
Deze media-aandacht is een onbedoeld effect van het succes van de
organisatie.

Een vrijwilligster van De Rode Draad heeft alle  perscontacten voor haar
rekening genomen. 

Metje Blaak is de drijvende kracht achter de CD: Wij zijn de meiden van
de Wallen. Platenmaatschappij Multidisk heeft hem uitgebracht.

Metje met Giel Beelen en Clous van Mechelen, de componist voor het 

optreden op 1 februari. Foto: John Melskens. 

De Rode Draad heeft een spraakmakend rapport geschreven over het
gebrek aan rechten van prostituees. Daar is een samenvatting van
gemaakt. 

Dit boekje is te bestellen door een envelop met het bestemmingsadres
en een voldoende frankering (1,32 euro) in een tweede envelop te stop-
pen en naar De Rode Draad te sturen.  

De Rode Draad

Postbus 16422

1001RM Amsterdam

020-6243366

De Rode Draad Rotterdam

Woensdag van 14-16 uur

010-4653808

De Rode Draad Eindhoven

Maandag van 14-16 uur. 

06-28861772

Moet ik me inschrijven bij de Kamer van
Koophandel? Ik wil zo anoniem mogelijk belas-
ting betalen. Kan ik in mijn eigen huis ont-
vangen? Dat zijn zo de vragen die bij De
Rode Draad binnenkomen. De Rode
Draad sjouwt ook stad en land af om de
informatie over werk naar prostituees
toe te brengen. 

De Rode Draad heeft een uitgebreid
informatieaanbod voor Oost-Europese
prostituees in het Bulgaars, Hongaars,
Litouws, Roemeens, Tsjechisch en Pools. De
veldwerkster in dit project spreekt behalve
Nederlands en Engels ook Russisch en Roemeens. 

Met behulp van een quiz kunnen prostituees uit Oost -Europa bepalen
of ze goed geïnformeerd zijn.
Binnenkort beschikt De Rode Draad over een kwartetspel voor onder
andere Roma die niet of slecht kunnen lezen en schrijven. 
De website van De Rode Draad is ook een belangrijk
middel om informatie te verspreiden. Deze website:
www.rodedraad.nl wordt buitengewoon goed
bezocht. In september 2007 hadden we in
twaalf maanden meer dan vier miljoen hits
gehad.  
Behalve informatie in diverse Oost-
Europese talen bevat deze website ook
teksten in het Spaans, Engels, Portu-
gees en Thai. 
De Rode Draad heeft geld gekregen om
informatie te maken voor de vele Thaise
massagesalons. 

De Rode Draad is een landelijke organisatie
maar houdt ook kantoor in Rotterdam en
Eindhoven. 

Behalve de legale bedrijven bezoeken de medewer-
kers in Rotterdam ook regelmatig de animeerbars. 

In Rotterdam is er regelmatig overleg met alle
betrokkenen bij het prostitutiebeleid. 

De Vakbond, Vakwerk is een ongesubsi-
dieerd project van De Rode Draad.
Vakwerk organiseert regelmatig acties,
zoals onze Pimp Free stickeractie. 

De Rode Draad wordt vaak benaderd door
media uit binnen- en buitenland. Dit gaat om

uiteenlopende onderwerpen: het sluiten van de
ramen in Amsterdam, de verhoging van de mini-

mumleeftijd van prostituees, de sluiting van
Yab Yum, criminaliteit in Utrecht, de 

plannen voor het gezondheidscentrum in
Amsterdam, de seriemoordenaar in Ipswich, de situa-

tie in Arnhem, de couturiers op de Wallen, het opblazen van de auto
van een bekende exploitant uit Rotterdam, al of geen safe sex,

strafbaar stellen van klanten, de tippelzone in
Eindhoven, het strafbaar stellen van pooiers, het

legaliseren van pooiers, de aanwezigheid van
thermostaten tijdens een hittegolf en 

vragen over hoe prostituees de kerstdagen
doorbrengen. 
Zodra het onderwerp 'prostitutie' in het
nieuws is, wordt De Rode Draad
gebeld, door alle nationale en regiona-
le media en buitenlandse zenders. Toen
het nieuws loskwam over de sluiting
van zo'n 50 ramen meldden zich BBC

World Service, CNN, Duitsland, Engeland,
België, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen,

Tsjechië, Australië, China, Rusland, Kirgizië,
Bulgarije, Zuid- Amerika. Dit werd dan ook

weer ruim geciteerd door anderen. 

De Rode Draad in Beeld

De Rode Draad staat voor een bedrijf in Oss. Thaise massagesalon in Rotterdam. Clubs in Rotterdam. Raamprostitutiegebied in Eindhoven.
Metje Blaak, perswoorvoerder van de Vakbond 

laat de Pimp Free Zone affiche zien aan de pers.

Ha Metje,

Mijn vriendin Petra was onlangs in
Singapore waar ze in haar hotelkamer de tv
aanzette, en jou daar op het Journaal zag in

een reportage over de problemen op de
Wallen!

Groeten, ..............

Metje Blaak, perswoorvoerder van de Vakbond 
laat de Pimp Free Zone affiche zien aan de pers.

                


