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Rode Draad info
Vrijdagavond om 19.30 u. verzamelcn wij ons op het kantoor van
de Rode Draad. De kottle staat klaar en een voor een druppelen
de aktievoerders binnen. Ook is er een fotograaf van het ANP
(Algemeen Nederlands Persburo) en een Franse journaliste met
fotograaf
die
toevallig
in
Amsterdam
is
am
over
straatprostituee's te schrijven en dus met daze aktie met haar
neus in de bater valt.
Om een uur of acht willen we toch de deur uit al zijn er een
aantal mensen die hadden beloofd te komen, nag steeds niet op
komen dagen. We z1 jn inmiddels met 14 mensen die we in drie
teams verdelen over de stadsdelen oost, zuid en centrum.
Helaas woont Dhr. Bruins-Slot (eDA) een heel eind buiten de
route (Pieter callandlaan) waardoor hij er deze keer genadig
vanaf komt. Burgemeester v. Thijn en wethouder Ada wildekamp
zijn minder gelukkig, samen met een heleboel anderen. We
hebben zo'n twee derde van de aIle stadsbestuurders op onze
lijst staan. Helaas is het een druilerige avond en het regent
een beetje. Hier hebben we geen seconde rekening mee gehouden
wat enigszins naief genoemd mag worden in dit seizoensgebonden
meestal natte land. Maar we laten ons hierdoor niet afb1uffen
en gaan op pad. Het team waarin ik ben ingedeelt start met v.
Thijn want de ANP fotograaf moet snel terug naar de donkere
kamer om zijn foto's te ontwikkelen voor de kranten van
zaterdag. We twi jfelen nog voor de deur of zi jn adres wel
klopt maar later blijkt alle1::> in orde. Zijn ambtswoning is aan
de Herengracht 501, vlak naast de Nederlandse bank waar we
voor de aardigheid oak maar een aktiebrief in de bus goaien.
Het spuiten lukt niet altijd even goed omdat blijkt dat
spuitbussenverf nogal wegwaait en de straat erg nat is. Maar
met enig geduld krijgen we het toch nog voor elkaar. De routes
zijn ook wat ambitieus opgesteld waardoor we zo'n twee uur
onderweg zijn. Iedereen komt dus knap verwaait en nat weer
boven water maar met wat zakken patat, hete koffie en een
wijntje is dat zo verhalpen. Terwijl we wat nababbelen over de
aktie blijkt dat heel wat mensen vergeten zijn OB oude kleding
aan te trekken. Miet zo sli. aaar ook dat hebben we er graag
r over en volQende keer beter dan 1I8ar.
r'l
speed
ik
Il.i i
orua.iddelijk naar het
aa= ~og wat te spuiten
a~qen in het kader van de
aatsvind. Niet aIle vrouwen
-I":ier tippelt Tanja" voor de
daar trekken wij ons niets van
e
aan r.atuur
?arool staan berichten over de aktie.
In de
Geen f
e bekennen, Daar het ANP laat ons weten dat zij
graag
eid aandacht aan onze aktie wil besteden en er
wordt
afspraak gemaakt voor een int~rvieuw .de komende
week.
We mogen tevreden terugkijken op deze aktie en trots zijn op
cUt (voorlopiq) sucses maar dat wil niet zeggen dat wij het
hierbij laten.
De kans is groot dat men door blijft slapen op het stoffigc
gemeentehuis en dat er meer. kabaal nodig is om het boeltje
wakker te schudden.
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Rode Draad info
In april start de RODE DRAAD met een aantal praatavonden
waarbij ons werk centraal staat. Iedere avond begint met een
inleid.ing rondom verschillende thema's waarna gelegenheid is
om met elkaar te discussieren. De groep wordt niet groter dan
15 personen die allernaal in de sexindustrie werkzaam zijn of
waren. Je kunt je opgeven voor aIle avonden maar ook per
onderwerp als je niet zo ruim in je tijd zit.
De avonden beginnen om 19.00u en we willen om 22.00u sluiten.
Behalve je eigen consumpties zijn er geen kosten verbonden aan
deze bijeenkomsten.
We
starten
half
april
en
eind
mei
is
de
laatste
discussieavond, hieronder volgt ons programma:

CULTUUR
sietske A. vertelt iets over de geschiedenis van prostitutie
en Licht de culturele aspecten van het yak toe. Hierbij kun je
denken aan het werven van' klanten en vakrituelen door de
eeuwen heen. Daarna is er gelegenheid tot het stellen van'
vragen en zoeken we naar verschillen en overeenkomsten. In de
discussie staat het uitwisselen van eigen ervaringen centraal,
zoals de verschillende werkvormen (club, straat, raam e.d.)
en de daarbij behorende werkstijlen.
GELD
De belangrijkste motivatie voor veel mensen om in de
prostitutie te gaan werken is poen:"'Marjan S. vertelt iets
over de betekenis van geld maar o6k "over de macht "die er
achter zit. Geld kan een middel zijn om iets te bereiken.
Oat kan een eigen bedrijf zijn maar ook een fijne vakantie of
andere aangename zaken. Je bepaalt je eigen doel natuurlijk
maar misschien zle je een paar mogelijkheden over het hoofd.
In de discussie kunnen we kwijt wat geld voor ons' als individu
betekent en ontde~en we waar onze economische macht Iigt.
GEZONDHEID
Hoeren hebben een .h.andig Yak. Je hebt uileindelijk altijd· je
gereedschap bij je, waar je ook bent. Marjo M. gaat ons
ui tleggen hoe we ons gereedschap kunnen onderhoudlm zodat we
nog lang plezier van ons lijf kunnen houden.
Al is ons kruisgebied ons belangri jkste instrument, het is
verstandig om ook de rest van je lijf regelmatig te verwennen.
l1iteindelijk "geven n we vee 1 weg en moet je zlen dat je die
energie weer ergens terug haalt. In de discussie wisselen we
uit waar de (on)mogelijkheden van OIlze gezondheidszorg zitten.
WEERBAARHEID
Margreet v.d. H. komt ons vertellen hoe je sterker op je werk
kunt zijn en/of worden. Allerlei tips en trues komen aan de
orde maar er is ook ruimte voor enige lichame1ijke oefeningen.
Veel geweld is te voorkomen door verbaal weerbaar te zijn 'maar
zelfs de hoer met de grootstc bek heeft weI eens met geweid te
maken. Het is dus knap handig als je agressieve personen een
paar rake kletsen om de oren kunt geven wanneer nodig. In de
discussie zal zeker blijken dat wij hoeren niet helemaal
onvermogend zijn op dit gebied. Waarschijnlijk hebben wij zelf
ook weI enige vaardigheden ontwikkeld waar anderen weer van
kunnen leren.
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