
Werken in het buitenland
 
Door:Q 

Prostitutie is OOD beroep dat je overa! ter wereld kunt 
uitoefenen. Ze kennen het in clke cultouf. Je hebt er geen opleiding VOOT nodig en je kunt er 
een topsalaris mee verdienen. 
Pcrsoonlijk kende ik: geen hoeren en het was nooit.in een beroepentest naar voren gekomen. 
Maar dit was wat ik wilde: Op rcis en onderweg geld verdienen. 
Het is en blijft moeilijk om in dit vak te beginnen. Maar aIs je woot wat je wilt is het gewoon 
oon kwestie van: <'Zoek en gij zult vinden". 
Zo gezegd en zo gedaan. Ie koopt een Telegram waarin re voor personeel in clubs adveneren 
(ook Q.a. Bclgie en Duitsland). Ik belde en het beviel. Na drie weken kocht i.k: oon auto am 
mijn reis richting het zuiden voort te zetten. Mijn f1losofie is vrij simpel: Waar rijke mensen 

zitlen, kun je geld verdienen. Ik had het gemunt 
op Marbella, daar zijn een hoop golfbanen en er 
worden veel conferenties gehouden. Er is oak een 
Casino. Onderweg keek ik mijn ogen uit. 
Vooral in Spanje vind je veeI clubs en ik heb cr 
ook veel bezocht. In sommige landen lijken ze 
niet te bestaan zeals in Italie en Frankrijk. Maar 
zoek je werk, vraag het dan aan een 
taxichauffeuf. Zij brengen namelijk ook de 
klanten. Er wordt oak geadverteerd. In het 
telefoonboek is het meestal te vinden onder clUb, 
massage of hostess. 11< loek altijd eerst een 
appartement. Bijna alle clubs bieden wei een 
slaapplaars aan maar dan ben je meteen je 
vakantie gevoel kwijt. 
Na Spanje ben ik naar Afrika gereisd. Ook daar 
Yind je op verschilIende plekken hoeren en van 
alle rangen en standen. Ik heb in Kaapstad 
gereisd en ik heb daar gewerkt. Ook daar geldt: 
Ie moet je goed voelen en geluk hebben! 

Over het algemeen liggen de prijzen voar een uur aanzienlijk hager dan in Nederland. Tips?
 
la, daar ga ik voor. Yeel tips voor extra trips. .Je kunt in derde wereld landen een
 
behoorlijke tijd vooruit met je geld. le spendeert minder als je [eist Je kunt gewoon niet
 
zovcel kopen omdat je het allemaal moet mee slepen. Dus je ueemt mee: Lingerie, jurkje,
 
hakken, make-up en natuurlijk je favoriete glijmiddel cn je condooms.
 
Het aller belangrijkste is: "Ycrtrouw op je zelf en op je gevoel!" Ie vind zelfs een hoer in
 
Timboektoe. Ik ZOU 7.eggen, ga erop Uil! Ik vind het hoorlijk om een Bollandse coIlega tegen
 
te komen.
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