
Door hct w: W. w: News (World Wide Wbores News) ziju wij op de hoogte 
van jllllie hcstaan. Wij willen heel graag contact met juUie onderhouden. 

Ooze organis31ie bestaat nu zeyen slapen als hun mocder werkt. Verder yan andere hocrenorganjsaties die~ jaar. Wij zijn een soort yakbond 
vom proslituees. Orodat vakbondcn 
in ons land verboGen zijn, hebben 
wij onze orgarusatie AMEPU 'eomi
te' genocmd. In Uruguay zijn tien a 
twaalf duizend prostitue,es. Hclaa.<; 
zijn daarvan maar driehonderd actief 
bij ons. We vindcn het jammer dat 
we met zo weinig xijn. Wij kiczen 
onze eigen vertegenwoordigstcrs. 
Hdaas is het traditic onder prosti
tuees am clkaar lC wanlrouwen, in 
plaaLS van SamfJl Ie werken voor dc
zelfdr; dockn. Ondanks alles worden 
we toch steeds grater. 
Wij hebben een kinderdagverblijf 
waar de kinderen ':,j nachl'> kunncn 

hcbben wij een eigen atelier, cen 
collectief restaurant, cen schoon
maakc06pcratie en een wassereue. 
Wij hebben cen opvanghuis opgezet 
yoor vrouwen die besmet zijn met 
het HIV-virtlS of die kankcrpatient 
zjjn. 

Wij zijn zecr gdnleresseerd in de 
activiteitell van andere hocrenorga
nisalics en I,nuden hel vrcsclijk lenk 
vinden aJs c<~n van jUllie bij ons op 
bczoek zou komen, ZOOal wij jullie 
kunnen laten zien hoc wij georgani
seerd zijn. We zijn er zeker van clat 
we veel van ellalar kunnen leren. 
Willen jullic ons adrcssen opslurcn 

op dezelfde wijze als wij aan he! 
werk xijn? Ook w.illen wij graag op 
de hoogte blijven van publikaties, 
ontmoetingen en activiteilen zodat 
wij jullie oak kunnen ondersteunen. 
We hopen dal jullie onS schrijven, 
zodat we contact houden. Wij zijn er 
zekcr van dat we dezelfde belangen 
hebben. 
Ben ornhelzing van Marta en Susana 
Uil Uruguay 

Adres: 
AMEPU 
Fernandez Crespo 1914 bis 
Monlevideo 
Uruguay 

IIet dUikbootje
 

Een wat zenuwachtig heerschap zit op een 
kruk aan de bar onwennig heen en weer te 
draaien. Voor hem staat een glas Whisky vrijwel 
onaangeroerd. Het is duidelijk dat hij zich nag 
niet helemaal op zijn gemak voelt in onze club. 
Ik aarzel of ik op hem af zal gaan. Aan de ene 
kant wil ik wei omdat dit soort klanten snel mee 
naar boven gaat en geruime tijd neemt om hun 
wensen uit te spreken. Aan de andere kant heb 
ik een klotedag achter de rug: mijn kat heeft 's 
morgens het tapijt ondergekotst en daarna heb 
ik anderhalf uur met mijn moeder aan de tele
foon gehangen, terwijl ik haar gezeur over mijn 
vader moest aanhoren. 

Ik kijk nog sens naar de man die absoluut niet 
naar ons durft to kijken. Niemand maakt aan
stalton am naar hem toe te gaan en op de een 
of andere manier weld dat schuldgevoel bij mij 
op. Ik stap op hem too: "Haaai, ik ben Carola". 
Een heel zacht en verlegen "hallo", komt uit zijn 
mond. "Je bent hier zeker voor hat eerst?", zeg 
ik in €len poging het gesprek op gang te bren
gen. "Ja", fluistert hij en houdt vervolgens zijn 
mond weer stijf dicht. Mijn god, denk ik, waar
om moet ik hier nou weer op af gaan? Maar il< 
laat de moed niet zakken. "Wil je liever €len an
der meisje bij je?", vraag ik door. "Nee", zegt hij 
eentonig. Het wordt steeds gezelliger tussen 
ons, denk ik ironisch. "Wil je met me naar bo
van?", vraag ik weer moedig. "Ja", zagt hot 
stukje eenzaamtleid en ongeluk op de kruk. 
"Ol<e", zeg ik, "kom maar mee". We lopen naar 
de gang, ik pak de sleutel van €len kamor en 
we gaan naar boven. Gedwee loopt hel man
netje achter mij aan. We stappen de slecht ver
lichte kamer binnen en ik stuit de daur achter 

door Carola ons. 

'4
 


