
JE WERKPLEK.- EF.N EVALUATIE
 

Ten eerste wil ik even melden dot ik milt iemand ben die belwefte heeft aan un vasle 
weriqJlek. lk ben vri) nemadisch ingesteld; de ene keer wert ik hier en de undere keeT loop 
ik doaT de fwer te zijn. 
Zodoende heb ik aile vormen van prostitulie wel zo 'n beetje gehad. 't Enige war ik neg 
nier heb gedaan is prive de deuren opengooien voor mi)n cliefUele. 
1k ben ooit (dot li)kt langer geleden dan het is, hoor) begonnen in een c/.u.b. Wanneer je 
net beJU begonnen met werken valt daar weirug tOI niets over te (be)oordelen, moor ik heb 
de nodige clubs 1W wel gelwd. Daarom hierbij mi)n visie. Voor mij is in clubs werken 
absoluut niet weggelegd: ik ken nomeJijk niet werken met alcohol. ik. tnQet held"r zijn, en 
in de mewe cWbs ko.n je dLulr f1iet om hun. Voorts vind ik 't niet lekker om Ie lang 
achrer elJazar u werken: 8 uren djn voor mil echt te "mg. Boven.dien ga ik mementeel 
naar school en dar valJ bijTlll niet Ie combineren: om 4 lUU ben)e een keer kkJar en's 
morgens is het weer woeg ocJuend en overdag werken gaal a1 helemaal niet. 
&'cort bevalt mil beter. Akolwi is Ie vermijden en ik ben nog nooil 8 lUU achler elkaar 
kwijt geweest. Ik vind wel dot je heel lang met een k1anl bezig oem; dot ligt mij niet zoo 
Maar ik vind het ~r dar je thllis /amt wachren en pas a.an de slag gam aJ.s er wat re 
doen is. Waar ik me vreselijk aan erger is dar dar de bureau's je op de meesl onmogelijke 
tijden bellen, terwiji je)e tkln met hebt ingechecJa. 
De stram tigt mij heel erg, doordot het zo vrij is. Je hebt er in weu mer. niefTUllld war Ie 
IIIilken (clubbaas, escortbureou, eigenaar pond met raam) behalve dan de k1aJlt. 'I Contact 
met de klant is kort, war voor mij idp.aal is. 'r Is naruurlijk wei altijd een gedoe in die 
auto en aJs het slecht weer is -:;w je dan op strat11 W Bovendien kon je elk moment goon 
wanneer jij dar wilt, -nib geen vaste dagen - en aJs je geld nodig hPht. werle je veel en als 
je een tijdje geen tin hebt ga je gewOOll nier. 
Raam en SlTaaJ hebben heel veel gemeen, waordoor dar mij QQk erg trela: 'r kontak.l is 
lam en je hebt veel eigen inbrellg. &n eigenaar van een pond is imme~ heel anders dan 
een clubhaas ofeen escort-rype. 
-Voons zit je binnen. tills weer of geen weer: "jij zit goed- Een groot ruuJeel vind ik wei 
dar je herkent kunt worden. Op S/TaaJ Jean dm ook wei, mofU dan werk ik persoonlijk tills 
in een andere plaizts, aJ.s ik woon. Voor mijn vrietulen is dot geen puru, TTIlJlJT ik voLg een 
dagopleiding en '( lijla mij persoonlijk heel vervelend aJs je dagetijks met de nek word! 
aangf'lceken. : 
Nou heb je mijn v,erhaal wei gelez.en, mofU war vindjij IWU? Waar werkjij her fiefst? 
Tell me! 
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"En wie benjij dan wei?" 

Is een vroog die me de komende tijd wet veel gesleld zal worden. Om daJ een heetje voor 
te zijn, wil if< me graag even officieel voorstellen. Z.oda1 je weet over hoc en war a1s je 
m 'n naam vaker legenkomt. 

lk ben Engo, 24 jaar, en ik heb een te gek klein hubje in Wageningen. Sinds 12 augustus 
ben ik vrijwilliger by de Rode Draad. Dar zit zo: 
Per 1 september heb ik ofllslag genomen na anderhalfjaar gewerkt le hebhen a1s 
vuilnisman (of vuiinisvrouw, als het beeslje manr een n.aam heeft.) lk was dit werk echi 
ontz.euend Lilt. Her was erg geestdodend, en de gein van [euke spulletjes vinden hi) de 
kraak was er oak al gauw af 
lk heb me toen ingeschreven VOOl' de deeLtijdstudie HHAO eommuniea.tie. Deelti)d, omdaJ 
ik er dim noost kan werken. Dat werk moes{ iets zijn, waarbij ik met beide benen op de 
grand moest staan, moest nadenken. Werk waarbij van ailes kon gebel.lren, waar spanning 
inz)t, en woor ik tevreden over kan zijn ais ik thuiskom. Een vriendin gaf me de naam en 
hel adres van de Rode Draad. Ze Wist dat ik een tijd in diverse clubs had gewerkt en zei 
me: "Dar is echt weu voar jou! Waarom bet je ze niel op, en VT'aag je ofze mensen kunnen 
gebruiken?~ 

M'n hoofd sLoeg gelijk op hoI, en ik was wild enthousiast. Een organisatie van en vaor 
hoeren, hef leek me een goede ervaring en ook goed werk. lk sprak een boodschap in op 
het antwoordapparaat van de Rode Draad, waarin ik kan de situatie uilLegde en eigenlijk 
vroeg: "Geef mij die job?" 
Twee dagen later werd ik gebeld door 10. Ze nodigde me uil om de 12e tangs Ie komen 
om kennis te maken. Mel mllende knieen (nier overdreven, ik was echt zenuwachtig) 
onuiat ik niet wist waf me re wachten stond, was ik die donderdag op de 
Kloveniersburgwal. We had4en een gesprek over het werk W(1l ik gedaan had, de 
opleiding, Wa! en waarom ik bij de Rode Draad wilde. En nalUuriijk over de clubs woor ik 
had gewerla, waar we grappig genaeg Wa! overeenkomsten in hadden. We spraken af dat 
if< als start in de redaetie van Vluggen;es en Blacklight ZOU gaan werken. Ret leek hen de 
beste manier om de organisarie te l.eren kennen. Ik was hel daar volledig mee eens, ik 
moesr. immers van nul af aan beginnen? Dus kreeg ik een heLe stapel Hhuiswerk ~ mee nam 
huis, zodat ik wat meer te welen zou komen over kef reilen en zeilen van de Rode Draad. 
Thuisgekomen kwam ik er achter dat er nag best Wat kOml ki.jken a1s je ailes will welen 
over belastingen, verzekeringen, safe-sex, huurvoorwaarden, en natuurlijk anikeL 250, 
waar binnenkOrl zaveel mee gaat veran4eren. Hel heeft mijn enthousiasme aileen nag 
maar groter gemaakt. l>e kornende tijd zui je me op donderdagmiddag kunnen vinden op 
de Kloveniersburgwal. lk zou het leuk vinden am wal mensen van de acluerban te 
onrmoeten.Al:s.ie zin hebt, of djd ervoor, kom dan een keer tangs. 
Ik hoop dat ik binnenkon meer van jullie hOOT, jullie oak van mij. 
Ik tie, lees, ofschrijfjuLlie laJer. 

Engo 

POEN 

Wegens ziekte van ooze specialist op 
financieel gebied, dC7.e keer geen poen
artikel. 
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