
L o s s e
 

Beste s(ex)-collega's, 

Ik heb jaren galedan gedwongen in de prostitutie gewerkt en 
heb na mijn vlucht uit die omstandigheden mijn leven weer een 
beetje op orde. Ik woon nu in een ander deel van het land en 
sta geheim ingeschreven in het bevolkingsregister zodat ik me 
over mijn veiligheid niet zo'n zorgen hoef te maken. Tach 
bleef mijn verleden door mijn hootd spoken. Ik ben toen naar 
een RIAGG geweest maar het werd me a1 snel duidelijk dat zij 
niet wisten hoe om te gaan met prostitutie. Op de een of 
andere manier voelde ik me absoluut niet serieus genomen dus 
moest ik het (zoals gewoonlijk) zeIt maar zien op te lossen. 
Tenminste dat dacht ike Deze zomer las ik over enige 
conflikten met vrijwilligers van de Rode Draad en dat was veor 
het eerst dat ik hoorde dat er een orqanisatle voor 
prostituees hestond. De jaren dat ik gedwengen in een sexhuis 
werkte was er geen krant of televisie in de buurt en dus is 
het logisch dat dit me was ontgaan. In ieder geval ben ik zeer 
gebaat bij het werk dat jullie doen. Ik woen te ver van jUllie 
kantoor am aan aktiviteiten te kunnen deelnemen (ik heb 
trouwens oak het bijstandsgeld niet voor een treinkaartje) 
maar ook op afstand komen jullie door. De bladen die jullie 
met het informatiepakket hebben meegestuurd zijn in aen woord 
geweldig. Ze doen me beseften dat er niet aIleen maar 
rottigheid was. Ook ik heb zoveel geleerd van mijn werk en heb 
stapels aardige mensen ontmoet.· Ik realiseer me een stuJc beter 
dat het riiet aIleen maar Kommer en kwel was in de prostitutie 
maar dat het isolement in het vak je uiterst kwetsbaar maakt 
voor uitbuiting. Ga zo door meiden, oak in het nieuwe jaar. En 
laat je nlet ontmoedigen door.wie dan ook!!lt 

Janine 

Beste mede-hoeren, 

Na lange tijd heb ik het werken in een club weer opgepikt en 
ben geschrokken van de wijze waarop van mij verwacht wordt 
mijn werk uit te veeren. Ik mag niet uit mezelf naar een klant 
toestappen, ben verplicht te animeren (drank) en krijg 
bekeuringen van 50,- wanneer ik een paar minuten te laat 
aanwezig ben. Er worden veor aileriei "overtredingen" boetes 
geheven. Het Ii jkt hier weI een strafkamp in plaats van een 
hoerenkast. Is het bij jouw in de club ook zo'n terreur? 
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WaarschijnIijk weI want ik heb de laatste 6 maanden a1 in 4 
verschlliende clubs gewerkt en zij hanteren allemaal vanm die 
stupide regels. Ik snap best dat er een aantal afspraken 
gemaakt moeten worden maar de heren exploitanten moeten niet 
denken dat we op kieuterschool-niveau opereren. Hat lijkt me 
een leuk idee om aIle huisregels van clubs te gaan verzamelen 
en die eens met elkaar te vergelijken. Niet aIleen kunnen we 
daarmee aan de buitenwereld laten zien hoe er met hoeren wordt 
omgesprongen in de meeste bedrijvan maar misschien kunnen we 
er eens samen veor gaan zitten om regels te bedenken die voor 
ons weI acceptabel zijn. Voel je hier iets voor, treuzel dan 
niet langer en stuur je huisregels naar de Rode Draad zodat ik 
snel contact met je op kan nemen. 

Rosa 

CROSSING TIlE LINE 
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Hallo allernaal,
 

Anderhalve week geleden schreef ik cen brief naar 'Iosse
 
tongen'. Ik was weer begonnen met werken, in een club, zeals
 
ik altijd gedaan heb. Behalve dan die blauwe maandag die ik in
 
een privehuis in Zwolle spendeerde. Ecn week heb ik daar
 
gewacht op klanten en ben uiteindelijk weggegaan met de
 
wonderbaarlijke winst van Fl.75,-. Geweldig niet?
 
Maar enfin, ik had gesolliciteerd bij een club, werd
 
aangenemen en begon vol goede moed. Nieuwe make-up gekocht,
 
een paar mooie kousen en nieuwe hakken onder m'n verf;letcn
 
pumps.
 

Die brief aan de Vluggertjes was om te vertellen hoe het werk
 
beviel na een lange tijd op non-actief te hebben gestaan.
 
citaat:"Wel is het soms vervelend am te moeten drinken en lang
 
te praten met klanten. Auto's,voetbal, het kantoer, RTL4 en
 
rooeder de vrouw zijn niet mijn favoriete onderwerpen van
 
gesprek. Maar, als hoer beschik je over een grete portie
 
sociale vaardighcid, en dit hoort er nu eenmaal bii ll 

•
 

Je leest de verveling waarschijnlijk al tussen de regels
 
door.Na een paar weken werken werd ik oak nog de club uit 

geknikkerd. Mijn relatie met de 'Big Boss' was niet denderend
 
en hij was waarschijnlijk maar wat blij dat hij me kwijt was.
 
Maar wat nu? Een andere club zoeken? Een privehuis?
 
Via iemand van de Rode Draad kwam ik in contact met Irene, een
 
vrouw, die ramen verhuurd.
 
Ik had a1 heel vaak gehoord dat achter het raam echt iets voor
 
mij was. Het directe contact met je klanten, de vrijheid,het
 
niet hoeven delen van je huur. Kortom: zelfstandig ondernemer
 
zijn!
 
Ik wist het nag zo net niet. Eng hoor!Maar toch maakte ik een
 
afspraak met deze 'huurbazin'.
 
Op een zaterdagmiddag om 12 uur had ik een afspraak met haar.
 
Ze legde me wat dingen uit. Achter het raam werken is tach weI
 
heel iets anders dan werken in een club. AIleen a1 dat je voor
 
je eigen spullen moet zorgen (condooms, handdoeken, olie,
 
zeep, glijmiddel, noem maar ep.
 
Een uur later zat ik veor het eerst achter I1het U raam.
 
s' Avonds kwam Irene 1angs om te ki jken hoe het ging. Ik kun
 
niet anders dan iedereen' gelijk geven. Wat een vrijheid, en
 
wat een leuk contact met klanten. Niks geen gezever, geen
 
opgelegde babbels. Gewoon 'straight to the point': wat wil
 
jij, wat wil ik.
 
Mijn derde dag achter het raam zit er nu op. Als het aan mij
 
ligt ga ik hi.er nog lekker even mee door. Ik snap niet meer
 
waar ik me eerst zo druk over gemaakt heb (nou ja, ik snap het
 
weI maar trek m'n voeroordeel volldedig in)
 
Mijn collega's zijn een stel leuke meiden en ik voe1 me op
 
geen enkele manier meer uitgebuit, iets wat in clubs tech
 
altijd in mijn hoo~d ronddoolde.
 
Ik heb die brief die ik eerder schreef verscheurd en toen deze
 
geschreven. A1s ik die twee brieven met elkaar vergelijk dan
 
klinkt deze een stuk enthousiaster en vrolijker.
 
En 101 in je werk is toch weI een belangri jk ding, vinden
 
jUllie niet?
 

Liefs Karin. 
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Halla allemaal 

Ik schri jf deze brief omdat ik hoop dat andere meiden me 
kunnen helpen met een probleempje dat ik ondervind bij het 
werken. 
sinds drie weken werk ik weer drie dagen per week in een club, 
ongeveer 30 kilometer van mijn woonplaats. Het werk bevalt me 
erg goed. ik heb een stel 1euke meiden om me heen. Er is 
absoluut geen sprake van concurrentie onder elkaar. De baas is 
een leuke kerel en binnen de club is alles goed geregeld 
(voorzieningen, hygiene, medische onderzoeken enz.) 
Ik wil graag nag aen ti jdje doorgaan met werken maar er is 
lets wat aan mijn geweten knaagt. Ik kan heel erg goed met 
mijn ouders overweg. We bellen veel met elkaar. Ze wonen mear 
dan 150 kilometer van mij vandaan dus we zien elkaar niet zo 
vaak. Omdat ik s'avonds in de club blijf slapen weet ik dat ik 
di t niet lang kan volhouden. En eigen11 jk wil ik oak nlet 
tegen mijn ouders liegen. Ik weat aIleen echt niet hoe ik aan 
mijn Quders maet vertellen dat ik als prostituee werk. Ik ben 
gerefarmeerd opgevoed en daardoor kan ik dit denk ik niet aan 
ze duidelijk maken, zander ze diep te kwetsen. Ik ben zelfs 
bang dat als ze het zouden weten ze niets meer met me te maken 
willen hebben. 
Mijn vraag aan jullie lezers is:kennen jUllie dit probleem 
(moet haast wel),hoe hebben jullie dit aangepakt?? 
Ik hoop dat ik wat reacties krijg. Mijn adres is bekend bij De 
Rode Draad. Ik hoop dat jUllie schrijvenl 
Indien mogelijk (als je je eigen adres oak meegeeft) schrijf 
ik zeker terug, 

alvast bedankt, 
Marjolein 
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