bedoefd am contaclen Ie leggen mel andol(' /IOOlcrl, of-l
een Iniorme/e monier.
Oak is el eike donderdogmiddog de mogelijkheld 101 in
lo,oen Speciaol \/oor deze activllei.'en hebben we de
Rode Korner. Er sloan door een oonlo! bonken en er ZI'in
oltiio' d,onk/es oonwezig, wooro'ocr de sfeer gezeilig en
onlspannen is.
\IVe nopen dot ie vroag zo beonlwoord is Heh ie loch
lIog I'fogen bel don met de .irdol,'in, en naluuriiik hopen
we ,ie 0011 Ie zien op een open avone' of inioop,'Illdc..fo9
Beste collego's,
$inds drie joor werk ik achier het raam. Hel beviel oliijd
goed, maor de loolsle tiid denk ik 81 tach steeds meer over
am me Ie specioliseren. l\I\ede door olle belasting gezeur,
en noluu 1'1 i jk het fei i do t ik oak wo t ouder word den k ik 8rOVer
am voor mezelf te beginnen.
Nu heb ik eigenliik twee vlogen. Ik doe 01 zo'n lien jaol oon
SI\I\ , prive en op fees\en. Ik heb het echler nooil in mijn werk
willen doen Oil vooiol om werk en prive gescheiden te hau
den. Ik was oltijd bang dOl klonten binnen een S.M siluotie Ie
dichtbij mijn gevoel zouden komen. Ik denk er nL loch over
om me te specioliseren op SM en ik vroag me of of iullie (of
vrouwen die jullie kennen) dit ook meegemookt hebben.
1\/\ijn f\Neede vroog is hoe ik een kleine SM club op kon
zelten.
WOOl moet ik con denken 2
Hoe werkt dot met belosting? 1\1\09 het eigenlijk wei?
en wot zijn de start c.q. inrichtingskosten~ Ook vroog Ik me
of wot voor lokotie eisen ik moet stellen. Denken lullie dot
klanten bereid zijn noor ofgelegenel Iokalies Ie reizen vom

de/e speda Ie <1 iensl Hel ZOIJ wei goedkop~r 7'1 n in iedar
gevol.
Nou heel vva! vlogen dU5. Ik hoop dot jullie een paol
a ntwooraOIl hcbbcn.

joy.

B05/Cjr.>y,

jA nebl illderdoad een "wosiils( VO(/ vrogen wow
we n,er in een poor zinnen onlwoard op kunnen geven.
Het Is ine'erdood stirn am ie Ie specio/iseren en re
persOOnlijke interesse in $/\/1 hoerl geen bezwoor Ie zi/n
inlegendeef, wie wi! er Illel belaold hi/900 voor wat ie
loch o! iauk vindl am Ie doen 2 We genie/en ols pros'
lituees over hel a/gemeen hehoorlii-~ von sex en daar
mee is nlel gezegc' e'ot klonlen doworT! ,Ie dicht oij Or')~
gevoei .komen Het kon nuful)(liik wei moor Iii bepoald
0/5 vokvrouw of je dot oon hem {of hoall/aot zien of
niel.
Over hel opzelfen von een eigen bedriif ziin verschil/en·
de mogeiiikheden die ook. mel ie persoonliike omslOIl
dlgneden en keuzes Ie trloken hebben Welk model voor
iou het besle Is moel ie zeli onldeHen Hiervoor komi le
'dere zes weken een groep hoeren 01,' elkoor om
geschikle bedrijf5modellen uit te wisselen on eikoor Ie
Onder$leunen in het opzelfcn von eigArl {prostitulie} be
driifies
(Je groep heel Werkgroep f!gen Bedrr/f {WEB/ en voor
liA dalum von de eersle o"leenkomsl kiik ie op de agen
da von Vluggeriies of bel /p noor de Infoii;n op moan
dag en/of Jonderdagm,:ddog.
NOIJ,

R3Si

