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\JINCENT
DAGBOEK VAN EEN HULPVERLEENSTER
Lief Daqboek
Het is al laat maar ik moet toch nag even wat kwijt. Gelukkig
kan ik nu rustig schrijven. Al die toestanden met mijn man
zijn achter de rug. Afschuwelijk toen hij mij het huis uit
smeet_ Ik voelde me echt zo vernederd.
Op mijn wark gaat het in elk geval een stuk beter. Wat zeg ik,
het gaat vreselijk goed. Waarschijnlijk mag Ol1S projekt
volgend jaar gaan uitbreiden. De vraag is aIleen nog of we een
nieuwe Kracht aannemen, of dat we onszel! een toename in
werkdruk zullen toeschri jven. Je zul t begri jpen dat ik zelf
het meest voor het laatste voel. Tja, het leven wordt ook
duurder. Dus een flinke salarisverhaging voor hetzelfde werk
is weI zo prettig. Voorlopig zit ik nog onder een ton. Voar
mijn functie natuurlijk veel te weinig. Dus zo'n extraatje
moet er maar komen. Trouwens dat druk ik er persoonli jk weI
even doorheen als het moet. Die sUbsidiegevers zijn tach
allemaal achterlijk (anders hadden ze dit prejekt van ons toch
ook nooit goedgekeurd? Maar dat vertel ik ze natuurlijk niet).
Maar goed, waar was ik .... O ja, het gaat dus erg goed.
Vandaag heb ik bijvoorbeeld nag via de zedenpolitie een echte
illegaal toegespeeld gekregen. Je had hem meeten zien. Ja,
want het bleek een kerel in vrouwenkleren. Joh, je Iacht je
gek als je dat ziet. Natuurlijk heb ik hem maar niet
uitgelachen. Ik kijk weI uit. Ik ga mijn eigen "ge vallen" toch
niet niet weglachen. Nee, ik ben veel uitgekookter. Want wat
denk je, blijkt het zo'n kerel ui.t Raemenie te zijn. Had ie
getippelt buiten de gedoog-zone om, toen is ie dus door de
politie opgepakt. Maar natuurlijk geen woord uit te krijgen.
Want als het er op aan komt sreken ze geen woord Nederlands
(hoe zouden ze dat dan met klanten doen? Spreken ze dan weI
Nederlands?) Maar goed hij zat flink in de problemen. Kijk en
dan kom ik era~!1 te pas. want dat is mijn taak; om aIle
zielige gevallen eens lekker te redden (of ze dat nou wi llen
of niet) Ik ben nu dus voor "die knul een waning aan het
zoeken. En natuurlijk een uitkering. Als het" l;len beetje meezit".
krijgt hij zo de smaa,k goed te pakken.' wie;.weet haalt hi.j dan
nog weI een heleboel vriendjes naarNederland veor Doortje.
Ja, want zo mag hij me noemen. Kijk, mevrouw Jakkes staat weer
zo formeel. Bovendien je moet zulke mansen het gevoel geven
dat ze geIijkwaardig aan ons zijn. Wat natuurlijk niet 7.0 is,
maar ook dat houd ik nog maar even voor mezelf. In elk gcval
heeft hij me beloofd dat al!> ik nog wat dingetjes voor hem
rege1, dan belt hi j nag, wat vr i enden uit Roemeni e . Li j kt me
leuk zoveel illegale travestieten. Als het een beetje meezit
hebben ze 20 de macht op de tippelzone in handeu. wie weet
escaleert de boel dat flink. Hopelijk breekt dan de pleuris
uit tussen de legale en illegale hoeren. Dan heb ik straks nag
meer werk (en nag mear recht op extra subsidie). In elk geval
ga ik vrijdag een gezellig onderonsje organiseren met wat
collega's
uit
het
Yak.
Pijn
allemaal
afgestudeerde
hulpverleners onder elkaar. Eens kijken wat daar nog voer mij
uit valt te slepen. Klein probleempje is aIleen weI dat
vervelende wijf van die hoerenbond. Di~ wordt de laatste tijd
veel te bijdehand. Maar mooi dat ik die dus niet uitnodi.g. Als
het een beetje meezit komt die er gewoon nooit achter. Want op
een grote bek van zO/n'ret hoer zit ik echt niet te wachten.
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