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oft de we!tlrjde/£...
 

De afgelopen twee maanden hebben wij het, dankzij het tropische weer, vaak
 
aardig warm gehad ap de werkplek. Op zich was dat wel eveniets anders dan die
 
Lamers die we in Nederland gewend zijn.
 
Begin juli zijn we naar de boekhoudster geweest voor het bespreken van het
 
halfjaarlijkse financieel overzlcht van 1994. Dat betekent dat we hebben
 
bekeken of we met het bUdget goed uitkomen dit jaar. Met die hitte plakten we
 
daar helemaal vast aan de stoelen maar desondanks konden we er wegkomen, met
 
als conclusie dat we, financieel gezien, prima ap schema liggen.
 

Verder hebben we gesproken met een dame van gemeentelijke prostitutiezaken
 
over de tippelzone in Amsterdam. Hierin hebben we zaken aangekaard als
 
mogelijke nieuwe plek en verbeterde werkamstandigheden voar de hoeren op die
 
gedoogzone.
 

We hebben een nieuwe vrijwilliger aangenomen voar het maken van de
 
haereninfomap. De map 11gt voor jullie ter inzage op het kantoar. Er zitten
 
knipsels in en informatieve artikelen over belastingzaken, verschillende
 
werkbranches etc.
 

Eind juli zijn Margot en Mar'ianne uitgenodigd voor een prostitutiecongres in
 
Edinburgh (Schotland). [en uitgebreid verhaal vindt je elders in deze
 
Vluggertjes.
 

In Augustus hebben we twee No-Pictures acties gehouden op de wallen ;n
 
Amsterdam. Met een groep vrijwilligers zijn we de straat op gegaan om
 
toeristen~ door rniddel van een No-pictures folder, duidelijk te maken dat we
 
niet gefotografeerd willen worden. Veer de hoeren hadden een Vluggertjes~ een
 
Blacklight en wat activiteiten folders meegenomen.
 

Verder zijn we druk bezig met een nieuwe publiciteits-campagne. We hebben een
 
heel chique reclamebureau gevonden die voor OilS (gratis!) nieuwe posters
 
ontwerpt. Met deze feestelijke actie hopen we het jaar 1995 in te lu;den
 
waarin De Rode Draad 10 jaar bestaat.
 

Ook zijn we bezig met de voorbereidingen veer verschillende activiteiten zoals
 
het vrijwil1igersweekend Team-building, de werkgroep 'Eigen bedrijf', de SM

cursus, de Vechtlessen etc.
 
We lijn ook druk met het ontwerpen van het activiteitenplan voar volgend jaar
 
zadat we de subsidie voor 1995 kunnen aanvragen etc.
 


