
migranten
 
*	 OosteurQpese vrouwen worden naar West-Europa gelokt om 

als prostituee te werken voor bonafide en misdadige 

organisaties. Vol gens de stichting Tegen Vrouwenhandel 

in Den Haag werken in Nederland zeker enk.ele honderden 

Oosteuropese vrouwen in bordelen. Marjan Wijers van de 

stichting: "De vrouwenhandel is de laatste jaren 

schrikbarend gestegen. Dat merk je ook in Nederland. 

Voorheen waren vrouwen uit Zuidoost-Azie het 

slachtoffer, nu zijn het vrouwen uit oost-Europa." 

De rechtbank in Wodzislaw is een onderzoek 

begonnen naar de handel van vijftien Poolse vrouwen. De 

vrouwen reageerden op advertenties van een legaal 

arbeidsbureau in Polen. Ze kwamen een maand geleden 

illegaal ons land binnen om als serveerster of 

kamermeis je te gaan werken. In Geleen werden ze echter 

in een bordeel onder- gebracht en gedwongen tot 

prostitutie. Drie vrouwen konden vluchten, de rest werd 

overgebracht naar een seksclub in Bussum. Door een inval 

van de politie kwamen de vrouwen uiteindelijk weer vrij. 

Zi j zi jn in1Uiddels teruggekeerd naar Polen. Tegen de 

eigenaar van de Bussumse seksclub is proces-verbaal 

opgemaakt. 

(Bron: de Krant op Zondag) 

*	 Twee meisjes uit Rusland zijn door de politie van 

Heerlen aangehouden in een huis in Hoensbroek. De 

meisjes bleken als prostituees te werken. Ze zijn 

ingesloten op het politiebureau. 

(Bron: Limburgs Dagblad) 
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nederland
 

* De Gemeente Meppel duldt geen nieuwe sekshuizen in de 

Voorstraat en gaut actie ondernemen tegen het onlangs 

opengestelde bordeel. De reeds aanwezige bordelen, 

waartegen de omwonenden ernstig bezwaar maken, wordan 

door de gemeente gedoogd. 

( Bron: Drentse Courant) 

* De tippelzone blijft in de Waldorpstraat, maar wordt per 

1 jan. iets ingekort en zal vanaf dat moment direct bij 

de Calandstraat beginnen. De 'huiskamer' waar de 

tippelaarsters dagelijks werden opgevangen, verhuist 

voor een periode van vier jaar naar een ander pand in de 

Waldorpstraat. 

(Bron: Haagsche Courant) 

* Burgemeester en wethouders van Heerlen vinden dat het 

tippelverbod in de stad ui tgebreid moet worden. Ook in 

de wijken Zeswegen en Nieuw-Husken mag straks geen 

straatprostitutie meer bedreven worden. 
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* Aan,de Parallelweg in Den Bosch heeft de 

gisteravond een 27-jarige prostituee 

aangehouden en geverbaljseerd. 

(Bron: Brabants 

Bossche politie 

uit Eindhoven 

Dagblad) 

* De poLitie heeft dinsdagavond op de Parallelweg in Den 

Bosch een 21-jarige vrouw uit Waspik en een 42-jarige 

vrouw uit Den Bosch ac;lngehouden wegens prostitutie. 

(Bran: Brabants Dagblad) 

J""""f. ... 
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In een bordeel aan de Oude Nieuwstraat is gisteren een 

26-jarige Dui tse prosti tuee doad aangetroffen. Zi j is, 

volgens de politie, oveleden als gevolg van slagen op 

het hoofd. Collega I s vonden gisterroiddag het ontzielde 

lichaam van de vrouw. 

(Bron: het Parool) 

*	 In de stad Graningen zijn twee Duitse prostituees 

aangehouden, die in de binnenstad hebben geprobeerd cen 

24-jarige Duitse collega te wurgen. 
I 

Ze hadden het slachtoffer ook gedwongen de inhoud 

van een anderhalve-literfles schoonmaakmiddel op te 

drinken. De vrauw is overgebracht naar het ziekenhuis. 

Over het motief van de zaak is nog niets bekend. 

Bron: Algemeen Dagblad) 

~	 Voor een paging tot het wurgen van een prostituee in de 

Poeldi jksestraat op 1 december vorig jaat is gisteren 

veer de rechtbank een celstraf van drie jaar eeist 

tegen een 27-jarige Hagenaar van Tunesische afkomst. De 

man ontkent. ~Ik ga haast noait naar de Poeldi1Kse

straat, want ik ben getrollwd". 
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