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Wil je een test ondergaan ? 

Heb je risico’s genomen of wil 

je informatie over je seksuele 

gezondheid ? 

Je kan een arts raadplegen bij 
Alias, elke dinsdag tussen 
19 uur et 21 uur.

Gratis en anonieme 
soa- en aidstest 

Alias werkt met 
mensen die seks 

hebben met mannen 
voor geld. 

Alle diensten
 zijn gratis.

Ons adres :

Kolenmarkt 33, 1000 Brussel

Onze telefoonnummers :
 

Ons e-mailadres en onze website :
info@alias-bru.be
 www.alias-bru.be

Internetpermanentie voor escorts  
Wens je informatie of advies over je rechten 
als escort, veilig vrijen, seksuele aandoe-
ningen of opsporing ? Of wil je chatten 
met een hulpverlener van Alias ? Alias is 
aanwezig op verschillende chatsites iedere 
dinsdag en donderdag van 15u tot 17u. 
Je kan ons terugvinden op de website 
www.info4escorts.be

Coördinator / 0486/941 758 
Sociaal team /0484/605 218 - 

0484/608 047 - 0485/687 035 - 
0485/564 179 - 0485/547 278 E.
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Straathoekwerk Onthaal-
permanentie

Je hebt vragen over :

• Je administratieve situatie

• Je papieren

• Huisvesting

• Tewerkstelling

Wil je praten over je familie, 

over prostitutie, seks,  

gezondheid, drugs, ... ?

Neem contact op met ons, we 

kunnen je informatie geven.  

Individuele 
ondersteuning 
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Wil je informatie verkrijgen 

over veilige seks, over de 

soa- en aidstest ? 

 Heb je problemen, vragen of 

wil je gewoon even praten ?

Het team van Alias is aanwezig 

op straat op donderdagavond 

van 16 uur tot 19.30 uur en op 

vrijdagavond van 20 uur tot  

2 uur. 

Heb je zin om een koffie te 

drinken ? Wil je praten ? 

Wil je op internet gaan ? 

Heb je condooms of glijmiddel 

nodig ? 

Je bent welkom bij het team 

van Alias zonder afspraak op 

woensdag tussen 14 uur en 

17 uur.
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