Slachtoffer mensenhandel
Slachtoffers van mensenhandel zijn onder meer personen die
gedwongen worden om in de prostitutie te werken (via geweld,
bedreigingen …). Ze moeten een deel van hun inkomsten afstaan
aan iemand anders.
Als je zelf slachtoffer bent van mensenhandel, kan je dit melden bij
Payoke. Die organisatie zorgt voor slachtoffers van mensenhandel.
Payoke biedt opvang, juridische en administratieve ondersteuning
en psychologische begeleiding.
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Payoke
Leguit 4, 2000 Antwerpen
tel. 03 201 16 90 (weekdagen van 9 - 17 uur)
www.payoke.be

Veilig in de prostitutie

OCMW-infopunt
tel. 03 338 28 28

info@ocmw.antwerpen.be
www.ocmw.antwerpen.be

Vragen, meldingen of klachten over prostitutie

Gezond in de prostitutie

De lokale politie van Antwerpen heeft een prostitutieteam. Dit
team zorgt ervoor dat prostitutie in Antwerpen beheersbaar en
controleerbaar blijft. Ze waken ook over de veiligheid van de
prostituees en hun werkomstandigheden.

Vrouwen en mannen die geld verdienen met sekswerk kunnen in
Antwerpen gratis en anoniem bij drie organisaties terecht voor
medische en psychosociale hulp.

Met meldingen, klachten en vragen rond veiligheid, criminaliteit
en seksuele uitbuiting kan je terecht bij het prostitutieteam van de
lokale politie Antwerpen.
Lokale politie Antwerpen – Prostitutieteam
Oudaan 5, 2000 Antwerpen
tel. 03 338 59 34
cel.prostitutie@politie.antwerpen.be

Niet-dringende vragen aan de politie
Voor niet-dringende vragen bel je naar het gratis nummer van de
Blauwe Lijn. Je kan er ook zaken melden die voor de politie nuttig
kunnen zijn.

Die organisaties geven informatie over veilige seks en de screening
van seksueel overdraagbare infecties. Daarnaast begeleiden
ze je op psychosociaal vlak: je mutualiteit in orde brengen,
schuldbemiddeling opstarten, een advocaat zoeken, veranderen
van werk …

Ghapro:
voor vrouwen en mannen die geld verdienen met sekswerk
Verversrui 3, 2000 Antwerpen
tel. 03 293 95 91
Openingsuren doktersconsultatie:
maandag van 14 tot 16 uur / woensdag van 10 tot 12 uur /
vrijdag van 10 tot 12 uur.
Openinguren sociale hulpverlening :
maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17 uur.

De politie luistert naar je vraag of probleem en stelt een oplossing
voor.

www.ghapro.be

Soms heeft de Blauwe Lijn niet onmiddellijk een antwoord.
Dan gaat men op zoek naar het antwoord en belt men je zelf terug.

Boysproject:

Gratis telefoonnummer Blauwe Lijn: 0800 123 12.
Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.

Dringende politiehulp
Gratis nummer: 101 of 112.
Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
Enkel te gebruiken als je dringende politiehulp nodig hebt!

voor jongens en mannen die geld verdienen met sekswerk
Appelmansstraat 12, 2018 Antwerpen
tel. 03 293 95 90
Openingsuren: woensdag van 14 tot 21 uur / donderdag van 14 tot
21 uur / andere weekdagen op afspraak.
www.boysproject.be
www.info4escorts.be

Outreach en basiszorg straatprostituees:
voor vrouwen die op straat geld verdienen met sekswerk
Lange Beeldekensstraat 18, 2060 Antwerpen
tel. 0472 18 06 94 (Dolores Serrano)

