Informatie voor sekswerkers in financiële nood
5 november 2020
Tot 19 november 2020 moeten alle seksinrichtingen weer dicht. Sekswerkers mogen hun
werkzaamheden niet meer in deze inrichtingen uitvoeren. Ook zijn de seksinrichtingen gesloten voor
bezoekers. Het beroep sekswerk mag vooralsnog wel worden uitgeoefend. Vergunde escortservices
mogen daarom wel worden aangeboden.
Ben je sekswerker in Rotterdam of omgeving en komt je hierdoor in financiële problemen, dan kun je
bij PMW (Prostitutie Maatschappelijk Werk) van Stichting Humanitas Rotterdam en Door2Door
terecht voor informatie, advies en ondersteuningsmogelijkheden zoals uitkering aanvragen, het
noodfonds voor sekswerkers en het ophalen van een maaltijd.
Neem gerust contact met ons op via:
E-mail
pmw@stichtinghumanitas.nl
Telefoon
010 236 52 12 op werkdagen van 9:00 tot 17:00.
Vind je het lastig om Nederlands of Engels te spreken? Stuur ons dan een email waarin je aangeeft
welke taal je spreekt, dan bellen we je terug met de tolkentelefoon.
Bezoek aan PMW en Door2Door is alleen mogelijk na het maken van een afspraak.

Information for sex workers in financial need
November 5, 2020
All sex establishments must close again until 19 November 2020. Sex workers are no longer allowed
to perform their activities in these institutions. The sex establishments are also closed to visitors. The
profession of sex work may still be practiced for the time being. Licensed escort services may
therefore be offered.
If you are a sex worker in Rotterdam or the surrounding area and you run into financial problems as a
result of this closing, you can contact PMW (Prostitution Social Work) of Stichting Humanitas
Rotterdam and Door2Door for information, advice and support options such as applying for benefits,
the emergency fund for sex workers and collecting a meal.
Feel free to contact us:
E-mail
pmw@stichtinghumanitas.nl
Telephone
010 236 52 12 on working days from 9:00 am to 5:00 pm.
Do you find it difficult to speak Dutch or English? Send us an email in which you indicate which
language you speak and we will call you back with the interpreter's telephone.
A visit to PMW and Door2Door is only possible after making an appointment.

