
nict ecns mcr andere collega's pra
(1::11, zcker niCT Iller die "bijdehandte 
Holla ndse daIlles". Tk vae I me hier 
ma<.:htc!oos Cil hoos over, l,eker <lIs 
ik <.:ollega's hoor zeggen d,ll" "ze" de 
mackr vcrzieken. Alsof dat vroeger 
niet gebcurde. Zolang ik werk, en 
op iederc wcrkplek, heb ik die soon 
domme vooroorJelen gehoord. AI
leen lijkt hct IlU de drugsgebruiker 
ell de migrant die deze "overtre
ding" bc!!,aat en vroeger deed Ans 
hee, of BCPPlc. 
Waar, het mij om gaar is dat we ons 
nict regen e1bar !TIogen bten uitspe
len. Iedereen heeft her recht in deze 
business Olll voor zijn/haar diensten 
te vragen wat ie wilt of kunt krijgen. 
We zitten nu eenmaal in de 
(Bcne)luxe posirie d;lt we dar zelf 
kunnen hcpaicil. 

Margot, De Rode Draad 

Hallo sexuele hulpverleners 

Ik	 Hoem ons sexuele hulpverle
ners omdat ik het woord 'hoeren' 
enorm negatief vind klinken. Ik 
wi] jullie graag iets vertellen o
ver mijn kennis en ervaring van 
mijn 'hoerenleven'. 
Wuarom ik voor de prostitutie 
heb gekozen heeft Iwee redenen: 
het geld, en een mogolijkheid om 
mijn sexuele gevoelens te Ullen. 
Ik ben begonnen in een park. 
Terwijl ik eigenlijk op zoek was 
nour jongens van mijn eigen leef
lijd, werd mij geld geboden om 
sex met een oudere man te be
drijven. Het geld dal geboden 
werd kon ik zeer goed gebruiken 
wonl von flO,- rondkomen in de 
week redt niemand. 
Dus daar began het grote geld 
binnen te komen. 
Prostitulie, gezellig tach .. 
Zo denk ik erovel. Wat is ef mis 
mee am een lichaam uit te lenen 

•	 aan een onder die je er groat pIe· 
zier mee doe\. 
Ais je zelf aHeen en eenzoam zou 
zijn ,zou je tach ook willen dot je 
je sexuele fanlasieen loch kon 
uitleven, niet dan? 
NOll wij bieden die mogelijkheid, 

aileen dal kosI weI geld. Je kunt 
het vergelijken mel hel huren 
van een auto of een hOlelkamer, 
jn toch. Men moet blij zijn met 
mensen ais wij. 

Henry 

Sexuele huJpve.rleners 

Ahsoluur oneens ben ik het met de 
ingelOllden brief van Henry (vlug
gcnies no.S) waarin hij hoeren liever 
scxuc lc hul pverleners noernr. 
fen hulpverlener is iemand die naar 
andcnnans problemen luistert en 
daarbij de inrenrie heeft ze op te los
sen. 
Scxucle hulpvc=r1cning is dIJ~; hulp 

v a n d e
 
Beste hoeren, 

Het afgelopen jaar heeft de Rode 
Draad een echt collectebusie 
aangeschaft. Niet omdal we er de 
straat mee op willen, zoals hel 
Leger des Heils doet, maar we 
gebruiken deze bus als fOOlenpo\. 
Niet dat we nou zo Gchandalig 
veel fooien ontvcmgen maar we 
hopen dot daar vcrbetering in 

vt:r1enen bi] probJclllcn die te 111;) k 
hebhen mer sexualiteit. 
Her groorste deeI van de klant 
komr niet voor een sexuele themp· 
hlj ons maar vaal' een stevigc wip 
cen geile tiid. 

Her woord hoer was, en is n 
sreeds een denigrerende term, gc
bruikt door niet hoeren um uns naa: 
hcneden re halen. Des te !TIeee red 
om her woord niet het bordeeluir 
gooien maar te zorgen dar her e, 
term wordr waar we rrots op zijn. 
Hoe? Door het woord 'boer' vaa 
cn in de goede context te gebruiken. 

Liza 

d r a a
 
komt wanneer julhe weten 
we met dat geld doen. 

De afgelopen jaren zijn ef ver
schillende internationale hoeren
congressen georganiseerd waar
bij helaas hoeren uit de armste 
landen bijzonder ondervertegen
woordigd waren of zelfs ontbro
ken. Vaak werd er wei over hen 
gesproken, waarbij iedereen vol 
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