LOSSE TONGEN
Redactie van de vluggertjes,

Beste Nicky,

Ik ben een Rotterdamse, die sinds een
tijdje in de prostitutie werkt. Ik heb aldaar
in een aantal clubs gewerkt. In de laatste
clubs had ik helaas vette ruzie met de
eigenaar. Er was namelijk een klant, die
met mij wilde zoenen, wat ik \Neigerde. Nu
zit ik met dubbele gevoelens: aan de ene
kant voel ik er niets voor am
te zoenen en aan de andere kant voel ik
me schuldig tegenover de eigenaar. Deze
zat daardoor opgescheept met een
ontevreden, nag wei een vaste, klant. Ik
ben van club geswitcht, maar heb niet de
illusie dat ik daardoor dit soort conflicten
kan vermijden. Hebben jullie misschien
raad?

In de prostitutiebranche is het heel
belangrijk, wanneer je het plezier erin wilt
behouden, om jouw grenzen te bewaken.
Wanneer jij dus bepaalde handelingen
niet Vllilt verrichten, is het heel gewoon om
deze te weigeren.
En een klant, die "oke" is, zal daarvan
ook niet raar van staan te kijken. Je moet
daarom vooral in je achterhoofd houden
dat onenigheid over een situatie vaak
meer over de klant in persoon zegt dan
over jouw werk. Het helpt oak vaak am te
denken aan aile contacten die je naar
tevredenheid van beide partijen, klant en
jijzelf, hebt kunnen afwerken. Wanneer zij
tevreden waren en dat type, die je iets
weigerde daardoor niet; dat kan tach
bijna niet aan jou liggen?
Tegenover de eigenaar hoef je je niet
schuldig te voelen, daar een goede
eigenaar altijd jouw grenzen zal
respecteren. Het is niet helemaal duidelijk
in je brief, waarorn je van club bent
veranderd. Wanneer dat is, omdat je er
met de eigenaar niet uitkwam, heb je een
goede keuze gemaakt. Met een goede
eigenaar zou je er namelijk wei
uitgekomen zijn, omdat er dan sprake is
van wederzijds respect.
Ik hoop dat we je met deze brief naar
voldoening advies hebben gegeven,
Veel mazzeltjes toegewenst in de club
waar je nu werkt!

Groetjes,
Nicky

Namens de redactie,
Jeanette
3
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