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Beste LezeTS,
Hollo.
Losse tongen is het rubriek waar
je 01 je vragen, problemen en re
Sinds een maand of zes werk ik
niet meel', en dat was echt niet
acties kwijt kan. Wij zuHen probe
omdat ik het zo a{schuwelijk
ren om je vragen te beantwoor
den. Reacties van de lezers die
vond! Natuurlijk had oak ik zo van
die dagen; weinig klanlen, of jUi5t
iets te zeggen hebben over de eer
derverschenen brieven zijn weI
veel zeurpieten. Maar ik mis het
nog altijd en denk bijna dagelijks
kom!
Soms kan het zijn dut wij een brief
am maar weer Ie begmnen.
Het ellige wat me tegenhoudt is
inkorten vanwege gebrek aan
de sfeer op dit moment; die eeuwi
ruimte. Maar we houden de
ge concurrentle; lk en beter dem jij
essen tie er weI in!
De Bedactie

an zij is geen echte hoer. Iedereen
kijkt oUocn maar naar die onder
vol haat en niJd. TerwiJI ikdenk
dot we allemaal iets elgens heb
ben; ik weet waar ik goed in ben.
Net als de concurrenlie tussen
moerdere winkels in de buurl; bij
de ene koop je brood en blj de an
der je vlees en bij de derde ga je
voor een pruatje. Dames (en he
reu) het 201 ons geen kwaad doen
om wat minder am ons heen te
sloan, en trots Ie zijn op het werk
dot we doen!
Jeonine
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Brief:

Ik maak van de brievenrubriek
getJruik om te waarschuwen vom
een heel naar esrortbedriji,dat op
eerJ mensonterende manier zaken
doel. Hel mocderbednji heet "Va
lentine", maar dacrnaasl opere
ren ze onder tal van andere na
men zoak Hotel Escort, Airport
Escort Massage, Marie-Lotllsf:,
Angels Escort.
Deze bedrijijes worden gerund
door I wee snelle, zich meer dan
regelmatlg de nellS poederende
boys, Ruud en Martm genaamd.
2ij worden bijgestaan door een
equipe van telefonlstes en
chauffeurs dIe allen deel uit ma
ken van het complol.
Hiel voIgt hun 'bedrijfspolitiek':
De heren hebben slechts een
molto, dot is geld verdienen en
wel:::o snel mogelijk ell zo vee}
mogelijk! Hoe maak! bun dan oak
niet echl uil en dal ze d(rarbij oak
mel mensen te maken
hebben,ach.... wat zou b (~t oak!
Via onder meeT ilUn misleidende

