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El Roi Utrecht <elroiutrecht@gmail.com>

Hoe gaat het met El Roi?

Willemijn de Jong <willemijndejong@hotmail.com> 2 januari 2018 om 22:08
Aan: El Roi Utrecht <elroiutrecht@gmail.com>

WAT HEEFT EL ROI HET AFGELOPEN HALF JAAR GEDAAN?

El Roi heeft het afgelopen half jaar vrijwilligers getraind om op outreach te gaan naar seksclubs in Utrecht en
Amersfoort. De getrainde vrijwilligers zijn inmiddels tweemaal op outreach geweest, terwijl andere vrijwilligers
thuis bleven bidden. De tweede keer met daarbij de uitnodiging voor een beautymiddag die we speciaal voor de
vrouwen, gratis, in Amersfoort organiseerden.

Beautymiddag

Er werd tijdens de bezoeken aan de clubs heel enthousiast op ons gereageerd. Helaas zijn er op de
beautymiddag geen vrouwen gekomen. Wellicht was de stap nog te groot / te snel. In plaats van bij de pakken
neer te zitten is deze middag heel goed geweest voor de onderlinge band van de vrijwilligers en de mensen die
(eenmalig) iets wilden betekenen voor vrouwen uit de prostitutie. We gaan dus vol goede moed door met het
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werk!

 

Vooral door Tanja Lemain en af en toe andere van onze mensen is er op verschillende momenten aandacht
gevraagd voor El Roi. Er is een groeiend besef onder de Utrechtse kerken dat aandacht voor vrouwen in de
prostitutie een kerkelijke opdracht is. We kregen spreektijd in diensten, mochten flyers neerleggen op
evenementen en kregen bijvoorbeeld van de vrouwen van De Nieuwe Kerk 200 cadeautjes. Ook liepen
vrijwilligers van El Roi mee met de wereldwijde Walk for Freedom, in Utrecht georganiseerd door Motion Church
Utrecht.

 

 

Kerken

Deze betrokkenheid van verschillende kerken is voor ons belangrijk omdat we hen nodig hebben voor het werven
van vrijwilligers en voor financiële steun. Om die reden wordt ook contact onderhouden met overkoepelende
organisaties als de USRK en het DPU en blijven we naar wegen zoeken om nieuwe kerken/organisaties te
bereiken. Ook zijn we via de Christen Unie in Utrecht en Amersfoort politiek betrokken.

Dat het in feite om een thema gaat dat ons allemaal raakt, bleek tijdens een dienst in de Koningshof in Leusden.
Hierin stond het verhaal van Hagar uit Genesis 16 centraal, het verhaal waaraan onze stichting haar naam
ontleent. 'El Roi' is Hebreeuws voor: ‘Ik heb Hem gezien, die naar mij heeft omgezien’.
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Belangstelling voor een presentatie in jouw gemeenschap, vereniging of gemeente? Mail
naar elroiutrecht@gmail.com of bel 06 24254731.

 

WAT ZIJN ONZE PLANNEN?

De outreach in de clubs heeft alleen zin als we daarna ook voor de vrouwen bereikbaar zijn. Om buiten de werktijd
een luisterend oor en een brug naar de maatschappij te zijn en ruimte te hebben om aan relatie te bouwen.
Anders zijn het alleen maar mooie woorden, die de vrouwen niets bieden. We hebben de afgelopen jaren de
meeste energie gestoken in het opbouwen van een organisatie die een goede basis heeft om structureel in
contact te zijn met vrouwen die werken in de prostitutie. We vinden het belangrijk om de zorg voor de vrijwilligers
te garanderen, een visie te ontwikkelen waar we ons naar richten en onszelf bekend te maken in kerk en
maatschappij in Utrecht.

 

Huiskamer

Nu is het echter tijd voor de vertaalslag naar de praktijk. We willen ons in het komende half jaar in eerste instantie
richten op de start van het huiskamerconcept El Roi // roomforwomen. Als we voldoende vrijwilligers kunnen
inzetten, willen we een bestaande huiskamer in Utrecht voor een dagdeel in de week huren om daar beschikbaar
te zijn en het contact met de vrouwen aan te gaan. We kunnen ons concept zo toetsen aan de praktijk, voordat we
een eigen ruimte in gebruik gaan nemen. De vrijwilligers ontvangen hiervoor eerst een training, die momenteel
ontwikkeld wordt door een studente Toegepaste psychologie.

mailto:elroiutrecht@gmail.com
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Steun

Meer weten? www.elroi.nl. Oh, en we zijn afhankelijk van giften die, doordat we een ANBI zijn, aftrekbaar zijn van
de belasting. Doneren kan aan NL49 TRIO 0338 4015 04 tnv ELROI. Maar bovenal vragen we uw steun in gebed
en het onder de aandacht brengen van ons werk en onze zoektocht naar vrijwilligers.

 

Een goed 2018 gewenst!

 

Het team van El Roi
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