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Voor veel vrouwen uit het vak is het moeilijk om naar ons toe te komen. Niet
 
aileen de afstand speelt een rol, ook de onbekendheid met mensen die werken
 
bij de Rode Draad. Om in beide zaken verandering te brengen is de Rode Draad
 
vorig jaar begonnen met 'de hoer op gaan'.
 

Uit de reacties die VIle krijgen van vrouwen, blijkt dat het gewaardeerd wordt dat we
 
naar hen toekomen Daarom is besloten dit jaar vaker te gaan, dat wil zeggen €len
 
keer per week. In de Vluggertjes zal ik steeds !aten weten hoe het was in de desbe

treffende steden met betrekking tot de thema's uit de Vluggertjes. Zo kun je je een
 
beetje een beeld vermen over waar het leuk werken is, welke problemen je collega's
 
tegenkomen, hoe de politie is, of de belastingdienst actief is, en natuurlijk nog veel
 
meer.
 

In december van het vorig jaar waren we in Groningen, Haarlem, Alkmaar en Am

sterdam.
 
De rosse buurt van Groningen bestaat eigenlijk maar uit sen straat: de Nieuwstad.
 
Hier zitten vrouwen van verschillende nationaliteiten door elkaar heen' duitse, 
afrikaanse, spaanse, neder
landse en oosteuropese 
vrouwen. Een aantal van hen 
werkt niet vrijvviHig. Wan
neer je als nederJandse 
vrouw in het yak zit, is het 
vaak al moei lijk genoeg om 
uit te vinden waar je terecht 
kunt met be t'paalde vragen. 
Je belt niet zomaar een 
instantie op om vrolijk te 
zeggen waar je werkt en om 
informatie te vragen. De 
vrouwen die-- ~ wij spraken uit 
latijns-ameri ka of afrika had-
den dus hele maal moeite om 
de weg hier te vinden. Niet aileen spreken ze de nederlandse taal niet - zevende op 
de wereldranglijst van moeilijke talen trouwens - de cultuur IS ook heel anders. 
Een spaanse vrouw vertelde mij dat de doktoren hier onmogelijk goed kanden zijn. 
Verbaasd keek ik haar aan; ik dacht toch dat ze zoveel jaar moeten studeren voordat 
ze zich dokter kunnen noemen. Nee: "muy mal", erg slecht, was haar dokter ge
weest. Hij had gezegd dat ze iets mankeerde, maar ze hoefde zich geen zorgen te 
maken. Ze kreeg niet eens medicijnen mee... In haar cultuur is een dokter pas goed 
bezig wanneer hij: niets zegt als ze zich tach geen zorgen hoeft te maken, en: 
medicijnen vQorschrijft. 
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AI/e vrouwen die ik sprak in de verschillende steden, baalden van de lage prijs.
 
Met een aantal afrikaanse collega's in Arnhem bespraken we de mogelijkheid een
 
actie op te zetten om meer te krijgen. De moeilijkheid is dat iedereen zich daar aan
 
moet houden, anders werkt het niet. Sommige vrouwen waar we op bezoek waren,
 
hebben niet de mogeliJkheid zich daaraan te houden. Oit zijn zowel nederlandse als
 
buitenlandse vrouwen. Het kan te maken hebben met wat je jezelf waard vind:
 
wanneer je niet zo zelfverzekerd bent kan iemand makkelijker over je heen lopeno
 
Ook is de tijd slechter dan vroeger. Niemand zal er rond voor uitkomen dat ze weI
 
eens onder de prijs heeft gewerkt. Misschien heb jij nooit minder dan vijftig gulden
 
gevraagd, maar heb je die avond dat het zo af-schu-we-lijk rustig was (maar je wei je
 
huur moest opbrengen) weI meer voer vijftig gulden gedaan dan je anders zeu deen.
 
Er zijn ook vrouwen die minder keus hebben. Zij moeten een X bedrag per dag
 
verdienen voor een pooier of voor kinderenlfamilie in het bultenland.
 
De meeste buitenlandse vrouwen zijn onbekend met het fenomeen 250 bis. Vooral in
 
Alkmaar moesten we daar veel over uitleggen.Veel vrouwen waren van latijns-ameri

kaanse en afrikaanse afkomst, en zonder verblijfsvergunning in Nederland.
 
We zijn aan de slag gegaan met eenvoudige spaanse en engelse Vluggertjes. Hierin
 
ge-ven we informatie over registratie, belastingen en 250 bis.
 
Het lietst zouden we ook 'Willen kijken hoe we de prijs omhoog kunnen krijgen.
 
Misschien moeten we daar eens een prijsvraag voor uitschrijven in de Vluggertjes.
 

Het zou goed zijn wanneer vrouwen zich veiliger en beter voelen in hun werk. Dan is
 
het makkelijker een klant te weigeren wanneer hij ie niet aanstaat en de hulp van je
 
collega's in te schakelen.
 
Hoe verschillend we ook zijn, op welke werkplek we ook zitten en uit welk land we
 
oak komen: we zitten al/emaal weleens In een positie waarin het moeilljk is elsen te
 
stellen. Om dat te kunnen zal het beroep eerst geaccepteerd moeten worden. Tot
 
die tijd is solidair zijn met collega's geen overbodige luxe.
 

Tot ziens of tot horens!
 
~....- -----~...~ 

Heertijke tips uit Marjals 'Rode Keukenn
 
Deze maand heb ik enkele gerechten uit de Thaise keuken 
uit-gezocht. In de recepten komen enkele ingredienten 
voor, die wellicht niet voor iedereen bekend zijn. Vissaus 
kun je kopen bij een Chinese toko, Citroengras (sereh) 
wordt vers gebruikt van de stengel gebruik je de zachte 
kemVoor veel gerechten maak je vooraf een currypasta, 
die je in de gerechten verwerkt. Ais eersts wordt daarvoor 
een groene currypasta beschreven. 
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