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Curriculum Sensualis van: Kim 

Nallonahtait: NederllUld... 
Geboren' 1.';0459 

l.engle: 167cmIIJD) G"wicht· ~3 

Mulen: 87.,66.82. I6 
Ogen: diepbruln 

Tanden: ,choon, !Je7.ond geen kLmslgebit 
Voet<m: mom & sterk goed geplaceerd, macrt 40 

Huid: soepel en egool vnn feint.lichl gekleurd 
Uiterlijk: jongeosachtig en ieugdig ogendzeer goedGC<lchte heer Buitcndorp, 

verzorgd. mysterieus ooslers, geen board, 
bril. snor 

Onlangs las ik in uw weekbijlage van een dagblad Kledlng	 "'part & ei~enzi\1ni[l met uitgesproken 
vrouwolijke styling, vcrok gedudd sexy 8< sl over llW activiteitcn, vervat in buro Esquire.lk heh 
mk, don eens Donchalanllosles & ruim. ge

her artikelmer vee! insrernrning en genoegen ge heima hefd;) voor latex, 10k & leer dames
le7-CI1; ook ik vind ht,t aangenaam om mijn relaties maat34 

Vor'orglng: jacque$ courtin dorms coco chanel ill blotbet naar de zin te maken ~!1 -omdat.ik geen butler I' 
herm 

bm . te hekoren.lk schrl)t u omdat Ik Vlnd dar het r, C.,euren in de lente Jris(ruitig paris '83 van YVc,s saint 
llurtig bn zijn dar u kenl1is heeh van mij. Hoewel I lanrent 

mdo zomQfzaClTzoelig parfllm d'elJe '91 VOnhet zeeronwaarschijnlijk is (afhallkelijk van de 
claude montaoa 

::~cnrele welke u bcdiem) is her alrijd mogelijk dar [, In de herlst zwoetzinnelijk lou lou '87 <lan 

een van uw relam's voor een bepaalde gelegenheld ~	 jecm bouquet cacharel 
in de wlnt"r diepdrogerend poison '8~ vanof rijden~ cen sitllarie de dienstverle)ling wcnst } 
christian dior 

waarin Ik mij III de afgelopen jaren gespecialiseerd i: Lens: acuvue von johnson8<johnson 

heb. 1),\11 srrekr het tOt llW kwalireiten als u van Lubricant: sensilube van London rubbor company 
Oorsprong: indonesie, chinese oudersl11ijn IX'staan op de hoogte bem. 

Geslacht: andIOgyn 
slenenbeeld: ram met scborpioen, cal poopIe 500rtl 

Ervan uirp;:lande dat II discreet met mijn ClITricu Instelling: vmuwelijk, romalllisch, tl!<in'l"ll~~h 

Karakter: eerlijk. integer & bewust graClg dominant.lum SCllsualis l.ule omgaan (die insteUing mag ik 
soms submissie! 

van II verwachten, neefil ik aall) groer ik II vriende Kanmerken: geil koalgeschoren hooJcl (aJ$ van eeo li

lllk,	 belaanse monnik) 
vier paaroorgaatjes 
beide tepels gepierce,!

liefs, xxx. Ki 111. mooie geschoren penis 
sma] & stevig kontje 
prochtig geoeJende amlSDe kennis van het hart is de emotie van het leven. 
lichaam helemaal glad en onbohaord 
intelligent 8< zichzelf, boelend & allerncrtieJ 

Houdtvan: het genieten, het bekor"n, openheld & in Ii .. 
miteit. passie en het bizarre in spel & JanGcachte heer, 
tasie 

Houdt niet van: roken &drugs, dranklllcht &ordinaite bars 

Met belangstclling heb ik kennis genomen van llW dieren en kinderen. lnluurvet & tabakslucht 
Waardeert: individuoliteil, emotionali teit, IO"wildl.l1g, schrijven d.d. 23 december 1992. 

idealism, luxe hotels &verwennenj, kwo· 
WaarschijnJijk bent u niet op de hoogre van het feit lileit en stij]
 

dar butlers" a lies " voor hun opdrachtgever/werk
 Haat:	 oppervlakkigheid, middelrnahgh"'ld, 
stompzinnigheid. burgelijkheid, maatschapgever doen met uitzondering v(ln tell drieml zaken, 
palijke repressie en vooral opporlumstisch 

rc weren: her leveren van drugs, het rcgelen vall es en referentiel gedrag, 

<:.:or:rs en her met medcweten weewerkcn aan straf Kwaliteitell
 
innervision: inzicht.leven. vrijhaid. filmfiJosolie. porno
bare zaken. Derhalvc zal Esquire geen gebruik ma

gmlie, poeZle poprnuziek & d,m~ 
kell van uw adresgegevcns. Kwaliteiten 

bodymusic: high class gay escort courtlsan voor bijzon
dere W()nsen & gezelschcrp van niveau,Graag spreek ik mijn waardering uir voor uw in f: art,e"l, calamiIe, naaktmodel. minnaar & 

ventivitcit met belrek king tOt her bcnadcrcn van he lear, parlner & danser, poseur & masseur, 

potenrielc markrgcbiedcn. body & soul fully incorpmoted 
Wonst: een Iieve. attente. heJst oudere heer. een zafk wens II sllcces met uw ollJcrneming. 

!
 
kenman die zichzellis. een genllemun of
 
leisure die niet rookt, vaardlg is & fantasie

rijk VDOr exclusieve erahek op financiele ba

sis waarbij respect voor elkoars persClonlJ jk
HoogacbtclJd 
heid voorop staat en h"trokkenheid nCla, el 
kaur to~ bepaleod IS 

Erik L. Buijeendorp Om~angsW1iz."'·	 een belrouwbaar kontakt oj relatie inrlj",n 
gewenst :<eer th!<creet Willig vrijen. oiel rodil'ccrcurJeigcnaar 
ken, 9'''''' .saDleowoninglJ Sexy Bull Safe 
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