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El Roi Utrecht <elroiutrecht@gmail.com>

Hoe gaat het met El Roi?

Willemijn de Jong <willemijndejong@hotmail.com> 3 juli 2017 om 14:17
Aan: El Roi Utrecht <elroiutrecht@gmail.com>

 

Goedemiddag,

 

We hebben u beloofd om u op te hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Stichting El Roi – pastoraat
aan vrouwen in de prostitutie. Hierbij een update van het afgelopen half jaar.

 

HET NIEUWE ZANDPAD

Zoals u misschien wel hebt gelezen in het nieuws, wordt het bouwen van het Nieuwe Zandpad keer op keer
uitgesteld. Doordat de aannemer malafide blijkt, of de aannemer de aanpak van de gemeente juist te
vrouwonvriendelijk vindt. Burgemeester van Zanen zei twee weken terug tegen een journalist van het Trouw dat
het Zandpad er echt wel zal komen, ergens in 2018.

 

Voor ons als El Roi is dit dubbel. We zijn absoluut geen voorstander van dit mega-prostitutiegebied. Maar ons idee
voor de huiskamer is wel mede afgestemd op het verschijnen van dit gebied. Om ook nu al te kunnen uitreiken
naar Utrechtse vrouwen in de prostitutie, hebben we dit jaar al diverse keren met vrijwilligers verschillende
seksclubs bezocht. Ook zoeken we naar manieren om vrouwen in de thuisprostitutie te bereiken.
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Netwerken met andere vrijwilligersorganisaties in Utrecht

 

HUISKAMER

Het starten van de huiskamer is echter zeker niet van de baan. Ondanks dat de urgentie minder lijkt nu, zijn we op
dit moment in gesprek met de Protestantse Kerk in Nederland om een locatie te vinden voor onze huiskamer. We
hopen dat dit zal uitlopen op een gedeelde ruimte met studenten en/of andere organisaties in 2018.

Vrijwilligers op het oude Zandpad

 

VRIJWILLIGERS

De vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij El Roi en het kennismakingsgesprek hebben gehad, hebben de
mogelijkheid gekregen deel te nemen aan een training. Deze training is bedoeld voor mensen die de clubs
bezoeken. We geven de training meermaals per jaar, zodat vrijwilligers toegerust op pad gaan.
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Naast de training hebben we op regelmatige basis vrijwilligersavonden waarop we vrijwilligers toerusten op het
gebied van onze doelgroep en in contact met elkaar blijven.

Vrijwilligers tijdens een trainingsavond

 

ORGANISATIESTRUCTUUR

Om al deze ontwikkelingen en activiteiten in goede banen te leiden, hebben we als stichting ook onze interne
structuur iets veranderd. Er is een stichtingsbestuur en een kernteam. Het kernteam doet het uitvoerende werk
zoals de outreach, training en communicatie. Uiteraard gebeurt dit in goede samenwerking tussen het bestuur en
het team.

 

EN U?

U kunt betrokken bij ons blijven door ons te volgen op Facebook. Maar ook door ons financieel te steunen (NL49
TRIO 0338 4015 04) en voor ons te bidden. In het contact met de vrouwen in de prostitutie hebben we de leiding
en bescherming van onze God hard nodig.

 

Heeft u vragen of wilt u ons uitnodigen voor een presentatie of gesprek? Reageer dan gerust op deze mail.

 

Groet,

 

Willemijn de Jong

Namens El Roi

https://www.facebook.com/elroiutrecht/
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