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BEGON HET WERK VOOR ASHWIN.

INMIDDELS WERKT HIj A,lS TRAVESTIET ACHTER EEN RAAM IN
ANTWERPEN. WAT IN NEDERLAND WEINIG VOORKOMT IS
DAAR NAMElUK VRU NORMI\AL ASHWIN TELT lIjN COlLE
GA'S OP ZUN VINGERS EN KOMT TOT ZESTIEN, MISSCHIEN
ZELFS WEL TWINTIG TRAVESTIE'S.

Ik kan goed aileen ziin, moor zools het nu goat is het ook
prima '1oor mij.
Maar goed, Ie rug neor de vraag. Als zo'n operolie gego
rondeerd voor 200% zou lukken en ik zeker wist del ik
daorna nag idoor

ZOU

kunnen kom~n dan zou ik het

misschien doen, Zo ais het nu is, denk ik er niet meer over
no. Ik Ileem wei hormooninlecfies, moor voorlopig is dot
het ejndpul1t," Hij laat zij borsten zien, ze zijn mooi, niet
echt groat moor beslisl goed van vorm.

Hel Iroveslie werk is veelal gelijk oon hel gewone
roornwell.. De klant beraalr 1000 fr.
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If 55,-) am binnen Ie

mool niel meer zo belangrijk",

tiende met tussenpozen ols hoer,

Luxemburg, "lk stand tien minuten, toen kwomen er lien, vijf
lien trO'veslieten oan, Stuk 'loot stuk waren ze IW8e keer zo

uilging. Larer is hij thuis goon werken, Twoolf uur per dog

groat ols ik. De concurrenlie werd niel erg op prijs gesleld.

noosl de lel6foon zitlen beviel eehler ook niel echL Hij

zeiden ze.

heefr toen in Antwerpen zijn eerste room gehuurd. Hij

In ,lIjI,etz (i"1oord-Frankrijk) was het gezel!iger

werkle er in kleine peeskamerljes, die soms zelfs moor 2 bij

ook door iedere week von stroot,"

01 verhuisde

ik

lij heeft ook een keer een escorl gedaon, ioen hij de helft
of moest sloan docht hij "dit nooit meer, niemond krqgt,

Tegenwoordig heeh Ashwin een loom met een bar er

womom dan oak, de helft von het door mii verdiende

ochter. Omdat de plek ols bor ingeschreven stoat mag hij

geld," Hij heeft in een dub gewerkt, de club was van een

ef echter geen bed hebben en olles meet dus op de bank

\;riendin en hij betaolde e~n vaste prijs per klont, Het idee

gebeuren Officieel mag ie in zo'n situatie geen seksuele

von een focilitair bedrijf dus, en wat hij uit de klont hoolde

diensten oanbieden, moor de politie weet notuurlijk oak

wos van hem.

wei beter en treedt rdet op.

Toch bevoll het roam hem het best, hij mookl door ook de

Op de vraag of hij helemaol vrouw zou willen zijn heelt hij

leukste dingen mee.

riet echt een antwoord. 'Ik denk doar niel meer zo over no.

OIl. had eerlS vier jongetjes uil Leuven voor mijn loom. Jaor

Ik weet oak niet of ik nou hetero, lesbisch of homo ben Ik

of zeslien, dogje stodten. Ze hodden niet door dol ik

ben niet zo'n hokjes denker. Op dil moment heb ik een

trovestiet was en kwamen een voor een binnen, Ze haakten

vriendih met wie ik als vrouw vrij, wot me dot mookt weet

of ols ik het vertelde, ze deden verder niel moeiliik, moar

ik niet. Sex is oak niet het belangrijkste. Een goede relatie

vertelden het ellom niet. Ze dochten il. ben eringetropt

is veel meer waord, De messte porlners willen dol je niet

loten zij daf ook maar doen. De eersle drie gingen toen ze

werkt

01 ze willen

juist moor

01 te groog dot ie werkt, Ik

was nu niel eeht meer op zoek. maar 'lind het heedijk zoo
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Hii vertelt verder over hoe hii op stroot heefl gewerkt in

Hil began in parken en op 'de boon , biiv~rdienen voor hii

3 '.'loren, moor hij ontdekte wei dot werk en thuis geschei

I

genwoordig scheer ik me weer gewoon, ik 'lind het olle

komen en daarna begint net uitpezer . .A.shwin 2.elf werkl 01
9 jaor in de prostilutie, eigenlijk werkt hij 01 vonof zijn veer

den ho~den hem goed beviel.

il

"Ik bell ook voor de helll eleklrisch geepileerd maar te

~

het merklen. De vierde wilde echter weI. Ik zie hem nu nog
weleens rondlopen in de buurt."

