Even Voorstellen:

Pic Praat

door: Mariska
Ik had 2 jaar geleden niet kunnen dcnken dat ik nog cens een stukJe in de 'Vluggertjes' zou
schrijven. T oen ik met P.I.e. began, keken veel mensen met scheve ogen tegen het initiatief aart:
eerlijk gezegd niet geheel onterecht want 't was best een risicovol en moeilijk te pellen project.
Dat is het overigens nog steeds, aileen inmiddels een stuk bekender. A1s ik nog langer terug denk.
bijvoorbeeld aan de periode dat Ik nog werkte, had ik zelf niet kunnen denken dat ik oolt nog eens
mijn eigcn bedrijfje zou hebben, daar de wereldpers mee IOU halen en me zo goed en sterk in m'n
vel IOU voelen. De perioden van pijn, onzekerheid, woede en gevcchten met aJles en ledereen
blijven me bij en vormen de basis van mijn hUidige leven. Een leven dat in het teken staat van
prostitutie, maar vooral van respect, keuzes maken, leven en lntens genieten. Ik probeer me niet
te verbeelden alles beter te weten, maar ik ben nu eenmaal een beetje een wereldverbeteraar en
kan nlet aanzien dat mens en lopen te tc klooien met hun leven en al helemaal niet als een ander
met hun leven Idooit. Ik voel
me geroepen mensen te wijzen
Advertentie
or hUll recht keuzes te maken
en keuzes van en ander te
respecteren. Ulteraard mits dit
goed, gezond en verantwoord
wordt aangepakt.
Leven is niet gemakkelijk. Le
ven als prostituec al helemaaJ
niet: maar je kan het een stuk
gemakketiJker en minder zwaar
maken door de uken goed
Aile dagen van de maand
aan t.e pakken en op zo'n ma
nier dat je je er prettig en
probleemloos vrijcn, dankzij de
happy bij voelt. De moeilijkste
Pharmatex Tampon.
ding~n van de zonnige kant
zien is een kunst maar als je
dat eenmaal kunt,. karl je de
hele wereld aan. Toen ik dat
eenmaal een beeqe doorhad,
began ik met 't P.I.e.: Het
Prostitutie lnformatie Cen
trum.
Een aanzienlijk deel van van de
dag wordt ik geconfronteerd
met problemen en moeilijk
heden van andercn, de rest
van de dag wordt er gelukklg
veel gelachen en Ickker ge
Voor inlichtineen en bestellingen:
kletst. De problemen waar
Asha International, P.O. Box 27571,
mensen mee naar P.I.c. komen
NL 300.1 M~ Rotterdam, tel. +31.10.4678701.
lopen uiteen van mannen en
Ke,telnummer Apotheek: PH/\Rr 140bo36Cl Groothandel Frago... Rotterdam.
vrouwen die werken onder
dwang, bonje hebben met klant
of vriend, klan.ten die zich

Aile dagen
feest.

13

belazerd voelen of condooms die geklapt zlJn. Lachen doen we om toeristen of andere mensen die
met grappige en orginele vragebn komen m.b.t.
de Wallen en dagelijkse dingen die jc in een
buurt als deze kunt meemaken. Zo kwam er
•••••••••••••••
laatst een Afrikaan met een verhaal over
(gebruikte) gesteriliseerdc condooms. Hij ver
keerde In de veronderstelling dat je hem op
85 graden C kan steriliseren en weer opnleuw
tel. : 020 - 420tJ~~.L>/
kan gebrulken. Geduldig luisterend kunnen we
-~,fio: dinsdag tot'enT~~l<itef(:l!tI2·00 .
hier ook de slappe lach krijgen van mannen die
bij een moole vrouw naar binnen dachten te
gaan. die later echter 'nog' een piemel in hun
broek bleken te hebben. Ach, zo bHjft 't een beetje in balans allemaal. Kom maar eens langs in
P.I.e. We verkopen condooms en lingerie, weten veel en kletsen graag. Uiteraard krijg je gratis 'de
Wcrkkrant' mee.
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P.I.e. is vrlj toegankelijk voor iedereen die vragen, tips of informatie nodig heeft over prostitutie in
de meest ruimc zin van het woord.

Het Yak in
door: Jose
Over prostitutie is veel bekend, behalve wat zich werkelijk afspeelt. Er komen wei \teeds
meer vrouwen in de openheid over hun vak en elk dorp of gat heeft weI een club o~enmin
ste een dame die er lichtere zeden op na houdt. Als je wilt gaan werken lijkt het een jungle te
zijn, met andere regels en wetten. Juist in deze periode is het belangrijk over informatie te
beschikken omdat je je onzeker voelt. Je weet niet hoe je tegen een klant moet doen. Je bent
onbekend bent met wat je wei en niet hoeft te accepteren van een exploitant.
In dit artikel pro beer ik een tip van de gesluierd prostitutieland op te lichten zodat je goed
gebekt en zelfverzekerd over kunt komen.
Intimidatie
In de prostitutiewereld geldt dat sek~uele indmi
datie seksuele imimidade is en je daarvoor aangif
te moet doen bij de politie. ~espreck het in ieder
gaval 7eker milt je exploitallt_ Wanneer dat niet
kan, kun je aldid met de Rode Draad bf;lllen. Zo
waarschuw je andere vrouwen voor slechte
werkplekken.
Normaal

Jc hebt besloten te gaan werken. Nu is natuurlijk
nog de vraag waar wilt f;ln durft te gaan werken.
De adressen zullen het probleem niet njn, daar
voor kilk J~ in de Goudel' Gids of bel ie de Rode
Draad. Net 2-oals je &aat solliciteren op eell an..
derc baan is het voor jezelf handig am op een
rijtje te zetten wat voor werkorngeving je gn.ag
wilt en wat ie wilt verdienen. Belangrijk is ook
om te weten wat je doet en niet doet. De hande
Ifngen die het meast vcrricht worden zijn: pijpen
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