Vraagbaak voor de hoer
Sinds het ontstaan van de Rode Draad, zoln tien jaar geleden, zijn we
overspoeld met de meest uiteenlopende vragen over aHes wat met
prostitutie te maken heeft. Vragen op het gebied van gezondheid, sex,
belasUng, rechten, beroepsvaardigheden enz.
Uit al die vragen ontstond het idee om deze nieuwe rubriek in het leven
roepen. De vragen en problemen van lezers worden door deskundigen
beantwoord. en in deze rubriek gepubliceerd. Zo steken we er allemaal
van op.
Heb jij ook vragen stuur die dan, al dan niet anoniem, naar:
De Rode Draad, Postbus 16422, 1001 RM Amsterdam.
Beste Rode Draden,
Om te pijpen gebruik ik a1tijd pijpcondooms en als ik dan ga neuken
doe ik een speciaal neukcondoom am. Nou zei een vriendin van mij
dat dat helemaal niet hoeft, dat ik met een pijpcondoom gewoon
kan neuken. Nou ben ik a1s de dood dat ik dan eerder een "klapper"
krijg. Hoe zit dat nou, kan ik met een pijpcondoom gewoon neuken?

la, dat kan.! "Pijpcondooms" zijn namelijk niets anders dan
"neukcondooms" waar geen of weinig glijmiddel en een smaakje aan zit.
Ie hoeft dus niet bang te zijn voor een "klapper'. Wel moet je voor het
neuken wat extra glijmiddel gebruiken.
We hebben dil nog even vOor je nagevraagd bij verscheidene
condoomfabrikanten en die waren het llit keer allen eens.

Oproep
* Baal jij ook zo van die geitensokken mentaliteit?

... Wat zou jij tegen aile hulpver1eners in Nederland willen zeggen?
* Kun je je 'ei' nergens kwijt?

.

Wij zijn op zoek naar prostituees die positieve.ofwel negatieve ervaringen hebben
met hulpverleners en daar met ons over willen praten.
Wij zijn 3 studenten die in opdracht van o.a de Rode Draad bezig zijn met een
onderzoek naar de ervaringen van prostituees met hulpverteners.
Bel ons voor een afspraak of verdere ihformatie:
Hedwig: 073 - 120793
of schriftelijk: Marielle
Maud: 04990 - 73966
Madeliefstr.48 5643 HT
Marielle: 040  118941
Eindhoven
Laat eens wat van je horen!
Alvast Bedankt.
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