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Eindelijk, ein<Jelijk, ein.deJi.jk, Mar
was die dan, Blacklight nummer drie.
Na het lezen van de cerstc twee
nummers 7.at ik echt tc wachtcn tOt·
dat het derde nummer uitkwam.
Waarorn duun het toch zo lang Your·
dat cell meuw nummer uitkomt! Ik
zat cr ccht IIaar uit te kijkeo, en nu
weer naar nummer vier. Ik vind jul
lic blad ccht heel leuk en kan daar
am haast niet wachten tot cen vol·
gend nummer verschiint. Kunnen
jullie niet wat sneller werkcn? Iedcr
blad heeft tach Cf'.n dead line? Voor
mijn part komcn jllllic iedcre maand
of zelfs iedere week oit! Zoals Jullie
in het eerstc numITlcr al schrcvcn
\vordt ~r ontzettend vecl over ons
geschreven en hcbbcII we nn cinde
lijk de kans om zclf iets te schrijven.
Jammer dat h(~t dan steeds 7.0 lang
moet duren voordat een nicuw num·
mer uitkomt. Gn alsjebJieft door met
jullie blad maar dan wat vluggcr als
het kall.
Miranda

Beste Miranda,

Biacklight wordt gemaakt door vri;
willigsters. Allc vrouwen die eraan
meewerken hebben ernaast nog een
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worden menseJl aangen'omen' die
zich dall volledlg l<.wwen toeleggen
op het maken van hun blad. Oak
zijn WIj afhanl<elijk \'an wat er bin·
nen komI en £If en toe lijkt hel weI
of vrouwen het cen beetje eng vin
den om ons Ie schri;ven. Als er men
sen ,,-iin die cen leuk verhallI heb
ben, of cen iets minder leuk verhaai.
of VlQuwen die vragen hebben, CllZU
voolt, schrijf die dan op en stuur het
naar OM. Ie kan zeif bepalen welke
naom er onder ;ouw stukje of brief
geplaalst wordt. WeI is bet lwndig
ons je adres Ie geven Lodat wi; even
tueIe reacties aan Ie kunnen dom
sturelJ.

komst sommige van jullie "werk·
plaatsen" (mooi woord he?) oak voor
,biivoorbeeld,rul~toc1gebruikers toegankelijk zouden <"ijn en daar oak
mee geadvcrteerd kan worden.Jnte
gratie ten top, volgens mij.
Zelf werk ik als vrijwiHiger met
cloven.Up de Revrijdingsmarkt van
afgdopen mei stonden wij war ook.
Ik had enige kraampjes,ondanks de
herric vall het aanwczir,c podium,had
ik cen lcuk gesprekje met vertegen·
woordigcrs van jullie organisatic.
Daarom wil ik onder jllllie aandacht
brengen dat doven vaak gchandicapt
zijn op het gebicd van communica
tic.

de redactie

Doven zijn erg visuecl ingesteld .Zou
het niet mooi zijn als Goit ergens op
een raam of deur het toegankeliiks
hcidssymbool (oortjc met balk erdoor
heenl voor doven te zien zou zijn?
Hierbij wil ik het latcn.

Beste redactie,
Allereerst een compliment vom het
blad "Blacklight" dat ik deze week
ontving met cen Leuke bijLage van de
dric aapjes.
Craag wi! ik een kleine reactie g~vcn
op het ondcLWcrp: "Handicap" no.30
van Sexprcsso op pagina 8.
Ik vind het niet meer dan normaal
dat ook gehandicaptcn gebruik kun
nen maken van de diensten van een
prostitucc.

Beste collega's
Op maandagochtend 20 maart werd Daniela
S. Door een klant opgepikt aan de Nie%el.
Onderweg naar hoar afwerkplek i$ ei" een
andere man teYoorschiin gekomen. Deze
man had zich verstopt achter de achterbank
in de auto. Door het midden in de nacht was
en aile stoplichten op oranie knipperlichten
ston~en zag Danie~a geen kans t~ vluchten.
No verkracht en mlshandeld te ZII" door
beide mannen heeft ze een van de mannen
met een mes gestoken. Dot hii daaraan zou
overliiden was echt niet d.e bedoeling maar is
hellos wei gebeurd.Nu zit Daniela in de baies
en snakt naar post/reacties van andere vrou
wen uit het yak.
Wil ie hoar schriiven dan k~n dot via de
Rode Draad.
Dames doen.
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rk wens juHie Sllcces bli de vcrderc
ontwikkeling v<ln de "Slichting De
Rode Draad" en "Blacklight".
Met vricndclijke groCtCl1,
Teo van Zelm

Prostituee doodt
k1ant met mes
AMSTERDAM (ANP) - De 29-ja

rige prostituee D. S. heeft be.
kend de 24·jarige C. A. van der
Aar door messtekenom het Ie
ven te hebben gebracht. ~ man
is dinsdagavond dood aange
trorten in een woning aan de
Wittekade in Amsterdam.
Dinsdagavond werden twee
mannen aangehouden in vera
band met deze zaak. Een van

hen Is vrijgelaten, omdat hij
nie'ts van doen heeft met de
zaak.
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