Blunder
En"ne
h6e doe j e het dan? Doe j e het he 1 emaa 1 naakt '!
En
van achteren? Mag ik efte voelen?
Ik voelde me verpl icht om op al die vragen braat antwoord te
geven. Oat krijg je als je het werk van klanten moet leren.
Toen ik begon te werken was ik te geintimideerd door de 'echte
vakvrouwen am ze ook maar iets 1.e durven vragen. Ik dacht ook
dat ze niet echt bli j waren met mi jn komst in de straat.
Concurrentie of zoo Ik behandt=!lde mijn klcmtcn dan ook zoals
i.k voorheen mijn vriendjes behandelde, want ik wist niet hoe
het anders kon.
7,0 zei ik oak ja, toen een klnnt mij vroeg OT. hij een foto van
mij mocht maken. Zander kleren natuurlijk. 100 piek voor maar
5 minuten werk. Oat ik (weer) niet goed nagedacht had bleek
toen ik een paar dagen later weer op de baan verscheen.
"Er zoekt iemand naar je, een klant" lachte een collega toen
ze me zag. "Wie dan" VToeg ik. "Ik weet niet hoe hij heet,
maar hij wist je naam niet meer en nu gaat hij rond met een
foto van je". Oh, wat voelde ik me dom. Voor het zelfde geld
had hij de toto verkocht ann een landelijk sexblad € ! ll had ik
voor 100 gulden voor heel Nederland te kijk gestaan.
Van je touten leer je, zeggen ze. tach had ill.. er veel vaor
over gehad als ik het prostitutie-werk op een andere manier
geleerd had.
Dat gedoe met de toto heeft verder geen
vervel.ende gevolgen gehad. Oat kan ik van andere 'blunders'
ui t. mi jn begin ti jd in de prostitutie niet zeggeIl.
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Hot Shots
1. Wie heeft er nog pornostrips van
bijvoorbeeld SUSke en Wiske, Lucky Luke
e.t.c.
(natuurlijk
tegen
betaling)
groet jes. Sjef.

bezig met het opstellen van
'P-raoek Prostitutie', een soort
;~lagwerk voor (beginnende)
6es.
Heb
je
een
:peclA J 'apt/tips/verhalen over hoe
let- ~ e t moet? Als je daarover wil
'ert. .) . . kun je je brieven onder
II k;ricbten
aan dit
blad.
Mag

qraag een nieuwe werkplek
n. 'T liefst in Groningen
t raam. Willen mensen die zelf
zijn mij attenderen op de
eden?
ineke
mannelijke hoer met ruime
in SM. Ik werk voor zowel
als vrouwen. Ik zou graag in een
e privehuis of club wi~len werken,
efst
waar
mannen
en
vrouwen
nwerken.
Weet
iemand
misschien
ets?
bedankt, Wim

