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"RET BESTE VERHAAL VAN '94" 

Zoals je weet geeft de Rode .Draad iedere twee maanden een blad 
uit getiteld "Vluggertjes". Vluggertjes is een blad spociaal 
voor hoeren. Het spreekt vanzelf dat aIle teksten door hoeren 
worden geschreven. Iedereen die in de prostitutie werkt mag 
dit blad gebruiken om desgewenst anoniem haar\zijn verhaal te 
vertellen. Je ·hoaft dU5 niet bekend te zijn bij do Rode Draad 
om in Vluggertjee te schrijven. 
Een enkele keer kri jgen we reakties op artikelen in de vorm' 
van een brief maar waar we een grate behoefte aan hebben is 
korte verhalen en/of collumns. We weten dat er een beetje let 
voor nodig is om je eigen verhaal aan papier toe te 
vertrouwen. dUB willen we het schrijven voor de Vluggertjes" 
iets aantrekkelijker maken. 

We dagen jullie ui t am je verhaal pri js te gaven en daar 
stellen we een aanmoedigingsprijsje tegenover. Het verhaal dat 
geplaatst wordt in de Vluggertjes levert een gros (l44) 
condooms op voor de schrijv(st)er. Wordt je verhaal ann het· 
eind van '94 uitgekozen voor pUblicatie in de Blacklight dan 
zi t je pas echt goed •..................•...... 

EEN JAAR LANG GRATIS CONDOOKS!!!!l!!l!!!!!lll!l!Il!!!!l 

Wanneer je onze vakbladen verfraaid met jouw belevenissen
 
beloond de firma Durex je met een jaar lang gratis condooms.
 
Natuurlijk moat je verhaal aan enige kriteria voldoen.
 
Je verhaal moet:
 

Origineel zijn.
 
Herkenbaar zijn voor hoeren
 

- Getuigen van (zelf)respect voor hoeren
 

Verder maakt het niet uit of je nu een smartlap van een 
levensverhaal instuurd of eon annecdote over klanten. of 
c011ega'6. Iedereen die naar school is geweest kan schrijven, 
dUB denk niet dat je het niet kunt, bovendien worden eventuele 
fout jas weggewerkt zonder de inhoud van jouw verhanl aan te 
tasten. 

GOEDKOOP 

GoedkooP Is, ala fe met .ze neukt 
om van hun l;1ezeur at t6 zijn 

Goedkoop Is, a1JIje het doet 
orndat z1J de kost zo goed kan verdienell 

C-..oedkoop Is. ala )0 ze eJzulgt tot je kakcn pl)n doen 
om roet vocr trot Ie worden uitgemaakt 

Goedkoop is, 818 Je het doet 
om ze '6 Il.vonds !huis Ie houden 

Goedkoop Is, als je het vaar mlnder d061 dan 
genol, een baby 01 honderd dollar 

Goedkoop la, ala je he! doet 
Toor zekerheid en geborgenheid 

GoedkooP Is. wat je bent 
Toor je nee leert zeggen 

Gc ~~ 'Pili. ..je bel doet In roll voor 
goedkeuring, vriend&chap or lielde. 

Door S<:arlot Harlot 
~Franclsco 
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