enige weerstand voelde. Oeps. ik bleef met mijn bcugel aan het condoom haken! Met mijn
hand bleef ik heen en weer gaan, alsof ik nog doorpijpte. maar ondertussen probeerde ik
met mijn tong het condoom los te peuteren. Dat lukte redelijk snel. Tja, en toen zat er
natuurlijk een gat in het condoom, dus dat moest even verwisseld worden.
En al doende leert. men, vervolgens deed ik kleine bolletjes was op de uitstekende haakjes
van mijn beugel.

Denktank
door: Rico

Vacantie betekent niet aileen 'er even
tussenuit.' maar vaak ook een nieuwe
start van de dingen die daarna gaan ko~
men. De vakantie van de Rode Draad is
wei heel erg verfrissend geweest!

In Juli van dit jaar heb ik bcsloten mijn
ontslag te ncmen bi; de Rode Draad. In
augustus heeft Nanette haar ontslag in
gediend. Mijn motivatie hiervoor is dat ik
heel graag wit gaan studeren. Aangezien
er steeds harder wordt getrokken aan
studenten en aan de prestaties die zij
moeten neerzetten steeds hogere eisen
worden gesteld heb ik moetcn beslissen.
Nu of nooit...
Nanette heeft op vakantie in Afrika haar
droom kunnen laten uitkomen: werken
en leven in dit warme continent. Zij ver~
trekt in september met het vliegtuig naar
de zon en het strand.

De

afgelopen tijd is het dus heel span
nend gcweest op de werkvloer. De ecr
ste logische vraag die gesteld is is : "Hoe
moet het nu verder?". Er wordt momen
teel, nu ik dit stuk aan het schrijven ben.
veel over gepraat en gebrainstormd.
Een ding is in ieder geval al duidelijk ge
worden, het is geen eind van al het werk
dat door de vrijwilligers en ons verzet is.
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Het is juist een positieve verandering.
Het is in het verleden erg moeilijk geble
ken om voor de plekken op de werk
vloer hoeren te vinden. De meestc
vrouwen die hebben gewerkt in de pros

p

titutie willen er niet voor uitkomen. ze
ker niet wanneer ze al ecn baan hebben.
Anderen hebben al hun tijd nodig om te
kunnen werken en aile rompslomp. die
dat met zich meebrengt, op orde te
brengen. Emancipatie is ook in dit opzicht
cen luxe goed. Wanneer de stofzuiger in
het verleden niet was uitgevonden en
andere zaken om het huishouden sneller
op rolletjes tc laten veri open, dan was
emancipatie nog steeds teen bOlJrgeouisc
uitvinding' gcwcest.
Yoor de 'onderste' laag van de maat
schappij, waar prostitutie nog maar al te
vaak in gedrukt wordt. geldt dit mecha
nisme niet minder. Hoezeer op de tele
visie prostitutie ook 'normaal' Iijkt te zijn
- helemaal normaal natuurlijk ook niet.
anders had den ze er ook geen program
ma aan hoeven te wijden - in de maat
schappij is sex al cen probleem, laat staan
betaalde sex.
Een ieder is weI eens met betaalde sex
geconfronteerd, door de televisie, zelf
gebruik van diensten te maken, iemand te
kennen die werkt. door het huwelijk e.d.
Het Hjkt wei of we daarom juist des te
angstiger zijn voor deze 'driften' .of hoe
je ze ook wil noemen.
Dit maakt werken bij een organisatie als
de Rode Draad niet makkelijk en bij tijd
en wijle zelfs onmogclijk. Werken voor
een doelgroep die zelf ontkent werkzaam
te zijn in deze branche. Een achterban die
elk contact, dat van buitenaf komt afwijst.
omdat je in die buitenwereld anders bent
en het dus automatisch een verraad naar
de branche toe is. En geef ze eens onge
lijk als "de" buitenwereld het heeft over:
'hero'ine-hoertjes'. 'slachtoffers', 'hoeren
die gigantische bedragen verdienen'. Een
heel peleton hulpverleners staat klaar om
iemand gelijk te redden uit die duistere
wereld die prostitutie heet. In de gehci
me agenda van hulpverleners is dat prio~
riteit nummer een Lp.v. het kijken naar

het sterker maken en weerbaarder ma
ken van een vrouw. zodat zij haar eigen
keuze voor of niet voor de prostitutie
kan maken.
Met dit alles in het achterhoofd zijn wij
aan de slag gegaan en zijn gaan kijken
welke doelen haalbaar zijn voor de Rode
Draad. Ook wordt er gekeken welke
actiepunten naar aanleiding van signal en
uit het veld tot prioriteit gemaakt wor
den. De discussie is opgang met vrijwilli
gers. bestuur en mensen van de werk
vloer van de Rode Draad.
Op 22 augustus hebben we de eerste
vrijwilligersmiddag gehad om te praten
over de toekomst van de Rode Draad. In
de komende tijd zal er nog een dag geor
ganiseerd worden, de preciese datum
hiervan is nog niet bekend. Wanneer je
zin hebt om mee te denken bel of schrijf
dan even naar de Rode Draad dan hou
den we jou op de hoogte van de veran
deringen. Je kunt natuurlijk altijd komen
naar de eerstvolgende discussiedag. we
zullen je zo spoedig mogelijk laten weten
wanneer deze is.

Advertentie
Partner gezocht voar nieuw opzetten
(overname I deelname mogelijk)
privehuis I escort of club. Nu of op een
later tijdstip. Liefst m~t iemand die zelf
standig wi! worden, doch niet noodza
kelijk. Elke suggestie. voorstel of idee
welkom en besprcekbaar. Plaats of
afstand niet van belang. Uw brief of
voorstel vertrouwelijk behandeld en
beantwoord.

Postbus 5339, 6802 EH Arnhem .
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