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Waargebeurd
misverstand
Ben jij al geregistreerd?
Ja , vervelend hè, maar anders
sturen ze me geen boekjes meer
op. Het kan ook on-line, maar ik
vind het veel leuker om te
bladeren.
Hè, wat bedoel je ? Ik heb het
niet over Wehkamp!!
Oh, dat dacht ik, maar ik vind het
toch vervelend om overal
geregistreerd te staan. Ze komen

van alles van je weten; welke
boodschappen je doet, waar je
was om hoe laat en nu willen ze
ook al m’n gegevens van m’n
huisarts. Haar heb ik verteld dat
ik in de prostitutie zit, zodat ze
snapt waarom ik me af en toe
laat checken. Ik moet er niet aan
denken dat allerlei instanties dat
kunnen inzien. Bedoel je dat
soms?

Nee, meid, veel erger, ze willen
dat we ons als prostituee laten
registreren!
Hè, dat meen je niet.
Echt wel.
Maar wat willen ze ermee?
Ze willen ons in kaart brengen.
Ah, als bemiddelingsbureau? Dat
is toch niet erg, dan kan je een
mooie foto plaatsen: krijgen we
tenminste meer klanten !
Ik geloof dat je er niets van
snapt.........

Waargebeurd
wrange mop
Van de week sta ik op de Amsterdamse Wallen even
te praten met een meisje achter het raam, dat meer
wil weten over de Rode Draad. Ze oogt opvallend
mooi en wát een figuurtje: ze kan zo de catwalk op.
“Kun jij niet zorgen dat die etalages hier oprotten?”
“Waarom wil je dat?”
“Nou, ‘s avonds schijnt het felle licht van hier tegenover in de steeg recht m’n kamer in en verpest het
effect van het blacklight. En gisteren stond er een
kerel tegen een etalagepop te lullen. Ik zei: ‘Meneer,
kom maar bij mij, want dat is een pop en die zegt
niets terug’. Waarop de man me toesnauwde:
“Hou je kop, klote wijf, dat is ook de bedoeling.”
Ik zeg lachend: “Wat een geweldige mop, die
houden we er in.”
Ze schudde met haar mooie hoofd en zei: “Het is
geen mop, was het maar waar.”
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S-Work is een magazine voor sekswerkers in Nederland. Wij zijn ook sekswerkers
(en ex-sekswerkers) en hebben het magazine samen met veel plezier gemaakt.
In S-Work komen sekswerkers zelf aan het woord. Waargebeurde verhalen, over het werk,
over klanten en over hun persoonlijk leven. Lees het verhaal van een Roemeense vrouw die
gedwongen in de prostitutie kwam, maar geen slachtoffer meer wilde zijn. Ook vertelt een
sekswerker hoe ze het vak uit ging en toch niet gelukkig was en een mannelijke sekswerker
waarom hij zich niet durfde te laten testen. Een veldwerkster van de Rode Draad, die overal in
Nederland sekswerkers bezoekt en informatie geeft, laat zien hoe haar week er uitziet.
Lees ook je horoscoop, wie weet wat de sterren voor jou in petto hebben. Wist je trouwens al
hoe een condoom heet in verschillende talen? Werk je of wil je werken via internet, kijk dan
eerst even naar de do’s en dont’s van internet sekswerk, een gewaarschuwde sekswerker telt
voor twee!
Wil je het vak uit en wil je daarbij steun en hulp, kijk dan in de lijst met adressen van
hulporganisaties die een uitstapprogramma aanbieden. Heb je een probleem binnen je werk
of in je persoonlijk leven? Dan zijn er diverse organisaties waar je terecht kunt voor hulp, zie
de adressenlijst. Natuurlijk kun je ons altijd bellen voor informatie of om je verhaal te
vertellen.
het team van de Rode Draad
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Willy van der Sloot
tekst en foto’s: Metje Blaak

Willy kan veel hebben en zal er niet snel ordinair uitzien.
Rood staat haar het beste. Ze is geen winter- of zomertype,
maar zit er tussenin. Vooral omdat blauw en beige haar
ook goed staan.
Wel moet haar make up dan aangepast worden.

Ik gaf haar een rode lipstick, grijze oogschaduw en een licht
gekleurde dagcrème, afgemaakt met wat losse poeder. Willy
heeft makkelijk haar dat al een slag heeft van zichzelf. Even
met de föhn een beetje tegenkammen en wat haarlak:
meer is niet nodig.
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Willy heeft twee ramen en daarachter sfeervolle
romantische kamers. De bedden zijn roze met hartjes
en de lakens zijn ook roze en alles is brandschoon.
Vrouwen huren graag een raam bij Willy.
De meesten zijn wat ouder en werken er al jaren.

Hoe is het momenteel aan het Singel?
Niet zoals ik wil.
Hoezo?
De meiden hebben geen rust.
Veel klandizie is toch juist goed?
Dat bedoel ik niet. Ze worden soms wel
drie keer per dag gestoord door controle
van handhaving, zedenpolitie, GGD of
belasting. Wanneer deze mensen
binnenkomen, voelt het meisje zich
heel kwetsbaar in haar schaarse
werkkleding. Ze krijgt zelfs de kans niet
om even iets aan te trekken. ‘Nee’,
wordt er gezegd, ‘dat hoeft niet, we zijn
zo weer weg’. Intussen voelt zij zich erg
bekeken.

Wat vraagt de belasting aan de vrouwen?
Die zijn het brutaalste. Ze zeggen
rustig tegen een meisje dat ze in haar
portemonnee willen kijken. Ik vraag me
af of ze dat wel mogen.
En handhaving?
De mensen van handhaving zijn
aangesteld door de gemeente en
vragen de gekste dingen. Zoals: ‘wordt
u gedwongen? Oh nee? Maar u hebt wel
een blauwe plek op uw been.’
De zedenpolitie en de GGD vallen wel
mee. Toch blijft het lastig om steeds op
je werkplek gestoord te worden.
Hoelang blijf je dit werk doen?
Tot ik er bij neerval. Ik hou van mijn
meiden en we hebben het erg gezellig.
Ik kan ze niet loslaten.
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Stel, je hebt een koortslip
en kunt dus niet kussen.
Helaas moet je je
klanten afzeggen.
Alleen die ene vaste
klant dringt aan de
afspraak toch te laten
doorgaan. Je geeft toe en
zegt dat je er wel iets op
verzint. Hoe ga je dit
oplossen? Ik deed het op
deze manier.
tekst: Terry van der Zijden
foto’s: Art & Photo Urbschat Berlin
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Luister
en
raak
me
aan
waar
je
wilt

Hoi lieverd, blij dat je bent gekomen... nee nee, voorzichtig, kus me op m’n
wang of liever in mijn hals... ja daar is nog beter... weet je wat... ik kleed
me uit... voorzichtig, nee, niet doen... Wacht even, ik heb een idee, ik ga je
iets heel opwindends voorlezen... iets waar je al eens over gefantaseerd hebt,
maar nu gaat mijn mond, die jou niet kussen kan, mijn stem, jou dichter
bij die werkelijkheid brengen... Luister en raak me aan, raak me aan waar
je wilt, waar ik het nodig zal hebben. Ik zal opgaan in het verhaal en in
jouw reacties... ik ben het verhaal ... ik laat jou luisteren en toeschouwer
zijn , nee nog geen medespeler...
medespeler word je pas als ik geen verhaal meer kan zijn...
Ik ga op een bankje zitten, zonder rug- of armleuning. Zo ben ik vanaf alle
kanten benaderbaar en kan ik overal worden aangeraakt, behalve daar
waar ik op zit en waar mijn handen het boek vasthouden. Hij heeft zich
gedeeltelijk ontkleed, staat achter mij. Ik voel zijn warmte, niet zijn
lichaam, geen lid noch hand, arm of huid beroert mij. Ik begin voor te
lezen. Na enkele zinnen ben ik in het verhaal en wordt mijn stem zwoel en
een beetje peperig. Ik voel en hoor mijzelf. Ook ik raak licht in vervoering.
Door de sfeer van het verhaal en gelijkertijd het heerlijke hier en nu met
hem en mij. Soms is mijn stem zacht plagerig om de speelsheid van onze
ontmoeting te benadrukken, dan weer geheimzinnig laag om aan te geven,
dat er nog ongekende lustvolle belevenissen te verwachten zijn.
Ik gebruik mijn stem als een instrument, hij mijn lichaam. Hij raakt me
aan waar ik het wens, waar ik het verlang en waar ik het bijna kwellend
moeilijk verdragen kan. Ik word extra gedreven om bij de ultieme scène uit
te komen, maar hij leidt mij op een verrukkelijke wijze van verder voorlezen
af. Ik blijf proberen te lezen... en vervolg met voor de passages
volkomen misplaatste ah’s en oh’s... Ik laat hem begaan… ik wens hevig
dat hij door gaat... lees nog luider en sneller en jaag daarmee mijn
verlangen voor mij uit en hol er zelf achteraan. Hij en zijn lust halen mij
in. Zij wachten beide op mij en ik geef me over... aan alles…
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Van sekswerkers voor sekswerkers
De Rode Draad is een kennis- en informatiecentrum voor sekswerk. Je kunt met al je vragen over sekswerk bij ons terecht en
ook als je alleen je verhaal kwijt wilt. Het team van de Rode
Draad bestaat uit voor het merendeel uit (ex)sekswerkers, en die
kennen net als jij het klappen van de zweep in de prostitutie.
Ervaringen, problemen, klachten of wensen van sekswerkers
kunnen wij vertalen naar de overheid. Andersom brengen wij
informatie van de overheid of voorlichting over wet- en
regelgeving over naar de sekswerker. Dit wil niet zeggen dat wij
het altijd eens zijn met bijvoorbeeld wet- en regelgeving, maar
we kunnen wel de consequenties hiervan uitleggen. De Rode
Draad werkt samen met allerlei organisaties die diensten of
informatie aanbieden aan sekswerkers. De Rode Draad vindt het
belangrijk dat de stem van sekswerkers bij deze organisaties en
bij de overheid, wordt gehoord.
Als je vragen hebt over het werk, jouw rechten, de belastingen,
of iets anders dat met sekswerk te maken heeft, neem dan
contact met ons op. Als je problemen hebt, bijvoorbeeld met
huisvesting of schulden, kunnen we je doorverwijzen. Wil je het
vak uit? Dan brengen wij je met de juiste persoon of organisatie
in contact. Kom je gedwongen werken, uitbuiting of mensenhandel tegen, meld dit dan bij ons, dat kan ook anoniem.
De Rode Draad bestaat al meer dan 25 jaar en is begonnen als
belangenorganisatie voor (ex)sekswerkers. In al die jaren heeft
de Rode Draad veel ervaring verzameld en expertise opgebouwd
over sekswerk. Daarom zijn wij een graag geziene partner bij
overleggen waar het gaat om de positieverbetering van
sekswerkers en om arbeidsrechten, zoals werkomstandigheden
en arbeidsvoorwaarden.
Het belangrijkste werk van De Rode Draad blijft het opzoeken
van alle sekswerkers in heel Nederland en op internet.
Stichting de Rode Draad
Kennis en informatiecentrum voor sekswerk
Kloveniersburgwal 47
1011 JX Amsterdam
020-6243366
info@rodedraad.nl
www.rodedraad.nl
Volg ons op www.twitter.com/sekswerk
of facebook: Rode Draad
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Waargebeurd
gezellig doen
Ik voel me niet op mijn plek, waar ik nu
werk. De gastvrouw heeft het steeds
maar over de goede sfeer, over een
handje meehelpen en ‘ach meiden niet
getreurd, een slechte dag is nog geen
slechte week’. Iedereen is lief en aardig
tegen elkaar, gezamenlijk vouwen we de
handdoeken op alsof het onze lust en
ons leven is en we koken om de beurt.
Eigenlijk vind ik het zonde van mijn tijd
om ‘kleine huishoudelijke werkjes’ op te
knappen. Ik lees liever wanneer er geen
klanten zijn. De tv staat altijd aan maar
dat hindert mij minder dan steeds maar
gezellig moeten doen. Sinds ik af en toe
post van mezelf meeneem om in de
stille tijd te beantwoorden, noemen ze
me de professor. Dat is wel het laatste
dat ik wil. Kon ik maar ergens werken
waar het zakelijker was. Dan is het ook
niet zo moeilijk om over dingen te
praten die niet kloppen.

Mijn goede voornemen
Anita, 25 jr. werkt 6 maanden in
een privéhuis
‘Ik wil zo snel mogelijk veel geld
verdienen om te kunnen
verhuizen. Nu woon ik met m’n
vriend en zoontje van bijna 1 jaar
in een heel akelige buurt. Als m’n
kindje huilt, bonken de buren
tegen de muur. Ik zoek werk
dichter bij huis, zodat ik geen
reiskosten meer heb.’

Mijn goede voornemen
Tanja, 36 jr. werkt 7 jaar in
verschillende clubs
‘Ik wil met een paar collegavriendinnen één keer in de maand
samen iets leuks doen. We zien
elkaar buiten werkuren eigenlijk
veel te weinig, terwijl we het zo
goed met elkaar kunnen vinden.
Het is zonde om niet meer met
die vriendschap te doen.’

Mijn goede voornemen
Karin, 37 jr. werkt 12 jaar
in een privéhuis
‘Ik ga meer tijd besteden aan mijn
gezin. Ik heb een lieve partner en
twee kinderen van vier en acht
jaar. De laatste maanden was ik zo
veel aan ‘t werk dat ik ze in een
week soms nauwelijks zag. Maar
dat gaat veranderen, want ze
hebben me even hard nodig
als ik hun.’
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Waargebeurd
kiezen van klanten
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Het maakt mij niet uit of een klant knap
of lelijk, dun of dik, oud of jong is. Ook
niet of hij iets mankeert of dat er een
steekje los zit. Ik ga op mijn intuïtie, mijn
zintuigen en mijn ervaring af. Ruikt hij
niet fris: onder de douche! Is hij lelijk:
spannend, misschien is hij een heel
goede minnaar.
Jong: geen probleem, hij komt vast
lekker snel klaar. Oud: het zal wat langer
duren, maar hij is extra lief voor mij.
Hoort hij slecht: ik ga hem in z’n oor
kussen. Ziet hij slecht: gelukkig, dan
merkt hij ’t niet als m’n make-up minder
perfect zit. Ik ben op m’n hoede voor
opscheppers, kwaadsprekers en nooit
genoeg-jongens. Als hun ogen niet
helemaal lekker staan, krijgen ze niet het
voordeel van de twijfel. Zatlappen
weiger ik resoluut. Zo bespaar ik mezelf
onaangename verrassingen. En doe ik
mezelf financieel niet te kort.

Waargebeurd
discussie
Een van mijn vaste klanten, een man
met brede interesses, is bij binnenkomst altijd zeer zwijgzaam. Hij gaat
recht op zijn doel af. Met veel moeite
krijg ik hem zover, dat hij eerst een
douche neemt. Pas nadat hij is klaargekomen, komt hij los en hebben we
gesprekken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Bij een van z’n
laatste bezoeken gaat het anders. Hij
ligt op zijn rug, ogen gesloten, mond
half open, terwijl ik hem als een
amazone in galop berijd. Opeens
opent hij z’n ogen en met vaste stem
vraagt hij belangstellend: ”hoe zit het
nou met die registratie?” Ik ga over tot
pas op de plaats en we bespreken
uitgebreid en lachend het nieuwe
wetsartikel dat, als het aan de politiek
lag, zowel klanten als sekswerkers tot
criminelen zou maken. Daarna vervolgen wij de rit, alsof er geen oponthoud
is geweest en wordt het einddoel met
veel plezier bereikt.
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zijn blauwe ogen
keken volledig
langs me heen
Ook ik heb gewerkt met gehandicapten en mensen met
een beperking. Eerst via een speciaal bureau, later via
mijn eigen contacten. Een van mijn klanten was Bert, een
man van 35 jaar, die onder meer vanwege zijn autisme in
een instelling woonde. Een begeleidster daar die mij
kende, legde het eerste contact. We werden aan elkaar
voorgesteld. Na een ongemakkelijke stilte probeerde ik
hem duidelijk te maken, waarvoor ik kwam. Hij reageerde amper. Ik nam afscheid en zei: ‘Nou Bert, misschien tot
ziens, het ligt bij jou.’

tekst: Terry van der Zijden illustratie: Petra Urban
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een pe r s o o n s b e d
Een paar dagen later stuurde ik hem een vrolijke ansichtkaart. Als antwoord kreeg ik van de
instelling een keurig briefje waarin stond dat
de prijs in orde was en dat voor mijn bezoek
een kamer was gereserveerd. De afspraak
werd gemaakt. Ik deed de deur open en daar
zat hij op de rand van een strak opgemaakt
eenpersoonsbed in een ruimte, die net zoveel
erotiek uitstraalde als de behandelkamer van
een huisarts. We hebben ons er doorheen
geworsteld, maar het was geen goede start.
met de bus
Ik belde de begeleidster om te vertellen, dat ik
hem de volgende keer graag bij mij thuis wilde
ontvangen. Dat werd het begin van vele
bezoeken. De eerste tijd werd Bert tot aan m’n
voordeur gebracht. Later ging hij zelfstandig
met de bus, iets dat hij nooit eerder had
gedaan. Langzaam kregen we meer contact.
Hij sprak me nooit met mijn naam aan. Als hij
iets tegen me wilde zeggen, begon hij met:
‘prostituee’ en dan volgde bijvoorbeeld: ‘ik ga
nu naar de bus’. Ik hoorde van zijn begeleidster
dat hij sprak over mij als ‘de prostituee’. Na
een jaar was het ‘mijn prostituee’ en nog veel
later ‘mijn vriendin’. Soms denk ik aan hem
terug. Aan zijn blauwe ogen die het eerste jaar
volledig langs mij heen keken, later beetje bij
beetje meer gingen zien en op het laatst echt
míj zagen.

a fs c h eid
Met pijn in mijn hart heb ik na jaren afscheid
van hem genomen, toen ik van de gemeente
niet meer thuis mocht werken en ik besloot te
stoppen. Hij zou dat niet begrijpen. Welke
reden kon ik opgeven dat we elkaar niet meer
zouden zien? Ik heb niets beters kunnen
bedenken, dan dat ik ging trouwen.
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Josje

Josje werkt al vanaf haar achttiende achter het raam, al was
ze er soms een periode tussenuit vanwege een relatie of een
andere job. Josje is een zeer bijzondere vrouw. De eerste keer
dat ik langs haar raam reed, dacht ik dat ze een winkeltje
had, zoveel zweepjes, dildo’s en andere hulpstukken hangen er.
Josje: “Op mijn raam staat duidelijk: ‘dit is geen winkel’.
Maar mensen lezen het niet. Laatst kwam er een Amerikaanse
vrouw binnen die een dildo wilde kopen. Ik vertelde haar dat
een klant deze in zijn anus had gehad en ze verliet helemaal
overstuur mijn peeskamer.”

tekst en foto’s: Metje Blaak

Het haar heb ik eerst
naar haar eigen voorkeur geföhnd tot een
natuurlijk kapsel. Later
heb ik het volgens mijn
idee, met veel wax,
achterover gekamd tot
een heel gewaagd
kapsel. Dat past - vind
ik - goed bij Josje.

Het gezicht geef ik een lichte foundation met daar overheen
losse poeder met eiglans.
De ogen krijgen paarse oogschaduw in de arcadeboog,
van licht naar donkerpaars aangebracht, met onder
wenkbrauwen lichtpaars en wit.
De lipstick is glanzend lichtpaars.
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Kun je nog een beetje de
kost verdienen?
Ik heb geen klagen.
Is er veel veranderd in de
loop der jaren?
Het werken is hetzelfde
maar de klant is wel
brutaler geworden. Ik
weiger zeven van de tien
klanten.
Op grond waarvan weiger
je ze?
Door de manier waarop
ze me aanspreken. Ik wil
respect. En als ik ze
eenmaal geweigerd heb,
neem ik ze niet meer,
wat ze ook bieden.
Kun je je dat veroorloven?
Ja, ik heb veel vaste
klanten. Ik heb geduld
met ze en ik heb er lol
in: dat is belangrijk.

Wat voor cijfer geef je het
leven?
Een acht, maar het is
wel eens anders
geweest. Momenteel zit
ik goed in mijn vel. Ik
ben gelukkig en heb plezier in mijn werk.
Hoelang denk je dit nog
te doen?
Ik weet het niet. Ik heb
plannen zat. Ik kan goed
koken dus misschien
begin ik een eigen restaurantje in Frankrijk.
Maar voor hetzelfde geld
werk ik op mijn vijftigste
nog als meesteres. In
mijn vak kun je lang
doorgaan. Ik leer nog
elke dag bij, terwijl ik
als volkomen leek in dit
vak ben begonnen. Ik
heb het van een klant
geleerd en ben er heel
goed in geworden.
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tekst: Humanitas PMW, foto’s: Metje Blaak, foto-expositie ‘Dit is mijn werkplek’

Uit het vak
Wil je stoppen met het werk of heb je een
probleem waarbij je hulp nodig hebt?
Er zijn in Nederland verschillende organisaties
waar je terecht kunt. Voor sekswerkers uit
Rotterdam-Rijnmond is er bijvoorbeeld het
Prostitutie Maatschappelijk Werk van
stichting Humanitas. Lees de verhalen
van twee vrouwen die hier een
uitstaptraject hebben gevolgd.
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Shanice (21 jaar)
In de beautysalon waar ik stage liep ging het
verhaal dat een van de schoonheidsspecialistes ’s avonds in een club zou werken. Hoewel
iedereen er schande van sprak, werd ik juist
nieuwsgierig en ging ik er solliciteren. Na een
kort gesprekje kon ik meteen beginnen.
Hoewel sommige mannen me denigrerend
behandelden, lagen de meeste klanten aan
mijn voeten. Het klinkt gek, maar op de een of
andere manier raakte ik verslaafd aan het
werk. Mijn opleiding tot schoonheidsspecialiste maakte ik niet meer af. Ik dacht:‘Waarom
zou ik voor tien euro per uur gaan werken, als
ik in de club tien keer zo veel kan vragen?’
Daar heb ik nu wel spijt van. Ik had het echt
niet slecht in de prostitutie, maar dat gepluk
aan mijn lijf... Op een gegeven moment trok ik
het niet meer. Maar wat moest ik: ik huurde
mijn kamer via de club en hoe kwam ik zonder
diploma aan ander werk?
Toen vond ik een folder van PMW in het folderrekje in de club. Er stond ook iets in over
uitstappen. Ik heb meteen gebeld en na een
intakegesprek, kreeg ik een eigen trajectbegeleider. PMW heeft goede contacten met
instanties. Zo kon mijn trajectbegeleider regelen dat ik snel terecht kon bij een project voor
begeleid wonen. Mijn nieuwe woonruimte
was geen droompaleis, maar nu had ik wel
een eigen plekje. Omdat ik ook een inkomen
nodig had, vroeg mijn begeleider wat voor
werk ik zou willen doen. Ik wilde van alles,
maar voelde mij onzeker. Ik dacht dat ik niets
anders zou kunnen. Samen hebben we op een
rijtje gezet welke vaardigheden ik me in de
club had eigengemaakt. Ik had geleerd om
met verschillende mensen om te gaan, ik ben
klantvriendelijk en ik heb commercieel
inzicht. In feite passen deze vaardigheden precies bij mijn oude beroep in de schoonheidssalon. De particuliere opleiding die ik eerst volgde was echter te duur om weer op te pakken.
Mijn trajectbegeleider vond een vergelijkbare
opleiding bij een ROC.

Zo kon ik ook nog studiefinanciering krijgen.
Financieel is het nu even op een houtje bijten,
maar ik zie de toekomst zonnig tegemoet.
Janneke (33 jaar)
Omdat ik steeds ruzie had met mijn ouders,
ging ik na de mavo het huis uit. Af en toe had
ik een baantje. Maar alles wat ik verdiende,
gaf ik ook meteen weer uit. Ik kon de rekeningen niet meer betalen en kreeg schulden.
Toen leerde ik Nico kennen. Het klikte en al
snel woonden we samen. Na een half jaar
raakte ik zwanger. Onze zoon Timo was niet
gepland, maar wel zeer gewenst. Nico stond
er financieel net zo slecht voor als ik en nu
hadden we ook nog een baby. Hij stelde me
voor om in de prostitutie te gaan werken. Het
leek mij niets, maar uiteindelijk liet ik me toch
overhalen. Ik belde een privéhuis en kon er al
snel terecht. De eerste klant was geen pretje,
maar met de dames onderling was het erg
gezellig. En de klanten die volgden waren best
aardig. Ik begon met het afbetalen van mijn
schulden en kocht spulletjes voor de baby.
Nico was niet meer zo lief als in het begin. Hij
begon steeds meer druk op me uit te oefenen
om vaker te gaan werken. Omdat het privéhuis in het weekend gesloten was, vond hij
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een club waar ik op zaterdag zou kunnen
werken. Hij had al een afspraak voor me
gemaakt en zou me wel even brengen. Dat
was voor mij de druppel! We kregen vreselijke
ruzie. Toen hij me een klap in mijn gezicht gaf,
ben ik samen met Timo weggegaan. Daarna
ben ik nog zo’n dertien jaar in de prostitutie
blijven hangen, hoewel ik er na een paar jaar
al mee wilde stoppen. Maar welke baas wil
me hebben met alleen een mavo-diploma?
Toen bezocht een veldwerker van PMW het
privéhuis, en vertelde over het uitstapproject.
Ik meldde me meteen aan en kon een paar
weken later terecht. Mijn trajectbegeleider
ging eerst een paar praktische zaken voor me
regelen, zoals een uitkering en kinderbijslag.
Tegelijkertijd werd ik aangemeld voor schuldhulpverlening.

Mijn uitkering is geen vetpot. Gelukkig zijn
we meteen gestart met het zoeken naar
ander werk. Dat is wel moeilijk met zo’n groot
gat in mijn cv. Werkgevers zullen prostitutie
immers niet als passende werkervaring zien.
Samen met mijn trajectbegeleider heb ik
bedacht dat ik me kan voordoen als herintredende moeder. Om me zekerder te voelen tijdens sollicitaties, volg ik groepsbijeenkomsten bij PMW. Met andere sekswerkers praat
ik over het zoeken naar ander werk en oefen
ik sollicitatiegesprekken. Hoewel ik vooral
naar de toekomst kijk, praat ik met mijn trajectbegeleider ook over mijn prostitutie-ervaringen. Dit vind ik fijn, omdat ik op deze
manier alles een plekje kan geven. Zij kent de
prostitutiewereld, waardoor ik het gevoel heb
dat ik vrij kan praten.

Al ruim twintig jaar vraagt Prostitutie Maatschappelijk Werk (PMW) van stichting
Humanitas in Rotterdam aandacht voor de belangen van (ex-)prostituees. We zien
sekswerk als een vak en ondersteunen iedereen die in de prostitutie wil blijven werken,
maar een probleem wil oplossen. Wil je liever stoppen met het werk, dan kun je gebruik
maken van het uitstapproject van PMW. We kunnen je helpen bij het regelen van
woonruimte en het zoeken naar ander werk. Ter overbrugging kunnen we een uitkering
voor je aanvragen. Misschien wil je liever eerst een opleiding of cursus volgen. Ook daarbij kunnen we je helpen. Als je schulden hebt, kunnen we je begeleiden naar de
schuldhulpverlening.
Voor meer informatie kun je ons bellen op 010 - 22 11 715 (op ma-vrij tussen 13:00 en 17:00
uur) of mailen naar pmw@stichting humanitas.nl.
Zie ook www.humanitaspmw.org.
Kijk voor adressen van organisaties waar je ook terecht kunt op pag. 18 en 19

Mijn goede voornemen
Roberta, 54 jr. werkt 10 jaar op
de tippelzone en soms
achter het raam
‘Ik wil gaan zingen. Ik zing graag
en ik wil al jaren met wat mensen
levensliederen gaan zingen, voor
de lol, en misschien af en toe ook
optreden. Oude smartlappen,
zeemansliedjes, musicalhits, als het
maar gezellig is. Ik zet gewoon een
pruik op, dan durf ik wel!’
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Male sex workers
De Rode Draad is er ook voor jongens, mannen en
transgenders in de prostitutie. Je kunt bij ons
terecht voor informatie over arbeidsvoorwaarden,
arbeidsomstandigheden, belastingen, en je rechten
als sekswerker. Met een mannelijke medewerker
kun je je uitdagingen en problemen bespreken.
De Rode Draad is ook deskundig op het gebied
van internet sekswerk.
De Rode Draad behartigt de belangen van sekswerkers en komt op voor hun rechten. Ook specifieke
zaken die jongens, mannen en transgenders aangaan, kunnen op de politieke agenda worden
gezet.
Voor mannelijke sekswerkers met hiv bestaat de
groep Payboys & Hiv.
Meer info? oebele@rodedraad.nl - 06-46282982 www.rodedraad.nl

Vakwerk
vakbond voor sekswerkers m/v
Iedereen die in de seksindustrie werkzaam is of
was, kan lid worden: man, vrouw, illegaal of
legaal, in (loon)dienst, freelancer of zelfstandig
ondernemer. Het maakt niet uit of je tijdelijk, vast
of incidenteel, in een legaal of illegaal bedrijf
werkt. Er wordt niet naar je papieren gevraagd.
Samen bekijken we of er iets aan jouw situatie
kan worden verbeterd.
Werk je niet meer, dan is dit de plek waar je je
ervaringen kunt delen en je deskundigheid kunt
inzetten voor een nieuwe generatie collega’s.
Ben je geïnteresseerd?
Mail je 06-nummer naar
vakbondvakwerk@upcmail.nl of bel naar Metje
Blaak 06-53414960. De ledenlijst is beschermd.
Niemand behalve de secretaris en de penningmeester van Vakwerk kan de lijst inzien.
Het lidmaatschap van Vakwerk kost 40 euro per
jaar. Rek.nr. 935.93.28 t.n.v. Beroepsvereniging
Vakwerk
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Wil je uit de prostitutie stappen, een ander leven beginnen en heb je daarbij hulp
nodig?
Bij veel hulpverlenings-organisaties hebben ze speciale uitstapprogramma’s.
Groningen
Stichting Terwille
Project Perspectief+:
uitstapprogramma voor
prostituees in Groningen
050-3130700
(ma-vrij 10-12 en 19-22 uur)
hulpverlening@terwille.nl
www.terwille.nl

Zorggroep Oud&nieuwe land
Voor prostituees uit de regio
Steenwijkerland
0521-539999
www.zorggroep-onl.nl
amwsteenwijkerland@zorggroeponl.nl
Gelderland

Fier Fryslân
Opvang en begeleiding voor
Friese slachtoffers van
loverboys en meiden die uit de
prostitutie willen stappen
0900-5675678
www.fierfryslan.nl

Meldpunt Bijzondere Zorg/GGD
Hulpprojecten voor prostituees en
slachtoffers van mensenhandel en
loverboypraktijken. Aanmelding,
vragen om advies, consultatie kan
anoniem.
Groenewoudseweg 275
Nijmegen
024-3297129
meldpunt@ggd-nijmegen.nl

Overijssel

Noord-Holland

Carinova
Voor prostituees uit de regio
Ommen,Dalfsen,Hardenberg,
Staphorst
0570-518700
www.carinova.nl
info@carinova.nl

P&G 292 (Prostitutie en
Gezondheidscentrum) Amsterdam
020-5318600
(ma-vrij 14.00-22.00 uur)
info@pg292.nl
www.pg292.nl

Friesland

De Kern Maatschappelijk Werk en
Dienstverlening
Voor prostituees uit de regio
Zwolle, Kampen en
Zwartewaterland
038-4258888
www.stdekern.nl
(digitaal aanmelden is
mogelijk)
Scharlaken Koord, Deventer e.o.
(tot 1-7-2011)
Voor (raam)prostituees in
Deventer, en Oost-Nederland
(Apeldoorn, Zutphen, Raalte, OlstWijhe)
020-6226897
(Je wordt in contact gebracht met
een maatschappelijk werker in
Deventer)
www.scharlakenkoord.nl
info@scharlakenkoord.nl
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Scharlaken Koord, Amsterdam
(tot 1-7-2011)
‘Een nieuw perspectief. Een
uitstapprogramma van werk
naar beter werk voor vrouwen
in de prostitutie’ in Amsterdam
020-6226897
info@scharlakenkoord.nl
www.scharlakenkoord.nl
Scharlaken Koord, Haarlem
(tot 1-7-2011)
Uitstapprogramma voor
prostituees in Haarlem
020-6226897
(Je wordt in contact gebracht met
een maatschappelijk
werker in Haarlem)
info@scharlakenkoord.nl
www.scharlakenkoord.nl

Zuid-Holland
Stichting Hulpverlening Opvang
Prostituees (SHOP), Den Haag
‘Carrière Switch’:
uitstapprogramma met opvang
en hulpverlening voor
(ex)prostituees in de regio
Den Haag.
070-3614747
(ma-vrij 13.00-19.00 uur)
info@shop-denhaag.nl
www.shop-denhaag.nl
Humanitas prostitutie
maatschappelijk werk PMW,
Rotterdam
Uitstapprogramma voor
prostituees in de regio
Rotterdam-Rijnmond
010-2211715
pmw@stichtinghumanitas.nl
www.humanitaspmw.org
Utrecht
De Tussenvoorziening, Utrecht
Uitstapprogramma voor
prostituees die werkzaam zijn in
Utrecht, ism de Doorstroom
030 2340819
tv.doorstroom@tussenvoorziening.nl
www.tussenvoorziening.nl
Noord-Brabant
IMW (Instituut voor
Maatschappelijk Welzijn), Breda
Uitstapprogramma
‘Samen naar Werk’
voor prostituees in de regio Breda
076 5305888
06 14783153 (Jolande Verwoerd)
jverwoerd@imwbreda.nl
Leger des Heils Eindhoven
Uitstapprogramma ‘Levenskracht’
voor straatprostituees van de
tippelzone in Eindhoven
040-2393164

Mijn goede voornemen
Andere adressen die van pas
kunnen komen
Stichting de Rode Draad
Kenniscentrum voor sekswerk
Kloveniersburgwal 47
1011 JX Amsterdam
020 6243366
info@rodedraad.nl
www.rodedraad.nl
Stichting De Haven, Den Haag
Hulp aan mensen in de
prostitutie, ook een
maatjesproject voor ex-prostituees
070-4020804
maatschappelijkwerk@solcon.nl
maatjesproject@solcon.nl
www.stichtingdehaven.nl
MJD (Maatschappelijke en
Juridische Hulpverlening),
Groningen
Vertrouwensvrouw voor
prostituees en slachtoffers van
mensenhandel
050 3126123
info@mjd.nl
www.mjd.nl
Stichting HAP (Huiskamer
Aanloop Prostitutie), Utrecht
Op de tippelzone van de
Europalaan en bij het Zandpad
030 2340819
medewerkershap@tussenvoorziening.nl
Informatiepunt
Jeugdprostitutie Transact,
Utrecht
030 2326540
www.jeugdprostitutie.nu
GGD vertrouwensvrouw
Amsterdam
06 13275228 of 020 5555715

Stichting Soa/Aids
Gezondheid en prostitutie
SOA infolijn: 0900-9109106
www.soaaids.nl
Regionaal Soa-centrum,
Den Haag
070-353 66 88
www.soacentrumdenhaag.nl
Comensha, Amersfoort
Melden bij vermoeden van
mensenhandel en coördinatie
van de opvang van slachtoffers
van mensenhandel
033 4481186
http://www.comensha.nl
SRTV (Stichting Religieuzen
tegen Vrouwenhandel),
Den Bosch
Preventie en ondersteuning
slachtoffers van mensenhandel
073 6154444
www.srtv.info
BlinN (bonded labour in the
Netherlands)
Samenwerkingsinitiatief van
Humanitas en Oxfam Novib
Positieverbetering van slachtoffers van mensenhandel
020 5231100
www.blinn.nl
De Regenboog Groep,
Amsterdam
Hulpverlening en inloophuizen
voor daklozen en druggebruikers
www.deregenboog.org
Belangenvereniging
druggebruikers MDHG,
Amsterdam
020 6244775
www.mdhg.nl

Esther 30 jr. werkt 5 maanden
achter het raam, daarvoor 2 jaar
in een club
‘Ik wil tegen de verhuurder durven
zeggen dat hij niet met een sigaret
in z’n hand moet komen binnenlopen. Ik ben met veel moeite
gestopt met roken en vind ’t
daarom niet prettig. Maar ik ben
bang dat hij woedend wordt en de
kamer niet meer aan me wil
verhuren.’

Mijn goede voornemen
Sacha, 28 jr. werkt sinds 3 jaar
thuis, daarvoor 4 jaar
in een club
‘Ik ga meer aandacht aan mezelf
besteden als ik niet werk. Me
mooi opmaken, leuke kleertjes
aan, uitgebreide schoonheidsbehandeling thuis of in een
beautyfarm. Vaak heb ik weinig zin
om me op te tutten, maar ik merk
dat ik me stukken beter voel als
ik er goed uitzie.’

Mijn goede voornemen
Natasja, 25 jr. werkt 2 jaar in
clubs en voor een escortbureau
‘Wat ik echt, echt ga doen is mijn
geld opzij zetten. Ik heb nooit
gespaard, maar geef alles wat ik
verdien meteen uit en daar heb ik
nu spijt van. Misschien is een
kasboekje bijhouden een idee.
Ik wil eindelijk geld overhouden en
over een paar jaar
een huis kunnen kopen.’
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week
van een
veldwerker
Mijn naam is Amber. Ik ben
veldwerker bij de Rode Draad.
Samen met een collega bezoek ik
overal in Nederland, sekswerkers op
hun werkplek. Een aantal keren per
week, meestal ’s avonds. Wij hebben beiden zelf ook als sekswerker
gewerkt. Veldwerk is voor de Rode
Draad de meest directe (en vaak de
enige) manier om in contact te
komen met sekswerkers. We geven
informatie over de voorschriften die
gelden voor de werkplek of de stad
waar ze werken, over uitstapmogelijkheden, wetgeving en verder alles
waarmee ze in hun werk te maken
krijgen. Tijdens zo’n bezoek krijgen
we vaak veel vragen. Bijvoorbeeld
over verandering van werk,
persoonlijke situaties, instanties,
afspraken met de exploitant, en
werkomstandigheden. Meestal
kunnen we meteen antwoorden,
anders nemen we later weer contact
op. Ik doe dit veldwerk nu drie jaar
en ik ben nog steeds even
enthousiast. Lees hoe een week van
mij eruit ziet, en misschien tot ziens!
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Maandag
Vandaag gaan we naar een paar clubs in
een grote stad. In de eerste club wil een
jonge vrouw weten hoe ze zo snel
mogelijk aan woonruimte komt. Ze woont
nu in een kamer boven de club en dat is
niet ideaal. We verwijzen haar naar de
websites van de woningbouwverenigingen en leggen uit hoe je je kunt
inschrijven. Haar collega’s komen erbij,
zeggen niets maar luisteren aandachtig.
Dan vraagt een van hen hoe ze het moet
aanpakken als ze weer wil gaan studeren.
We geven haar verschillende adviezen en
ze schrijft alles op. Ook in de andere
clubs verlopen de bezoeken goed, eerst
wat afwachtend maar als men merkt dat
we niet van een instantie zijn en we uitleggen wat de Rode Draad doet, is het ijs
snel gebroken en komen de vragen los.

Dinsdag
We bezoeken de ramen van een middelgrote stad. De
vrouwen en transgenders die aan het werk zijn, ontvangen
ons overal goed. Sommige vrouwen klagen over de stijging
in huur van hun raam. Praten met de exploitanten had niets
uitgehaald: als je de huur niet wilt betalen dan komt er voor
jou zó iemand anders. We zullen dit met de collega’s van de
Rode Draad bespreken: soms helpt het als we het onder de
aandacht brengen van een beleidsmaker van die stad. We
delen cadeautjes en visitekaartjes uit en nemen overal
hartelijk afscheid.

Woensdag
Vandaag geen veldwerk, maar
een overleg met de veldwerkers van andere
instellingen. We wisselen
ervaringen uit en leren weer
veel van elkaar. Ook moet ik
het verslag van gisteren
uitwerken, dat van eergisteren
doet mijn collega.

Vrijdag

Donderdag
We gaan op pad in een gebied buiten de Randstad waar
veel clubs zijn. Overal waar we komen, worden we met
wantrouwen ontvangen: wie zijn we, nooit van gehoord,
wat doen jullie dan? We delen folders uit en praten alsof
ons leven afhangt van binnen te mogen komen. Gelukkig
lukt dat in de meeste clubs en krijgen we de gelegenheid
om het een en ander te vertellen. Niemand komt echter
met vragen, waarschijnlijk door de nieuwigheid. Bij de laatste club weigeren ze ons binnen te laten en sluiten ze de
deur voordat we uitgesproken zijn. We gooien wat folders
door de brievenbus en vertrekken de koude nacht weer in.
We nemen ons voor deze clubs snel weer te bezoeken,
zodat men nog weet wie we zijn.

We besluiten om naar twee
privéhuizen te gaan, waar we
ze ons al kennen van eerdere
bezoeken. De eigenaressen
begroeten ons hartelijk en ook
de vrouwen zijn blij ons te
zien. We krijgen koffie en
kletsen lang over hoe het gaat
in de business, over de Rode
Draad, over kinderen, de
gemeente en het nieuwe wetsvoorstel prostitutie. Bij dat
laatste onderwerp bemoeit de
hele groep zich met het
gesprek en de afkeurende
kreten zijn niet van de lucht:
alsof je een stempel op je
voorhoofd krijgt als je je moet
laten registreren, waarom
moeten klanten zich dan ook
niet laten registreren en wat
het nut ervan is als ze toch al
bij de Belastingdienst
ingeschreven staan? We geven
aan dat we aan het lobbyen
zijn om hier iets aan te doen.
Na een lange, gezellige avond
worden we hartelijk
uitgezwaaid.

foto’s:
foto-expositie ‘Dit is mijn werkplek’
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Ik wilde geen slacht
illustratie: Petra Urban

Irina,

een
Roemeense vrouw van 32
jaar, komt op haar twintigste onder valse beloften
naar Neder land, waar een
mensenhandelaar haar mishandelt en bedreigt en haar
dwingt om in de prostitutie
te werken. Na maanden
weet ze te vluchten. Ze
wordt door de hulpverlening opgevangen. In de vijf jaar daarna probeert
ze haar draai te vinden door de taal te leren, een sociaal netwerk op te
bouwen, vrijwilligerswerk te doen.
Maar het lukt haar niet om uit de donkere periode te komen, ze wordt
depressief en onzeker en snapt maar niet waarom het haar niet lukt om
gelukkig te worden. Ze merkt dat haar omgeving haar blijft zien als een
slachtoffer van mensenhandel. Onbewust beïnvloedt dat haar zelfbeeld,
op een negatieve manier. Totdat ze besluit om weer als prostituee te
gaan werken, deze keer uit vrije wil. Dit is het verhaal over de grote
verandering die deze stap haar bracht, én over de reactie van de
mensen in haar omgeving.

Hoe was de periode nadat je de gedwongen prostitutie was ontvlucht?
Ik kwam in een speciale procedure voor slachtoffers van mensenhandel terecht. Er werd
gezorgd voor opvang, een huis en een verblijfsvergunning. Ik mocht de eerste tijd niet werken,
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maar kwam bij een stichting die vrijwilligerswerk deed in de sociale hulpverlening. Ik kreeg
contacten met Nederlandse mensen en ook
met lotgenoten, vrouwen die net als ik verhandeld en mishandeld waren.

offer meer zijn
Hoe voelde je je?
Ik voelde me vies en ongelukkig. Ik had geen
vertrouwen meer in mannen. Ik had wel relaties,
maar ik kon er niet van genieten. Mijn seksleven
was kapot en van mijn zelfvertrouwen was niets
meer over. Ik probeerde mezelf terug te vinden,
ging dingen doen die ik vroeger leuk vond zoals
uitgaan, naar muziek luisteren, winkelen met
vriendinnen, maar het deed me niets. Na drie
jaar realiseerde ik me dat ik nog steeds depressief en ongelukkig was, maar ik wist niet wat ik
eraan kon doen.
De keuze om weer in de prostitutie te gaan werken lag niet voor de hand. Wat bracht je ertoe?
Via het vrijwilligerswerk dat ik deed, kende ik
een paar vrouwen die vrijwillig in het vak waren
gestapt. Zij waren daar heel open over en zagen
het als een gewone baan. Ik vond het fascinerend dat er vrouwen waren die er op deze manier
mee omgingen. Ik wist niet precies waaróm,
maar ik voelde dat ik wilde proberen of dat voor
mij ook zo zou werken.
En werkte het ook zo voor jou?
Ja! Het was heel vreemd, maar vanaf de eerste
klant was het als nieuw. Ik werkte in een club
waar ik mijn eigen tijden en klanten kon
bepalen. Al vrij snel merkte ik dat ik anders ging
kijken naar de mensen om me heen: mannen
waren niet ‘vies’ meer en ik had het prettig met
de collega’s op het werk. Ik kreeg meer en meer
zelfvertrouwen, leerde mezelf opnieuw en op
een andere manier kennen. Het werkte heel
therapeutisch. Niet dat ik dit aanraad aan
vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt.
Maar voor mij werkte het goed.
Hoe reageerde je omgeving op je besluit?
Ik heb het eerste jaar niemand verteld wat ik
deed, omdat ik bang was voor hun reactie. En
dat bleek terecht. De reacties waren heel nega-

tief: hoe kón ik gaan werken in de seksbranche,
na alles wat ik had meegemaakt? Niet alleen
vanwege de nare herinneringen, maar ook vanwege m’n status: ik was een slachtoffer van
mensenhandel en zo bleven mensen mij zien.
Daardoor was ik daar zelf ook in blijven hangen.
Maar dat zag men niet zo. Ik was ‘gered’ en dit
was de manier waarop ik met mijn redding
omging? Onbegrijpelijk vonden ze dat.
Wat vind je daarvan?
Ik denk dat het voor hulpverleners moeilijk was
om te accepteren dat ik geen slachtoffer meer
wilde zijn. Voor mij was het een bevrijding dat ik
mijn leven in eigen hand had genomen en koos
voor dit beroep, maar voor hen was het een
onbegrijpelijke stap. Sommigen lieten zelfs
merken dat ik ondankbaar was, en dat ze zich
door mij bedrogen voelden.
Dat lijkt me heel moeilijk voor jou.
Dat was het ook. Ik wilde niet ondankbaar
lijken, maar tegelijkertijd wilde ik mijn eigen
beslissingen nemen en mijn leven inrichten
zoals ik zelf wilde. En het werkte: ik kwam weer
in het licht, voelde me niet meer somber en
depressief, kon weer genieten van het leven. Na
twee jaar ben ik gestopt. Nu doe ik heel ander
werk en heb ik een vaste relatie. Wel heb ik nog
steeds contact met mijn ‘lotgenoten’ van toen,
en het doet me verdriet om te zien dat de meesten van hen nog steeds niet hun draai hebben
kunnen vinden.
Wat zou je willen doen om hen te helpen?
Ik weet het niet zo goed. Ik zou tegen ze
willen zeggen dat ze zich geen slachtoffer moeten blijven voelen, dat ze sterk zijn en talenten
hebben en dat ze daarmee moeten proberen om
hun leven op te bouwen, zichzelf terug te vinden
en zo weer gelukkig te worden. Ik gun ze
allemaal het allerbeste.

Als je jezelf in dit verhaal herkent en er met iemand over wilt praten,
bel/mail dan naar De Rode Draad: 020 6243366 / info@rodedraad.nl

23 S-Work

foto’s: Metje Blaak, foto-expositie
‘Dit is mijn werkplek’

condoom in alle talen
Duitsland
Kondom, Präservativ, Präser
Engeland en de USA
Condom, Durex, French letter, Rubber
Frankrijk
Préservatif
Spanje en Portugal
Presevativa
Italië
Guanto
Turkije
Kaput
Rusland
Gandon
Zweden
Preservativ, P-möjligheter
Finland
Kortsu
IJsland
Verjur
Friesland
Owertrekker
Twente
Rubber sökke

Mijn goede voornemen
Claudia 21 jr. werkt sinds een
half jaar in een club
‘Ik wil m’n zelfrespect terug. Elke
keer doe ik toch weer meer met
klanten dan ik wil. Steeds heb ik er
spijt van en toch gebeurt het. Een
ervaren collega had’t in de gaten
en zei laatst tegen me: ‘de klant is
koning maar jij bent de keizerin’.
Sindsdien voel ik me veel sterker
in m’n schoenen staan.
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Mijn goede voornemen
Mirthe, 42 jr. werkt 14 jaar achter het raam
‘Ik wil afvallen. Ik had altijd maatje 38, maar ben het
afgelopen jaar bijna 10 kilo aangekomen. Wat
klanten betreft is het geen probleem. Maar ik denk aan
m’n gezondheid. De sportschool is niks voor mij. Ik ben
begonnen met traplopen in plaats van
de lift te nemen.’

tekst: Tom Kroon, foto: Metje Blaak

Mannen blijven
jagers

Minstens twee keer per week loop ik over de
Amsterdamse Wallen. Acht jaar doe ik dat al. Ja, ik bezoek daar dames
achter de ramen. Ik moet er een vrij lange treinreis voor maken. Maar
dat maakt me niet uit. Iedere keer verheug ik me weer op m’n middagje
Amsterdam. Wie zal ik vandaag bezoeken? Een van mijn vaste dames?
Of zal ik een nieuw meisje ontdekken? Het blijft spannend.
Ik doe het met plezier, ik schaam me er niet voor. Ik geniet van de intimiteit, de spontaniteit
en het vertrouwen. ‘Is dat nou wel bevredigend, betalen voor seks?’ vragen vrienden me wel
eens. Ja, dat kan het zijn. Voor mij is het dat zeker. Ik blijf altijd wat langer, zodat we ook een
praatje kunnen maken. Ik ben (na dertien jaar huwelijk) vrijgezel en ik vind dit een ideale
manier om interessante en zelfstandige vrouwen te ontmoeten. Ik ken meer slimme, bewuste en échte vrouwen op de Wallen dan in mijn directe omgeving.
In die acht jaar heb ik veel verschillende meisjes en vrouwen bezocht. Sommige maar een of
twee keer. Bij anderen ben ik meer dan honderd keer geweest. Omdat we zo lekker kunnen
kletsen. Over allerlei gezellige, persoonlijke dingen. Of gewoon omdat ze een lieve meid is.
En hebben we nog heerlijke seks ook.
Maar mannen blijven jagers. Af en toe wil ik naar een nieuw en onbekend meisje. Dan sla ik
de vaste dames een keertje over. In het begin vond ik dat lastig. Ik had een leuk meisje gezien
en wilde kijken of ze al aan het werk was. Maar ik wilde niet dat haar buurdame – bij wie ik
vaak kwam – me zou zien. Dus sloop ik vanaf de andere kant van de steeg vlak langs de
gevels. Stiekem keek ik om het hoekje of het gordijn al open was. Dat was niet het geval, dus
ging ik terug en herhaalde mijn tocht na een kwartiertje. Dat bleef ik herhalen tot ze er was.
Wat ik niet wist, was dat die buurdame me de hele tijd gewoon had gezien, in de spiegeling
van het raam aan de overkant van de steeg. Dat vertelde ze me een week later. Ze had er hard
om moeten lachen. Sindsdien speel ik gewoon open kaart. En eigenlijk heeft niemand er
ooit moeite mee. De dames weten toch wel dat ik bij andere meisjes kom. En bij mijn echte
favorieten kom ik altijd terug, dat weten ze ook.
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WATERMAN ~
21 januari t/m 18 februari
Je vrijheidsdrang gaat je in de
weg zitten, beste Waterman.
Wees eerlijk tegenover jezelf:
wil je freewheelend alleen zijn
of afspraken maken met die
geweldige lover?
Ga collega’s uit de weg, die je
plannen willen dwarsbomen.
Kleed je altijd op je spannendst
en verleidelijkst, wees gezellig
en opgewekt en de klantjes (en
het geld!) zullen toestromen.

VISSEN ~
19 februari t/m 20 maart

Je gaat je energie de komende tijd
beter verdelen, beste Vissen. Je
maakt keuzes tussen wat belangrijk
is voor JOU, en dat brengt rust en
duidelijkheid in je romantische EN
in je zakelijke leven. Geef je
collega’s een cursus Creatief
Boekhouden, die kan nog heel wat
opleveren. En neem op tijd een
maanbad, dat is goed voor je
binnen- en buitenkant.

RAM ~ 21 maart t/m 20 april

STIER ~ 21 april t/m 21 mei

Jajaja Stier, je huisje-boompje-beestje
aard komt bovendrijven. Valt je oog niet
erg vaak op bruidswinkels de laatste
tijd? Heb je je nog niet vastgelegd aan je
partner, dan gaat dat nu zeker gebeuren.
Zorg voor minder stress op je werk. Je
Heb je last van sleur in je romantische leven?
Maar lieve Ram, dat heb je toch helemaal zelf in
de hand? Zitten wachten tot de ander een stap
zet, is dodelijk voor je humeur en levenslust. Wat
denk je van een cursus Erotische Massage? Zolang
je maar eerst op je partner oefent en het pas later
beroepshalve in de praktijk brengt, sla je ook nog
2 vliegen in 1 klap.
kunt je niet blijven opvreten omdat de
kamerhuur steeds hoger wordt en je
steeds minder klandizie ziet.
tekst: Elizabeth
illustraties: Petra Urban
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TWEELINGEN ~
22 mei t/m 21 juni

Voor Tweelingen is dit HET
moment om een carrièreswitch
te maken. Laat je creativiteit de
vrije loop: de sterren zien je in
de mode, ontwerpen van
interieurs of van een lingerielijn.
Op het liefdesfront ben je
dominant en heb je de touwtjes
strak in handen: misschien iets
om uit te bouwen in je werk?
Meesteres zijn is ook een
lucratieve carrièremove.

KREEFT ~
22 juni t/m 23 juli

LEEUW ~ 24 juli t/m 23 augustus
Voor de Leeuw is dit een bijzonder
erotische tijd. Oude
lovers, nieuwe
minnaars, alles komt
voorbij en je geniet met
volle teugen. Je probeert
je geluk zelfs op een
datingsite en ook daar
stellen nieuwe aanbidders zich in rijen voor
je op. Houd je nog wel
wat over om je klantjes
tevreden te stellen?
Verder is het alleen
maar genieten voor jou,
dus leef je uit!

De gevoeligste van alle
sterrenbeelden ben jij, Kreeft.
Helaas volg je die intuïtie te
weinig. Vertrouw erop dat je
het bij het goede eind hebt,
zowel op privé als op
zakelijk gebied. Dus maak
daarvan gebruik bij je vaste
en je nieuwe klantjes en zorg
dat ze hun meest geheime
seksuele wensen aan jou
bekend maken. Dat brengt
weer geld in het laatje.

MAAGD ~ 24 augustus t/m 23 september

De sterren zien bij jou alleen maar roze wolken en
vuurwerk, beste Maagd. Love Rules! Blijven hangen
in dezelfde baan is saai. Jij bent gemaakt om iets
creatiefs te gaan doen. Een spannend latex pakje
kopen of je raam met nieuwe rode lichtjes versieren is
niet genoeg.
How about voor jezelf beginnen en je eigen dagen en
uren indelen?
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WEEGSCHAAL ~
24 september t/m 23 oktober

Voel je toch niet zo verantwoordelijk voor
alles en iedereen, beste Weegschaal. Mensen
zijn veel zelfstandiger dan ze jou willen laten
denken, dus laat ‘t los. Maak eindelijk een
keuze uit al je werkplekken van de afgelopen
tijd, want zo bouw je nooit een vaste klantenkring op. Kies één of twee vaste werkplekken,
dan krijg je meer grip op je inkomsten en op
je tijd.

SCHORPIOEN ~
24 oktober t/m 22 november
Stop wat minder
scherpte en wat
meer gevoel in je
communicatie,
beste Schorpioen.
Met jouw commentaar heb je al
menige lovervriendin-collega
over de rooie
geholpen. Dat je
geld vliegensvlug
binnenstroomt én
weer uitgegeven
wordt, hangt je de
keel uit.
Budgetteren kun je leren, dus sla
een paar avondjes werken over en
investeer in een financieel plan.

BOOGSCHUTTER ~
23 november t/m 22 december

Het is tijd voor de Grote Liefde,
Boogschutter. Je weet wel over wie dit
gaat! Op werk- en geldgebied gaat het
beter en beter. Hou netwerkmogelijkheden
in de gaten, ga eens kijken bij collega’s in
een andere club of schrijf je in bij een
escortbureau. Zorg dat je echt op de kaart
komt te staan, dan zal je spaarvarken
dikker en dikker worden.

STEENBOK ~
23 december t/m 20 januari

Je hebt jezelf weer eens afgezonderd, Steenbok, en
daardoor heb je amper nog een sociaal leven. Ga het
internet op, klim in de pen of in de telefoon en krik de
vriendschappen snel op. Maak jezelf blij door nee te
zeggen tegen werk dat veel tijd kost en weinig oplevert:
weiger bijvoorbeeld die zeurklant die aan de telefoon
altijd een kwartier wil praten voordat hij langskomt.
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Do’s &
dont’s

van internet sekswerk

Algemeen
■ Wissel vaak van prepaid telefoonkaart.
■ Wis je browsergeschiedenis regelmatig.
■ Realiseer je dat niet alleen klanten maar ook
anderen op deze sites kunnen rondkijken.

Foto’s
■ Vraag een goede fotograaf die je vertrouwt
om foto’s van je te maken. (Je kunt altijd
Metje Blaak vragen.)
■ Upload liever geen heel duidelijke
naakt-foto’s. Je kunt prima alleen met
erotische foto’s beginnen. Je gezicht kun je
vervagen met fotobewerkingssoftware.
■ Voor jongens geldt, wil je je klanten laten
zien wat je in huis hebt: doe dat dan met
een onderbroek aan of beter met een
natte slip.

Date
■ Breng een vriendin of vriend op de hoogte
van waar en wanneer je afspreekt met een
klant. Of leg bijvoorbeeld een briefje op je
keukentafel met het adres waar je heen gaat.
■ Hoe dan ook, laat altijd iemand weten waar je
bent.

Tekst
■ Kies een duidelijke inlog- en profielnaam.
■ Lieg niet overdreven over je ‘stats’ (oftewel
je leeftijd en je maten).
■ Schrijf een wervend tekstje om klanten extra te
interesseren.
■ Vermeld altijd duidelijk waar je voor in bent en
waarvoor niet, dit voorkomt misverstanden of
onnodig lang gechat. Vermeld ook duidelijk je
prijs, hoever je wilt reizen en of je reiskosten
vraagt. Maak duidelijk of je thuis kunt ontvangen
of ergens wilt afspreken.
■ Zet niet je echte naam, zeker niet je
achternaam, in je tekst bij het inloggen of op je
profielsite(s). Als jij jezelf kunt vinden op
Google, Hyves of Facebook, kan een ander dat
ook.

Chatten/cammen
■ Als je chat, zet dan in je
inlognaam een dollarteken.
■ Ga je cammen, weet dan dat iemand
dat kan opnemen en later tegen je
kan gebruiken.
Laat niet te veel en niet te weinig
zien op je cam. Bijvoorbeeld alleen
je torso, of ga meteen privé.
■ Bij sites waar klanten niet hoeven te
betalen voor het inloggen, kun je
tegen fakers aanlopen.
Besteed daarom niet veel tijd aan
een klant bij het chatten, het kan
een drooggeiler of een faker zijn. Je
kunt een klant vragen om ook zijn
camera aan te zetten. Wees
wantrouwig als hij zegt dat deze
stuk is. Probeer zo snel mogelijk een
telefoonnummer en een afspraak te
regelen. Als een klant serieus is, zal
hij niet te lang onbetaald willen
chatten.
■ Eerlijkheid duurt toch nog altijd het
langst, ook in dit werk. En het is
veiliger.

Tot slot
Internet is niets anders dan een manier om je diensten te verkopen. Alleen, je gegevens en
foto’s staan in principe wel voor eeuwig en altijd op het World Wide Web. Ze zijn dus nog door
anderen te vinden, terwijl jij allang aan een nieuwe carrière bent begonnen.
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Lezingen
De Rode Draad komt op verzoek bij organisaties
en verenigingen om lezingen te geven over het
vak prostituee en het huidige prostitutiebeleid.
De lezing kan ook gaan over het leven van een
prostituee of ex-prostituee. Er worden dan
filmpjes vertoond van interviews met collega’s,
bezoekers van prostituees en exploitanten.
Mensen willen graag van alles weten over sekswerk en het leven als sekswerker. Bij een lezing
krijg je antwoord op al je vragen. Je kunt een
lezing laten verzorgen door een vrouw of een
man.
Voor meer info, tijden en prijzen naar De Rode
Draad: 020 6243366 – info@rodedraad.nl
Schrijfcursus
Heb je altijd al een verhaal of een boek willen
schrijven, wil je interessante columns kunnen
maken of je eigen levensverhaal op papier
zetten? Meld je dan aan voor de cursus Creatief
Schrijven van de Rode Draad. In vier à vijf
middagen leer je veel over je eigen schrijfstijl en
over vorm en volgorde. Je talenten worden flink
aangesproken. Je doet de cursus samen met een
klein groepje collega’s uit het vak. Je zult
erachter komen dat schrijven inderdaad niet
makkelijk is, maar dat het je toch gaat lukken en
dat is een geweldige ervaring. Voor info en
aanmelding : 020 6243366 – info@rodedraad.nl
Prostitutie monologen
Voor een toneelproject schreven een paar
(ex-)prostituees een monoloog over hun leven
en werk in de prostitutie. Daarna zijn vier van
hen onder leiding van de bekende Nederlandse
actrice Nelly Frijda, verder met hun monoloog
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aan de slag gegaan, en hebben zij deze
voorgedragen tijdens een conferentie van de
Rode Draad. Dit was zo’n succes dat er vaker zal
worden opgetreden. Wil je deze voorstelling in
huis halen of wil je aan je eigen monoloog
schrijven en uitvoering geven? Bel of mail ons:
020 6243366 – info@rodedraad.nl
Fotocursus
Ook erg populair is de fotocursus! In twee
middagen leer je hoe je met een digitale camera
moet omgaan, wat het belang is van compositie
en lichtval en hoe je zoveel mogelijk uit een foto
haalt, eventueel met behulp van een
fotoshopprogramma. Neem je eigen camera
mee. De begeleiding wordt verzorgd door
professioneel fotografe Metje Blaak. Als er
voldoende interesse is, kan het aantal workshopdagen worden uitgebreid. Deelname is gratis en
uitsluitend voor (ex-)prostituees. Bel of mail
naar de Rode Draad: 020 6243366 –
info@rodedraad.nl
Foto-expositie
Het succes van de fotocursus en het enthousiasme van de deelnemers bracht Metje Blaak op
het idee om een foto-expositie te organiseren.
Tien prostituees die de cursus volgden, maakten
foto’s van hun werkplek. Ruim vijftig hiervan
werden tot eind 2010 geëxposeerd in een
Amsterdamse galerie en vormen nu de reizende
expositie ‘Dit is mijn werkplek’. De foto’s zijn in
een gelimiteerde oplage (afgedrukt op canvas)
te koop. Wilt u dat de expositie ook uw bedrijf,
vereniging of organisatie aandoet? Bel of mail
naar de Rode Draad:
020 6243366 – info@rodedraad.nl

Waargebeurd
terrasje
Ik zit op een terras met mijn vriendin Inge. Zoals
zo vaak heeft ze weer een rare bui. Ze nipt aan
haar wijntje en zegt: “Zullen we?” en wijst naar
een mannelijke voorbijganger. “Hoe groot is zijn
pielemuis?”
Ik geef haar d’r zin en zeg: “Die daar is een
bijzonder exemplaar. Die heeft alleen een
schuimpje.”
Inge: “Hoe zie je dat?”
“Omdat hij met de driftige pasjes van een teckel
loopt en vanwege z’n agressieve nekje. En zie je
die daar, die heer in die jas met bruin manchester
kraag, die heeft een lange dunne met een hoedje
van vel.”
“Hoe weet je dat?”
“Aan de ei-vorm van zijn hoofd.”
Zo komen er heel wat mooie exemplaren voorbij.
Aan het eind van de middag loop ik over het Spui
en wie passeert mij daar? De lange met het hoedje
van vel. Hij sist tussen zijn tanden: “stinkhoer”. Ik
word woedend, haal hem in en zeg: “stronthummel”. Dan ontwaar ik een schittering in zijn ogen
die zowel onderdanig als dominant is. Wat stom
van mij. Gaf ik daar zojuist een gratis verbale
sm-sessie weg. Ik hoop dat Inge dit stukje niet
leest.

Mijn goede voornemen
Shohna 26 jr. werkt
2,5 jaar in een club
‘Ik wil geld opzij leggen voor een
vakantie. Mijn nieuwe vriend neemt
me een maand mee naar Aruba,
waar ik oorspronkelijk vandaan kom.
Hij betaalt de reis en we logeren bij
m’n zus, maar het betekent wel een
maand niks verdienen. We hebben
nu een aparte spaarrekening
geopend.’

Mijn goede voornemen
Sonja, 19 jr. werkt net twee weken
in een club
‘Ik wil gezond blijven eten. Hier in
de buurt kun je alleen maar fastfood
en andere dingen krijgen die ik niet
lekker vind. Zonde van m’n geld.
Ik ben van plan voortaan gewoon
thuis een paar boterhammen te
smeren en mee te nemen.
Wat zullen m’n collega’s ervan
zeggen.’

Mijn goede voornemen
Leslie, 31 jr. werkt 2 jaar
in een club
‘Ik wil meer tijd besteden aan mijn
vriendinnen. Ze weten niet dat ik dit
werk ben gaan doen en daarom heb
ik ze een beetje vermeden. Ik ga ‘t
nog niet zeggen, maar ik wil ze wel
meer zien. Ik mis ze en er zijn
genoeg andere dingen, waarover ik
met ze kan kletsen.’
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illustraties: Fenna Westerdiep

Tot ik bijna zes jaar geleden besloot om
niet meer in de huid van Elvira te kruipen.
Ik had er schoon genoeg van. Net zoals ik
vijf jaar daarvoor van de ene op de
andere dag had besloten om in de
prostitutie te gaan, zo besloot ik nu
om ermee te stoppen. Het had me
geen goeds gebracht, dacht ik toen nog.
Ik zat nog steeds in de schulden,
gebruikte veel drugs en leidde
een onregelmatig
dubbelleven.

32 S-Work

Mijn
naam
was
Elvira,

Ik meldde me aan bij het maatschappelijk werk voor
prostituees. Want de prostitutie in gaan bleek een
stuk makkelijker dan eruit stappen en een nieuw
leven opbouwen. Wat deels kwam door het stigma
dat van buitenaf op prostituees wordt gelegd. Het
was een lange weg die ik vervolgens bewandelde.
Eerst moest ik een basis leggen, dus huisvesting
vinden, een ziektekostenverzekering regelen en een
baan zoeken met alleen een middelbareschooldiploma op zak. Daarna de financiële puinzooi
opruimen. En toen de praktische zaken eindelijk op
orde waren, moest ik aan het emotionele stuk gaan
werken, waarvan ik eerder geen weet had.
Ik kon niet trots zijn op mijn nieuwe eigenhandig
opgebouwde leven en nog steeds was ik niet
gelukkig. Hoe kon dat? Ik was toch uit de prostitutie?
Ik had een leuke baan, een afgeronde opleiding,
geen schulden en nieuwe mensen om me heen.
Waarom kon ik niet aarden in het leven dat ik nu
leidde en waarom voelde ik me nog steeds onzeker
over mezelf?
Ik besloot om in psychotherapie te gaan. Zo kwam ik
erachter dat de prostitutie mijn leven niet kapot had
gemaakt, maar dat het eigenlijk mijn redding was.
Nergens anders had ik me zo thuis gevoeld. Daar
werd ik gezien, mooi gevonden en geaccepteerd hoe
ik was. Nu, terug in de gewone maatschappij, miste
ik deze dingen en wist ik daar voor mezelf geen vorm
aan te geven.
Ik leerde dat deze gevoelens gekoppeld waren aan
oud zeer. Thuis was ik nooit goed genoeg geweest,
mijn ik werd genegeerd en ook was ik er niet veilig
voor mishandeling. Alles wat ik thuis had gemist,
vond ik in de prostitutie. Daar kon ik mezelf uiten en
werd ik gewaardeerd. Zodra ik die veilige plek niet
meer had, kwamen alle oude gevoelens weer aan de
oppervlakte. Nu weet ik dat de prostitutie een vlucht
was om het andere te vergeten. Maar hoe zou het me
vergaan zijn, als ik dit pad niet was ingeslagen? Vijf
jaar lang heb ik ervaren hoe het is om gewenst te
zijn, iets wat ik nooit eerder had gevoeld. Het is niet
de prostitutie die mij kapot gemaakt heeft zoals veel
mensen denken, ik was al kapot. Nu ik dit weet kan
ik als volwassen vrouw werken aan mijn herstel en
leer ik het leven waarin ik was verdwaald, te omarmen. Als je verdwaalt, kom je op plekken waar je
anders nooit geweest was. Wat daarom je keus ook
is, volg je eigen pad. Stoor je niet aan stigma’s en
laat je geluk niet door een ander bepalen.
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foto: Metje Blaak

Jerry is een van de initiatiefnemers van Payboys & Hiv, een groep voor
mannelijke sekswerkers met hiv. Hij vertelt over z’n leven, het sekswerk,
de hiv, en het belang van deze groep.

‘Ik durfde me
jarenlang niet
te laten testen’
‘’Toen ik de prostitutie inging, was ik een jaar
of veertien à vijftien,”vertelt Jerry. “Ik was van
huis weggelopen en klopte aan bij het
Jongeren Advies Centrum (JAC). Daar kon ik
niet geholpen worden doordat ik te jong was.
Omdat ik anders geen inkomsten had, ben ik
de prostitutie ingegaan.” Jerry werkte altijd
zelfstandig en had op een gegeven moment
een vaste klantenkring. Toen hij achttien werd,
greep zijn familie in en woonde hij een tijdje in
de Bijlmer bij zijn oom. Hij leerde andere
Surinaamse homo’s kennen en kreeg een
vriend. Daarna ging hij soms voor kortere of
langere tijd terug in de prostitutie als hij geen
geld had. Jerry: “Prostitutie is mijn moeilijkste
tijd geweest, maar in zekere zin ook mijn mooiste tijd. Ik heb toen een heel leuke jongen
leren kennen. Helaas zijn we elkaar later uit het
oog verloren, maar ik ben nog steeds naar
hem op zoek”
geïsoleerd
Sinds 1996 weet Jerry dat hij hiv heeft.
“Omdat veel vrienden van me aan aids waren
overleden, durfde ik me jarenlang niet te laten
testen. Op een gegeven moment moest ik wel,
omdat ik candida had om mijn slokdarm. Ik
heb het eerst aan mijn familie en close vrienden verteld. Hiv heeft mijn leven op een hele-
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boel manieren veranderd. In eerste instantie
werd mijn wereld kleiner en raakte ik geïsoleerd, mensen en activiteiten vielen weg. Ik heb
veel moeten loslaten en beperk me nu tot de
dingen die een goede invloed op mijn lichamelijk en geestelijk welzijn hebben. Ik waardeer nu
alles veel meer en probeer van elke dag te
genieten.”
zelfstandiger en zelfverzekerder
Jerry wil graag een bron van inspiratie en
informatie zijn voor anderen. “Ik houd me nu
bezig met homo- en hiv-belangen. Hiv en aids
moeten bespreekbaar worden, in de migrantengemeenschappen maar ook in de gay
community. Om die reden heb ik Positive Tribe
helpen opzetten: een hiv/aidsplatform voor
zwarte en migranten homoseksuelen en
transgenders.” Jerry geeft zijn leven tot nu toe
geen tien: “Misschien een acht of een zeven.
Wel heb ik door de prostitutie veel mensenkennis opgedaan en ben ik zelfstandiger en
zelfverzekerder geworden. Ik ben nu erg
gericht op die zelfstandigheid, op een eigen
plekje, een eigen huis. Voor ik de diagnose
kreeg hoorde ik hiv-geïnfecteerden vaak zeggen: ‘ik moet nog van alles’. Dat hoef ik niet.
Als ik morgen dood neerval, is het ook goed,
want ik heb tenminste geleefd!”
verantwoordelijkheid
“Wat ik vind van blijven werken met hiv? De
werkgroep Payboys & HIV heeft voorlopig als
regel dat je kunt werken zolang je je medicatie
slikt, een half jaar Soa-vrij bent en condooms
gebruikt. Maar niet iedere payboy weet of hij
hiv heeft. En je bent niet verplicht het aan de
klanten te vertellen. Onveilige seks moet je hoe
dan ook niet doen, dat is ook de verantwoordelijkheid van klanten. Maar er zijn altijd
klanten die er toch om vragen en de ene sekswerker zegt faliekant nee, de ander gaat erover
onderhandelen.”
klare taal
Jerry heeft zich aangesloten bij de werkgroep
Payboys & Hiv: “Omdat het nodig is om aandacht te vragen voor de positie van payboys
met hiv en ik blij ben dat er een plek is, waar
men klare taal spreekt en waar payboys terecht
kunnen voor support, informatie en advies. Bij
veel reguliere instellingen en organisaties zijn

ze preuts ten opzichte van seksualiteit en prostitutie. Bij de Rode Draad kun je er open over
spreken. We werken samen met Positive Tribe
om te kunnen doorverwijzen en andersom.
Migranten praten niet over hiv en niet over
sekswerk. Ook daar is nog veel werk te doen.”
bijeenkomsten
Payboys & Hiv is een groep mannelijke sekswerkers, die activiteiten ontwikkelt om
sekswerk en hiv bespreekbaar te maken, zowel
binnen als buiten de prostitutie. Jerry: “We
willen een vraagbaak zijn op het gebied van
sekswerk en hiv. We zullen vooral actief zijn op
het internet, omdat meeste payboys daar hun
klanten werven. Ook houden we bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen. We willen laten zien dat je met hiv
prima kunt leven en werken.”

Payboys & Hiv
mannelijke sekswerkers met hiv
oebele@rodedraad.nl
020 6243366
Positive Tribe
zwarte en migranten homoseksuelen en
transgenders met hiv voor een persoonlijk
gesprek of het maken van een afspraak:
020 6263087 (di. 11-15 uur)
info@positivetribe.nl
www.positivetribe.nl
Voor de media en overige: 06 15651396
Poz & Proud
sectie homomannen met hiv van de Hiv
Vereniging Nederland
info@pozandproud
www.pozandproud.nl
020 6892577 (ma-di-do-vrij 14-22 uur)
Secret Garden
homo-/bi-seksuelen/
lesbische/transgender moslims
www.stichtingsecretgarden.nl
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Tips van ervaren
collega's
let op je
portemonnee

Noteer vanaf vandaag alle kosten die je maakt, ook de kleinste, in een boekje dat
je altijd bij je hebt.

mooie nagels

Haal je nagellak eraf zodra die begint te bladderen.

ben je boos?

opruimen

Tel eerst tot tien. Wil je daarna nog steeds iets met je boosheid doen? Vertel dan
rustig, waarom je boos bent. Ga niet dreigen. Je kunt het ook in je boekje
opschrijven. Misschien is het morgen niet belangrijk meer.
Laat nooit de verpakking van een gebruikt condoom op het nachtkastje liggen.
Je nieuwe klant vindt dit niet prettig. Hij weet wel dat je voor hem een andere
klant hebt gehad, maar wil daarmee niet geconfronteerd worden. Het geeft
irritatie en is niet goed voor het contact.

nooit doen

Ga nooit met je rug naar een klant staan die je nog niet goed kent.
Je weet nooit wat hij in z’n hoofd haalt.

let op

Laat geen sleutels, rijbewijs of paspoort in je peeskamer slingeren.

dildo

de juiste kleur
lekker luchtje

Zet geen grote dildo’s in je kamer of je moet daarin zijn gespecialiseerd en
op die manier wat extra vragen. Is dat niet het geval, zet ze dan niet
in het zicht. Je hebt anders grote kans dat de klant er iets mee wil.
Draag achter het raam geen rode lingerie. Die wordt in het blacklight
een saai poepkleurtje. Wit en lichtblauw doen het juist goed.
Doe geen parfum op, daar kan een klant niet mee thuis komen.
Wil je toch lekker ruiken? Gebruik dan aftershave.

hygiënisch
verantwoord

Een stuk gebruikte zeep is een bron van bacteriën. Hoe kan je een
erotische douche- of badmassage geven, die toch hygiënisch
verantwoord is? Was na gebruik je handen onder de warme kraan met het
gebruikte stuk zeep. Spoel telkens goed af en herhaal dit drie keer.

sexy

Loop jij voor je klant uit of ga je voor hem de trap op, bedenk dan dat jouw
(toekomstige) klant jou onbespied zal ‘keuren’. Zorg er daarom voor
dat je kleding, houding en beweging zijn opwinding laten toenemen.
Doe dit wel met een zekere nonchalance.
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