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Hallo allemaal! Wij hopen dat iedereen in goede gezondheid is
en zonder problemen kan werken! Voor de komende maand
staan er weer een hoop leuke dingen op de agenda bij
Door2Door. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over. Maar
ook zonder activiteit verwelkomen wij je graag voor een gesprek
en/of een kopje koffie!

In dit nummer

Men*Meetup
Oktober agenda
In september staan er weer
verscheidenen nuttige en
leuke activiteiten op de
agenda bij Door2Door.

Iedere eerste dinsdag van de
maand is er bij Door2Door
een Men*Meetup voor
sekswerkers die zich
identi ceren als man.

Erotische Thaise Massage Workshop
Op donderdag 22 oktober organiseert Door2Door een
authentieke Erotische Thaise massage Workshop.
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Men*Meetup op 6 oktober
Iedere eerste dinsdag van de maand
is er bij Door2Door een Men*Meetup
voor sekswerkers die zich
identificeren als man. Op 6 oktober
staat er een sharing session
gepland; deel jouw tips en trucs met
collega's. Ook krijg je exclusieve
eerste toegang tot het Kledingruilrek
vol met leuke werkkleding!
Entree is gratis. Bel of op app naar
0610135993 om te reserveren.

Erotische Thaise Massage Workshop
Op donderdag 22 oktober
organiseert Door2Door een erotische
Thaise massage workshop. Masseuse
Polla demonstreert de massage op
haar partner en leert je welke
heerlijke oliën en technieken te
gebruiken voor een authentieke
erotische Thaise massage.
Workshop 1 start om 18.00, workshop
2 start om 19.00. De toegang is gratis.
Reserveer jouw spot via 0612469816.
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Meedenken / meebeslissen / meedoen met D2D? Klik hier!

Over Door2Door
_______
Door2Door 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.

Twitter Instagram YouTube Website

Email

>> 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.)
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