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Is een sponsje ongez:ond?
Ik hoorde dot het gebruik van
een sponsje ols je ongesteld
bent erg ongez:ond is. Nu werk
ik 01 joren en gebruik broof vier
dogen per maand sponsjes en
eigenlijk bevalt dot me goed.
Kunnen jullie me vertellen wat
er z:o slecht is aan het gebruik
van een sponsle. Ook wil ik
graag tips von lullie hoe je het
veiligste werkt ols je ongesteld
bent en ik bedoel nu niet aileen
het advies om over te stappen
op een pessorium want dot
weet ik wei.

Antwoord redoc'ie:
Het gebruik von sponsjes is heloas nogal
wi;d verspreid. Helaos, orndal oon
sponsie in gebruik warm, vochtig en
gevuld met hloed rookt en doordoor een
'goede' voedingsbodem wordl voor
aller/ei soorlen ziekteverwekkende boc
terien en virussen.
In loborotorio wordt verge/ijkboor mote
Tien jaar 'Slechtc mdden'
riool op 37 graden zelfs gebruikt voor
kweekbodem om de groei von bacterien
Het jubileumnllmmcr van Slechtc Meiden is cen mooi, professioneel en bociend tijd
te stimuleren en oan te Ionen. Dot bete
schrift over de: S/M-oI1twikkdingen van de afgelopen tien jaar. Het blad is opgedecld
I
kent dot de bocterien die een klant bij
(
in drie rubrickcn:
zich draagt, zich bii iou heerli;k voelen
_ Terughlik - politieke en maatschappclijke beschollwingen,
in hat spons;e en goon groeien en bloei
_ Handel in crotische artikden - interviews met vrouwen In1 ecn man).
en dat het een !ieve lust is.
Verhalen .. erotische essays.
Heel veel vrouwen hebben hierdoor oke
lige ontstekingen opgelopen, woarbii
Het openingsverhaal van Betty Paerl zorgt vour cen goedc start, Spcl en Spanning is
ook de ei/eiders aongelost kunnen wor
waar het allemaal am draaiI. Zij schrijft ook over de oudste SM-vcrhouding, die tus
den. Don ben ie goed klaor, wont dot is sen moeder en kind, dl~ CtOrste marhtsverhouding die gcbaseerd is op lieide, Zij maakt
heel pi;n/iik, ie voelt ie er Rink beroerd
SM toegankeliik voor icdercen door het gebruik van herkenbarc voorbeelden,
von (soms is zelfs ziekenhuisopnome De politi eke en maatschappclijke bcschouwingen beslaan een nink deel. Hct is mis
nodig) en vrouwen die nag zwanger schien zware leeskost, maar je kunt het afwisselen mCt af en to.:: een crotisch ver
willen worden, kunnen dot no een ei/ei
haa!. Er staan acht interviews in met ondemeemsters in erotica, Hun handel varieert
derontsteking meesta! weI vergeten.
van speciale SM-kleding cn anikelen tOt fotografie en sexboekcn.
Kortom, ons odvies /uidt don ook:
De essays zijn al eerder in. het blad verschenen, Ze zullen niet bij iedereen bc:kend
gebruik geim sponsies moor neem
zijn en het is leuk ze gebundcld te zien en opnieuw te lezen. Door het helc blad heen
gewoon 0011 paar dogen vrii. fader mens zijn gedichrcn en mooie foro's vcr'werkt.
hoof! tijd nodig om tot rust te komen, te
(eloxen en wal leuke dingen 'tOOr zidl
Helaas staat SM-prosritutic no[; niet bI) de crotischc bcdriJvcn genoemd, maar dat
zelF te doen. Dot is bovendien oon pro
komt zcker binnen de volgcmle tien jaar!
boot middel tegen stress!
Het blad, voor een tIcntlc, is goedkoop. Jc leest het niet in cen avond, nec, ic legl het
wil of moet je toeh werken fijdens ie
neer, wacht een paa! dagen en leest waar je ap dat moment Zl11 to hebt. Oat kan een
menstruatie en ben ;e verknochf OOfl ie stuk zijn over SM-geschicdcnis of een erotisch verhaal.
sponsje, volg don de volgende regels:
De Stichting SMet...!/Slechte Meidcn gaat samen met Betty Par:r1 en anderen werkeD
- wer!< alti;d met condoom;
aan een voorlic:htingsvideo over bondage. Vrouwtn, die geintcresseerd ziju in een dit
- verwissel en verschoon ;e spons;e
project, kunncll telefonisch conract opnemcn,
regelmofig (Iiefst no iadere klont, moor
mimtens 4 x per dag);
Suze en NlcoiJen
- Als ie ;e sponsje schoonmaokt, was het
don in water von ten minste tachtig gro
den: dot is f100dzakeliik om bacterien te
HCI hl'hf is Ie j;oo!' I'll jJTIJ.'"res,/cv(" ell vliJllwclI!Jockh,llJdcl, III :Veder
daden. Lool het sponsie vervolgells
!mJd "11 H"f.'~I';. I/,,{ f'<l1l 001, he'i/cirl \vordelJ dO(Jr I !() (mel. \·",..:<,lId
g~heel drogen voor ie het opnieuw
/;0,\1 CIJ J over It' 1JI<I/~eJ) 0/' S.tru 20.18.F8 1.11. v. Such/Ill." ,l,'Mel 1('
gebn.likt.
Al1lslcrd<lm, OLI' 1·1111 "lIhilcll}))lIl1I1JIJJC{ S/cc!Jlc /'vkii!CJ)'.
Nelly lans/lneke Smil

