Maatjesproject:
informatie voor maatjes
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Maatjesproject
Stichting Humanitas
Pieter de Hoochweg 110
3024 BH Rotterdam
Bereikbaar van 13.00 tot 17.00 uur (010) 23 65 212
maatjesprojectpmw@stichtinghumanitas.nl
www.stichtinghumanitas.nl
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Expertisecentrum Seksualiteit, Sekswerk en Mensenhandel (ESSM)
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Maatjesproject van ESSM
ESSM van Stichting Humanitas biedt o.a. ondersteuning aan
slachtoffers van mensenhandel en sekswerkers (in het uitstaptraject). Zij kunnen bij ESSM terecht voor praktische- en psychosociale hulp. Slachtoffers zonder veilig onderkomen kunnen terecht in
de verschillende opvangvoorzieningen van het ESSM, ‘De Lucia’,
‘De Tosca’ en ‘De Xarah’.
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Meer informatie?
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dan contact op met ESSM.
Email: maatjesprojectpmw@stichtinghumanitas.nl
Telefoon: (010) 23 65 212
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