs, $ucces en sterkte toe! ❤ 🍀 
 
Blijf je werken in deze periode? 
Zorg goed voor je gezondheid en blijf updates m.b.t. seks(werk) en het virus
goed in de gaten houden. SoaAidsNL heeft een website ingericht met
antwoorden op vragen als: Kan ik nog werken als sekswerker? Kun je het
coronavirus krijgen en doorgeven via seks, sperma, voorvocht of vocht uit de
vagina? Waar kan ik - nu meer GGDspreekuren gesloten zijn - terecht voor
SOA-onderzoek?

SoaAidsNl over sekswerk en het coronavirus:
www.prostitutie.nl/nl/corona-en-sekswerk/
SoaAidsNL's FAQ over seks en coronavirus:
www.soaaids.nl/nl/professionals/nieuws-en-
standpunten/nieuwsbericht/vragen-antwoorden-over-coronavirus-seks-
soas
Een engelstalige pagina van het Duitse Berufsverband Sexarbeit:
berufsverband-sexarbeit.de/index.php/2020/03/05/corona-virus-what-
sexworkers-and-everyone-else-should-be-aware-of-now/?lang=en
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Sekswerk in tijden van corona: financiele stress

Werk je nu niet of minder en heb je daardoor financiele stress? Voor
sekswerkers die in nood komen hebben Door2Door en PMW ( Prostitutie
Maatschappelijk Werk) van Stichting Humanitas Rotterdam een aantal tips op
een rijtje gezet.
 
De ontwikkelingen volgen elkaar nu snel op: we zullen proberen om de
informatie regelmatig te updaten. Mocht jij relevante informatie hiervoor
hebben, laat het ons even weten: samen weten we meer.

Een document met informatie over de ondersteuningsmogelijkheden vind
je hier.
Mocht je besluiten om een vorm van bijstand aan te willen vragen, kan je
eventueel gebruikmaken van deze brief voor wanneer je als zelfstandige
werkt, of deze brief voor wanneer je werkt binnen de opting-in. Je kunt
natuurlijk stukken uit deze teksten ook gebruiken voor een aangepaste
brief op eigen titel.

Wil je liever persoonlijk advies over het aanvragen van voorzieningen of heb je
andere hulp nodig, neem dan gerust contact op met onze collega’s van PMW
via: 010 236 52 12 of pmw@stichtinghumanitas.nl. Zij zijn iedere werkdag
aanwezig van 9:30 tot 16:30.

Door2Door is voor nu gesloten voor de inloop en activiteiten. We zijn wel
bereikbaar via telefoon, mail of via onze social media. Ook blijft het mogelijk om
met Elma, de vertrouwenspersoon seksbranche, een individueel gesprek te
plannen, wanneer je daar behoefte aan hebt. Heb je vragen voor ons of heb je
gewoon even behoefte aan contact, dan kun je ons bellen of appen op:

Elma (vertrouwenspersoon seksbranche): 06-10503897 
Karin (ervaringsdeskundige): 06-33384503 
Anke (coordinator Door2Door): 06-10135993

 
Noodfonds voor sekswerkers 

 
Voor sekswerkers die afhankelijk zijn van kortetermijninkomsten en (nog) geen
aanspraak kunnen maken op financiële steun vanuit de overheid of een
verzekering, is er een noodfonds opgericht. Dit noodfonds DEF is een initiatief
van sekswerker Hella Dee en is mogelijk gemaakt door particuliere giften ❤ 
❤  
 
Wanneer je in acute geldnood bent gekomen door de coronacrisis, kom je
mogelijk in aanmerking om 40 euro cash te ontvangen uit dit fonds (zolang het
fonds hier ruimte voor heeft). Dit bedrag is bedoeld voor eerste
basisbenodigdheden zoals boodschappen, medicijnen, noodtransport en
beltegoed. 
 
Vooralsnog worden de noodbedragen uitgegeven door organisaties in
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Amsterdam, Utrecht en Rotterdam. Check op www.dutchemergencyfund.nl
voor de laatste informatie over welke organisaties met DEF samenwerken. Wil
je gebruik maken van dit noodgeld en is Rotterdam voor jou een goede locatie?
Je kunt op werkdagen tussen 9:30 en 16:30 bellen met 010-2365212. Wanneer
je niet direct een collega kunt spreken, wordt je zo snel mogelijk terug gebeld.
We kunnen dan een afspraak met je maken hoe en waar je het geld op kunt
halen in Rotterdam, meestal nog dezelfde dag. 
Vanzelfsprekend kan dezelfde persoon maar bij een van de DEF
samenwerkingspartners terecht voor noodgeld. 
 
Heb je zelf de financiële ruimte om een donatie te doen aan het DEF? Het zou
geweldig zijn wanneer je andere sekswerkers in deze zware tijd wilt helpen,
wanneer je dat kan. Kijk op www.dutchemergencyfund.nl voor meer informatie
om te doneren. 100% van je donatie gaat direct naar mensen in nood. 
 
 
Tot slot, zorg goed voor elkaar allemaal in deze periode! En neem contact op
met ons of met PMW wanneer je daar behoefte aan hebt. 
  
 

Meedenken/meebeslissen/meedoen bij D2D?

 

Wie wij zijn? 

Door2Door 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,

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. De vaste inlooptijden zijn 

- maandag 10:00-13:00 

- dinsdag 14:00-17:00 

- donderdag 18:00-21:00 

Op dit moment is Door2Door gesloten i.v.m. de overheidsmaatregelen sinds de
uitbraak van de coronavirus. 
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. 

 

Ga naar door2doorrotterdam.nl/site/ideeenbus
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