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Een productief half jaar ligt achter ons.

De genomen beslissing een teamleidster aan te nemen werpt z’n vruchten af.
De outreaches naar de clubs en Tippelzone, het digitale veldwerk, het upgraden van de 
website en het verder ontwikkelen van een hulpaanbod afgestemd op vragen die bij ons 
binnenkomen, het krijgt steeds meer structuur, regelmaat en professie.

Op bezoek in de clubs

In de meeste van de acht clubs die we bezoeken, worden we herkend en worden we door 
de gastvrouw direct binnen genodigd. 
De gesprekken met haar en de vrouwen worden langer en zijn meer verdiepend. 
Zorgen en dromen worden gedeeld. 
Lang spraken we met een vrouw over het stigma dat kleeft aan haar beroep.
Hoe ze binnen een liefdevolle en zorgzame familie altijd leeft met de waarheid dat het niet 

waar is, dat ze niet in de verzorging werkt. Al meer dan tien jaar 
leeft ze met dat geheim en inmiddels weet ze niet meer dat 
web te ontwarren. 
We luisteren naar haar, ze wordt  

//gezien en niet bekeken// 
Samen met haar onderzoeken we de situatie in de hoop dat er 
nieuw perspectief ontstaat.
En vertrouwen daar ook op: elke outreach en ontmoeting wordt 
gedragen door gebed.

Op de Tippelzone was het koud

Veel kijkers, weinig klanten. 
Het maakt de vrouwen onrustig, zullen er voldoende inkom-
sten zijn?
De meegenomen zelfgebakken koeken smaken naar thuis en 
zijn een lichtpuntje die avond, net als de korte gesprekjes.
‘Hoe gaat het met je?’ ‘Dat je hier bent in die kou!’
Van buiten koud, van binnen warm, fietsen de vrijwilligers te-
rug, uitgezwaaid door de vrouwen die achter blijven.



Online seksmarkt

Na zeven maanden digitaal veldwerk beginnen de vrijwilligers die dit opgepakt hebben 
steeds meer zicht te krijgen op het online aanbod. 

Via verschillende sites bieden vrouwen met allerlei culturele ach-
tergrond en transgenders uit met name Zuid-Amerika, zich aan. 
Vaak met een extreem aanbod. 
We zijn verbijsterd over de grote aantallen die we aantreffen. 
Alleen al in het legale circuit in Amersfoort betreft het 120 nieuwe 
advertenties per dag. 
Met de mensen achter deze advertenties wordt contact gezocht. 
Er wordt een mailtje naar hen gestuurd met de boodschap dat ze 
altijd bij ons terecht kunnen voor een luisterend oor, een praatje of 

waar ze ook maar behoefte aan hebben. Hierop komen al reacties binnen. 
Omdat met name de online seksmarkt zich vergroot, is het belangrijk om als organisatie 

Hulpverlening

Het gaat rond zoemen dat we willen ondersteunen bij het maken van een goed CV, oplei-
ding kiezen en solliciteren, voorwaarden als naar ander werk gezocht wordt. Normaal werk 
zoals de vrouwen zeggen. 
‘Ik ben er helemaal klaar mee’, zegt ze, ‘ik zie te veel narigheid en ik kan er niet meer tegen. 
En al helemaal niet tegen de steeds meer bizarre vragen van klanten’. 
We spreken hiervoor af in de huiskamer maar soms is die stap te groot en ontvangen ze ons 
liever in hun eigen omgeving, wat een grote blijk van vertrouwen is.

De Huiskamer

De aanloop in de huiskamer is wisselend. Wel zijn er in de loop van 
de tijd langduriger contacten door ontstaan met enkele vrouwen. Het 
vraagt veel trouw en inzet van de vrijwilligers om daar elke maandag 
aanwezig te zijn.

Teambuilding

Van belang is het daarom dat de vrijwilligers steeds meer een team vormen. Dit wordt be-
vorderd door met vaste teams te werken en door de regelmaat van elke 14 
dagen de gebeds/outeachavonden en de vrijwilligersavonden. 
De vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze organisatie. Dat ze al dit werk 
zo trouw doen, maakt echt indruk op de vrouwen en wie er verder van 
hoort. We zijn dankbaar voor hun grote betrokkenheid en inzet!



In memoriam

Grote betrokkenheid en inzet had ook Martine Vonk, in de periode dat ze in de huiskamer 
Engelse - en Nederlandse taalles gaf aan Spaanstalige vrouw.
Op 16 september jl. kwam Martine voor het laatst, ze kwam om afscheid te nemen. 
Op 14 november overleed deze bijzondere vrouw, die Gods Lief-
de zag als de Bron van haar leven. 
Ze zag de zaadjes die ontkiemden in ons groentetuintje en de 
vrucht die dat droeg als een beeld van onze daden. We zullen 
haar dankbaar blijven herinneren door haar voorbeeld van toe-
wijding, liefde en hoop.  

De naamsbekendheid van El Roi groeit

We krijgen met regelmaat tijd in kerken en groepen van allerlei achtergrond. Van brunch-
dienst tot vrouwenochtend of een praatje bij de collecte. Ook denken we mee met andere 
organisaties. We zien dat er binnen kerken meer oog komt voor de mens achter de seks-
werker. We ervaren steun door gebed, door inzet en financiële bijdragen. Dat laatste is ook 

gezien de groei van de organisatie heel belangrijk. Een beleidsplan 
2019 – 2022 is geschreven zodat we ons naast het belangrijke draag-
vlak binnen de kerken ook op fondswerving kunnen richten. 
Verder is ds. Ruud ter Beek bereid gevonden onze eerste ambassadeur 
te worden en staat Troubadour Paul Cherryseed met zijn lied “Love 
Will Overcome” op de bres tegen mensenhandel en voor onze doel-
groep en organisatie.
Steun kan ook heel praktisch, een kerk maakte 70 Kerstcadeautjes, 
die tijdens een grote outreach op één avond werden uitgedeeld in de 

Ook politiek zijn we betrokken

We denken mee over de vragen die de ontwikkelingen rond het Nieuwe Zandpad in Utrecht 
en de regelgeving in Amersfoort oproepen. Daarnaast zijn we betrokken bij een platform 
dat nadenkt over de consequenties van de Wet regulering sekswerkers. 

Bestuurlijk

Binnen het bestuur vindt een belangrijke verandering plaats. Na ruim drie jaar voorzitter-
schap heeft Martineke Bezemer besloten deze taak neer te leggen. Martineke is vanaf het 
allereerste begin betrokken op El Roi en blijft, met haar grote hart voor vrouwen, ook zeker 
binnen El Roi en voor de doelgroep actief.
Rick Wolleswinkel neemt het stokje van haar over en dat is op een goed moment nu het 
fundament onder de organisatie gelegd is en hij zijn kundigheid en vaardigheden in wil zet-
ten om de uitdagingen van een volgende fase aan te gaan.



Kortom, er is veel werk aan de winkel

U kunt daarop betrokken zijn door gebed, door ons een platform te bieden en voor ons te 
netwerken. Door te reageren op de open plekken voor fondswerver en websitebeheer en 
door ons financieel te ondersteunen (NL49 TRIO 033 8401 504, financieel aftrekbaar)

Waarvoor hartelijk dank!

In het bijzonder dank aan al diegenen die ons via collectes, persoonlijk, als or-
ganisatie of als fonds, steunden. Uw gift maakt wat we doen mogelijk!

In 2020

•Bijna wekelijkse outreach naar clubs en tippel-
zone in Utrecht/Amersfoort en omstreken, samen 
met een gebedsteam.

•Elke maandag van 10.00 -14.00u inloop huiska-
mer in de Buurtkerk in Utrecht.

•Bereikbaarheid via telefoon en website.

•Maatschappelijke hulpverlening.

•Digitaal veldwerk.

•Training aan nieuwe vrijwilligers.

•Teamavonden voor toerusting, intervisie en be-
moediging.

Namens El Roi een gezegend 2020 gewenst,
Tanja Lemain

Stichting El Roi

Room for Women

//Gezien maar niet bekeken//
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