
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 op de agenda verwelkomen wij je graag

voor een gesprek en/of een kopje koffie! 

In dit nummer

 
September agenda

 

In september staan er weer
verscheidenen nuttige en

leuke activiteiten op de
agenda bij Door2Door.

 
 

Sekworkers Delight
 

In tijden zoals deze kan
iedereen wel wat extra liefde

gebruiken. En gaat liefde
niet door de maag? Lees

snel verder voor meer
informatie!

Sexworker Pride

Op maandag 14 september is het Sexworker Pride. Een dag
om sekswerkers eens extra in het zonnetje te zetten en

sekswerk positief te belichten. Hier draagt Door2Door graag
een steentje aan bij! 
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Sexworkers Delight - 
vanaf 8 september 

 

In samenwerking met Door2Door

bieden sekswerkers hun zelfgemaakte

favoriete gerechten aan. Net als

sekswerk zullen deze gerechten divers

zijn, iedere week staat er iets anders op

het menu. Elke dinsdag tijdens

openingstijden kan je gratis* een

maaltijd afhalen bij Door2Door.  

 

* Wij vragen enkel €1 statiegeld voor het take-outbakje. *

Sexworker Pride

Vorig jaar op 14 september lanceerde

de NSWP de eerste Sexworker Pride.

Een dag om sekswerkers en

sekswerk positief te belichten,

bijzondere verhalen te delen en de

diversiteit binnen de community te

vieren. 

 

Een prachtige initiatief waar

Door2Door graag aan wil bijdragen.

Op deze dag staan er bij D2D leuke

goodybags voor alle sekswerkers

klaar met leuke spulletjes voor het

werk óf prive.  
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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 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.

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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