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Hoi, ik bell Agnes en il< heb zo af en toe een kontakt via de
SED.
Ik ben a1 jaren hoer en wist dat ~ niet. mear de gewone
prosti tutie in wilde. Voordat ik mi jn zoont je (nu vi jf jaar)
kreeg, werkte il< bi j geestel i j k gehandicapte kinderen. DOar
had il< al kennis gemaakt met het gemis aan warmte/tederheid
voer deze groep ui t
onze samen1eving. Het. is behoorli jk
frustrerend
je dit ta beseffen, want de druk van het
personeelstekort en de vele persoontjs die je moet helpen met
eten, aankleden, wassen en verplaatsen, maakt dat er geen tijd
overbl i jft. voer iets meer dan een Kleine aai over een wang,
zonder een ander tekort te doen of jaloers te maken. Goed, dit
is een van de redenen voar mi j geweest om via de SED Welt
aandacht te schenken aan degenen die totaal I i jken te zi jn
verstoten van iedere vorm van lichameli jll: kontakt. Het fei t
dat ik ben opggroeid naast een broer die geestelijk wat minder
begaafd was en sexue~l vreselijk gefrustreerd (wat in zijn
plberteit tot vervelende toestanden leidde) maakt voor mij de
bal rondo Maar je kan heel andere redenen hebben om via de SED
wat kontakten te hebben.
Misschien ben je de veeleisellde mannen beu, die denken dat ze,
omdat ze tech betalen I
je mogen bezi tten, en ui t kontakt
al t i jd meer proberen te halen dan wat j i j voor jezel f hebt
bepaa1d.
of misschien wil je naast het stereotype spel eens ~cht
kontakt, want deze mann en laat je werkeli jl< bevredigd actlter
(zonder dat er geneukt is I want de meeste klanten slikken
medicijnen waardoar ze erg versuft zijn. Tevens maken die een
crectie onmoge11jk).
De mannen di.e ik ontmoet heb via de SED zi jn al zielsgelukkig
met een warm lijf dichtbij en jij moet er daarom alert op zijn
dat zij (dIe je zelfs betalen) zichze1f niet tekort doen,
omdat ze nauwelijk8 iets vragen of uit zichzelf kenbaar maken.
Ik wil het niet a1 te romantisch afschi1deren, want het is wei
heel erg zwaar am je te moeten verplaatsen in iemand bij wie
het in zijn hoofd heel anders toegaat dan in jezelf.
Oak zijn deze mensen vaak absoluut niet aantrekkelijk volgens
de banale, door de maatschappij gestelde normen.
Als je er echt niet over heen kan komen dat iemand je heel
anders aankijkt (of helemaal niet durft aan te kijken), of dat
iemand ziCh anders beweegt dan wij gewend zijn , en er niet
tegen kunt om zelf de leiding te moeten nemen en daarbij heel
voorzichtig te zijn am iemand niet te kwetsen zodat hij in
z1 jn schulp I<ruipt, dan kun jEl geen kontakten via de SED
aangaan.
Heb je geen last van dit soort uitcrlijkheden en aangeleerde
gewoontes dan xun je via de SED in kontakt komen met mensen
die je een heel warm gevoel geven omdat het ze echt goed doet
je Le ontmoeten en jouw aandacht en war.mte te ontvangen.
De stichting richt zich in de eerste instantie op chronisch
schizofrene mensen, maar bemidde1t nu 0011. voar psychisch
zwakkeren ui t. bi jvoorbeeld verpl eeg- en ver zorgingstehui zen.
Agnes.
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