
 
 
 
WAAR STAAN WE NU MET EL ROI? 
 
Op bezoek bij de vrouwen 
Twee keer per maand, twaalf gesprekken per keer, ruim zeventig gesprekken die we het afgelopen 
half jaar gevoerd hebben met vrouwen die zich genoodzaakt zien hun lichaam te verkopen. Om hun 
familie van extra middelen te voorzien, om een uitzichtloze situatie in het thuisland te ontlopen en, o 
ja.. om in hun levensonderhoud te voorzien. We zijn er voor hen, luisteren naar hun verhaal, ook 
voor de derde keer en bemoedigen hen met liefdevolle aandacht, praktisch meedenken en soms 
gebed. We willen daarmee een venster voor hen zijn om perspectief te zien of te zoeken en wie weet 
ook een deur om een nieuwe stap doorheen te zetten. We zoeken hen op in de clubs en op de 
Tippelzone en een enkele van hen weet de weg te vinden naar de huiskamer die elke week een 
dagdeel open is. Daar wordt ook Engelse taalles gegeven.  
 

	
Een bijzonder moment was toen we op de Tippelzone 25 kleine kerstpakketjes hebben uitgedeeld, 
gesponsord door een Utrechtse kerk. 
Op 1 Maart hebben we speciaal voor de Roemeense vrouwen Mărțișor armbandjes uitgedeeld. Dit is 
een Roemeens gebruik waarbij er een rood/wit armbandje bij elkaar wordt omgedaan als een teken 
van vriendschap. Het gaf een mooie opening en zorgde voor gesprekken over hun cultuur en 
achtergrond. Een groot deel van deze vrouwen is in het werk terecht gekomen om voor hun familie 
en/of kinderen te zorgen. Trots liet een vrouw de foto van haar twee kinderen zien. Elke dag heeft ze 
telefonisch contact met haar familie. Ze keek uit naar het moment dat ze weer een keer naar huis 



kon gaan. Elke keer is dat schokkend om te horen. Iets wat wij in onze cultuur en samenleving ook 
moeilijk kunnen voorstellen, het effect van armoede. 
  
Digitaal veldwerk 
We zijn gestart met het digitaal veldwerk. Via internet benaderen we de vrouwen met een bericht. 
We stellen onszelf voor en nodigen de vrouwen uit om met ons in contact te komen. We hopen in de 
volgende nieuwsbrief meer te kunnen vertellen over de gesprekken die hieruit voortkomen. We 
zitten nu nog in de opstartfase.  
  
Vrijwilligers 
Deze ontmoetingen en activiteiten worden mogelijk gemaakt door onze 
vrijwilligers, bijna dertig in aantal, die met steeds meer onderlinge 
verbondenheid in onze missie -perspectief voor vrouwen in de 
prostitutie- meewerken.	 
	
De ontwikkelde training is in de afgelopen maanden opnieuw gegeven 
voor nieuwe vrijwilligers en in de komende periode willen we ons richten op de teamopbouw. We 
hebben onlangs de uren die onze vrijwilligers inzetten eens opgeteld en kwamen tot een heel 
mensjaar aan werk (in uren) dat vanuit het hart gegeven wordt! Daar zijn we heel dankbaar voor. Dat 
geldt zeker ook voor de komst van een vrijwilligerscoördinator die zich sinds enkele maanden in het 
bijzonder richt op de zorg en belangen van de vrijwilligers. 
  
Betaalde kracht 
Om de continuïteit van het vrijwilligerswerk te waarborgen, heeft het 
bestuur de stap gezet om per 1 juni 2019 een teamleider in loondienst te 
nemen voor 8 uur per week. We verwachten hiermee onze activiteiten 
verder te kunnen uitbouwen in bijvoorbeeld het aanbod aan de vrouwen, 
zoals taalles, (schuldhulp)maatjes en bevorderen van de weerbaarheid. 
	
Ondersteuning en middelen 
Deze nieuwe stap maakt dat we als bestuur voor meer constante middelen moeten zorgen en we zijn 
daarom bezig met een fondsenwervingsplan dat naast de bijdragen van kerken en betrokken 
particulieren moet zorgen voor een steviger basis en de mogelijkheid van groei. Als er onder de 
lezers mensen zijn die hierin iets voor ons kunnen betekenen, komen wij graag met u in contact! 
Daarvoor kunt u op onze website www.elroi.nl het contactformulier invullen of bellen met Tanja 
Lemain (0624254731), bestuurslid. 
Wilt	u	een	financiële	bijdrage	doen?	U	kunt	ons	(belasting	aftrekbaar)	steunen	via	NL49	TRIO	
0338	4015	04.	We	danken	u	hartelijk	voor	uw	belangstelling	en	steun	en	hopen	dat	u	dat	wilt	
blijven	doen,	om	samen	om	te	zien	naar	vrouwen	in	de	prostitutie.	
 
Namens El Roi een mooie zomer gewenst,   
Martineke Bezemer 

 


