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De Nordic Social Hille nodigde ons uit om deeI ta nemen aan aen 
congres over de rechten en levansomstandigheden van HfV 
geinfecteerde personen. Aile onkosten werden door hen vergoed. De 
kans om het hoerenleven in Denemarken eens te onderzoeken en 
kennis ta maken met organisaties, die in het buitenland actief zijn op 
prostitutiegebied. 
Hoe vermaard Denemarkan ook mag zijn om haar tolerantie, tot mijn 
verbazing herbergt ze geen hoerenorganisatie • maar de reden hiervoor 
is niet, omdat het daar zo goed gaat met de prostituees. 
Aan het congras namen 350 personen uil 51 landen deel. Empower, de 
Thaise organisatie voor prostitut&es, en Pion, de Noorse 
hoerenorganisatie, waren de enige organisaties vergetijkbaar met de 
Rode Draad. Verder namen de huiskamers uil Oslo, Zweden en 
Denemarken zett deel, maar de meesten hadden zelf nooil gewerKt. 
Wat ik heel goed vond was dat sr veel belangenorganisaties, veor en 
van personan met HIV/AIDS, aan het congres deelnamen. Een minpun1 
was echter dat de workshops, of moeilijk te vinden waren of nauwlijks 
vorstaanbaar, omdat de spreker heftig aan het stoeien was met de 
engelse taal. 

Klanten 
Hoewel de klanten zich avera! bevonden - vooral op het congres - bleek 
hat toch nog moeilijk om met ze in contact te komen. -Om niet 'the-talk

oHhe-congress' te worden, was het slim om vooral geen congresklantje op te pikken. Samen met een 
vrouw van de Noorse delegatie, besloot ik 's avonds op jacht te gaan naar klantjes. 
Toen began ik me af te vragen waarom de tolerantie van Denemar1<en altijd zo geroernd wordt - of het 
moet zijn om het ena feit dat mannen met mannen en vrouwen met vrouwen kunnen trouwen· , van 
ons • twee loch niet onapetijtelijk uitziende dames in avondtoilet - mossten ze weinig hebben. 
S., mijn compagnon·in-de-sex, en ik liapen de lstegade af. Dit is de straat, waar de bordelen, 
pomoshops, bars en de straatprostitutie zijn. We waren al diverse lokatiss afge9aan, en we hadden 
ondertussen aen sliert geintareseerde mannen aan ons geregen. Maar nog steeds zonder succes. In 
de pomobklscopen wordt normaal niet gewerkt, de bordelen nemen geen vrouwen uit het buitenland en 
de bars laten loslopende vrouwen niet toe. Oit Iaatste dient voor de bescherming van hun eigen 
vrouwen, die daar klanten oppikken. 
Wij probeerden de vrouwen aan onze zijde te krijgen an begonnen een gesprek. Uiteindelijk hadden Z9 

geen bezwaar tegen ons. Helaas, de manager bleaf z'n hoofd schudden en vroeg zich af hoe 'broke' 
zonder geld - wij wei moesten zijn. Een andere manager vertelde ons dat drt eon club was voor 
'professionals' en niet voor de jongedames, 'zoals wij'. 
Uiteindelijk belandden we· intussen veriost van onze sliert drooggeiters - in aen bklscoop waar ik aen 
strip hield veor twee mannen in een pornohokje. 
We hielden het maar even uit, totdat ik besloot de straat op te gaan. Mijn vangst was een, niet-engels 
sprekende, taxichaffeur. Het zoeken naar een plek, waar ik hem kon afwer1<an, nam drie keer zoveel 
tijd in beslag dan het warkelijke afwerken, zadat ik het na hem voor gezien hield. Twee dagan later 
pikte ik nog een k1antje op, maar dit keer was er het comfort van sen huis met douche en kollis. 
Tot zover mijn hoerenarvaring in het deense. Wie weet kan ik jullie over enkele maanden berichten hoe 
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het was om in Portugal te werken. wanneer mijn vakant;e doorgaat. 
Tenslotte was het oongres goed om informatie op te doen over hoe mensen in andere Ianden - waar 
de omstandigheden minimaal zijn en de ovemeid tegenwerl<t - toch projecten van de grond weten te 
krijgen. Oat geeft weer goode moed voor onsze". Het wordt nu tijd voor een intemationaal 
hoerencongres om alte relevante ;nformatie rechtsstreeks met eollega's uit andere Ianden uit te 
wisselen. 

Pensioenadviezen voor 
~~ ..z ondernemers 

bron: VB magazine, sept. 1995 Wilma van Hoeftaken. 

Wil je na je zestigste meer dan een mager AOWatJe, dan moet je 
.- daar nu vast voor zorgen. Hoe pak je dat aan en wat gaat hetu.J 

kosten. 

o Veel zelfstandige ondernemers hebben niets geregeld voor hun oude 
dag. Als je nog maar net begonnen bent met je eigen bedrijf, heb je al je 
inkomsten nodig om je bedrljf draalende te houden. wll je straks meer te 
besteden hebben dam een AOW-uitkering, dan is het hoe dan ook

Q. belangrijk om na te denken over je oUdedagsreserve. Ais je daar vroeg 
mee begint, heb je jaren de tijd om een goed pensioen op te bouwen. 
Bovendien kun je soms gebruik maken van belastingvoordelen. 

Belastingvrij sparen Niettemin vindt De Bruijn hat belastingvrije 
"Giobaal kun je zeggen dat er twee manieren sparen niet de beste oudedagsvoorziening. 
zijn om aen oudedagsvoorziening te treften" , "Deze construetie raad ik asn als js spaart met 
zegt Marja de Bruijn, eigenaar van een een bepaald doel, bijvoorbeeld om een grote 
finaneieel adviesbureau. "Je kunt belastingvrij reis te maken of de studie van je kinderen te 
sparen en je kunt een lijfrenteverzekering of aen betalon. In de jaren det je asn het sparen bent, 
koopsompotis afsluiten". Belastingvrij sparen is ligt je inkomen doorgaans hoger dan in de jaren 
een mogelijkheid die niemand ontgaan kan zijn dat je oogsl. Dus op het moment dal ;e 
in de afgelopen jaren. Tientallen waarschijnlijk veel belasting batash, ben je geld 
verzekeringsmaatschappijen sturen folders hat opzij aan het leggen dat fiscaal niet aftrekbaar is 
land in waarin keurig voorgerekend wordt hoe , terwijl dat in die periOde juist zo aantrekkelijk 
rijk je over 15 of 20 jaar zull zijn, als ie vanst nu is. Op het moment dat de - maandelijks vijftig of honderd gulden vastzet.· verzekeringsmaatschappij uitbetaalt, li9t je 
Die premies zijn voor bijna iedereen wei op ta inkomen vermoedelijk veellager en betaal je 
brengen volgens De Brutjn. ' Het bedrag dat je minder belasting. Hel feit dal je over dit 
maandelijks spaart, is n;et fiscaal aftrekbaar. gespaarde bedrag helemaal geen belasting 
maar het bedrag dat je maandelijks spaart, is hoeft te betalen, biedt dan eigenlijk maar een 
niet fiscaal aftrekbaar. maar het bedrag dat je gering voordeel. Maar als je nu in de laagste 
uiteindalijk tn handen krijgt, is wei belastingvrij. schijt van de belastingen valt. maken at deze 
Na 15 jaar sparen mag j6 aen belastingvrij liseale afwegingen natuurlijk niets uit". 
kapitaal opgebouwd hebben van /57.000,-. Als Een variant op het belastingvrije sparen is het 
je 20 jaar spaart, ligt dat bedrag aanzienlijk investeren in een tropisch regenwoud, wat 
hoger. Dan is er 1249.000,- belastingvrij". steeds meer mensen de Iaatste jaren doen. Je 
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