
goede bedoelmgen leek, maar er 
gebeurde niel echl veal. We kon
den dit nog jaren blijven volhou
den, maar of Aziatische en Afri
kaanse hoeren door wat aan 
hebben vroegen wij ons of. He
laos zijn wij ook geen rijke orga
nisatie, waardoor we beperkt 
worden in wal we wensen. Een 
goede slap in de richling leek 
ons dan oak het inslellen van een 
fooienpot. De, fooien zullen wor, 
den gedoneerd aan hoeren m 
Senegal. Twee jaar geleden ani, 
ving de Rode Draad een brief van 
Marie-Helene M., een Franse 
vrouw die voor een internaliona
1e hulp-orgonisalie in Senegal 
werkt. Zij werkt daar met ver
schillende vrouwenorganisaties 
en hel viel hoar op dol de proble
men van de hoeren door groot 
zijn (denk biJv. aan AIDS) en dat 
zij absoJuul niet georganiseerd 
zijn. Zi] leven daar "buiten" de 
samenleving. oulcast dus. Marie
Helene wil deze vrouwen helpen 
met het opzelten van activiteiten 
die hun weerbaarheid kunnen 
vergroten wacudoor zij hun eigen 
positie kunnen verbeteren. In de 
brief werd niet am geld gevraagd 
maar orn hulp bij het organiseren 
van een Afrikaans hoerencon
gres woarbij het hen duidelijk 
was dot hiervoor eerst een Afri
kaans netwerk van hoerengroe
pen. niet georganiseerde hoeren 
en hoerondersteunende organi
solie, nodig was. Deze ambllies 
spraken ons zeer aan maar le
vens beseften we hoe groat dil 
doel is. Zelfs hier is het een zwa
re lauk die veel tijd gaat vergen, 
dat moel in Afrika nog veel moei
Hjker zijn gezien de economiese 
en sociale omstandigheden. 
Inmiddels hebben wij Morie
Helene een poor mool ontmoet 
en hoar zoveel mogelijk voorzien 
von informalie over de Rode 
Droad en de mogelijkheden en 
beperkingen voor hoeren hier. 
Zij is enthousiasl aan de slag ge
goon en heeft een aanlal hoeTen 
bij elkaar gekregen. Zij zi]n in de
cember '92 naar €len Afrikaans 

AIDS-congres in Kameroen ge 
weest alwaar oak hoeren Ult Tu
nesie, Kenia, Mali en Zimbabwe 
verlegenwoordlgd waren. Een 
Canadese on lwi kkelingsorgani
solie heeft de middelen aange
drogen om twee aanlooppunlen 
vom hoerEm te strarten in Dakar 
maar het spreekl vanzelf dol 
meer geld nodig is. 
Dit jaar kunnen we afsluiten met 
een fooienpot van f660,-. 
Natuurlijk kunnen hoeren in 
Senegal meer doen mel dil be-

drag dan wij in Nederland moor 
toch . 
Als we on!; nu eens voornemen 
om hel komende jaar, al het 
kleingold dol bij hel onlkleden 
ult de zakken van je klanlen rolt, 
in beslag Ie nemen en iIi onze 
collectebus te storten dan kan het 
volgend juur €len veel grater be
drag zi)n. 
Doen dus!!I!! 

M.A. 
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HEll is. 01 weer een hjd geleden 
.	 ,

dot hetvoh;~ende mij gebeurde. 
Ik werkte bp,straat en nom mijn 
klanten meenaar een hotelletje 
in de buurt. Op een keer slopte 
br een aut6 il~ast me mel €len 
laiige, .plonde;:i:vrij jonge man 
erin., Hijsprak m~ a.an in het 
Engels. Of ik met hem mee wou 
gaan en of hij kon betalen in 
~QPen. DCdeerste gil1!;i ):'liet 

"d,o.~r, fua(1! hifkon weI meLr~ij 
meenaar mijn hotel. Betaleri,in 
Kronen kon V'{el. Maar, sUm dIs 
ik ben, vroeg ik hem eerst even, 
met mij,lang~ldeen bank in de" 
buurt te rijden "waar op het.· 
rcfarri "d~ :;::~hsselkoersEbn v~r-

n ,,: 'n~i! . . if:' .': 

Zweedse Kronen te djn, zoals: ik 
'If, .~: . 

aangenomen had, maar Us~ 

Iandse e~ die waren nog niet 
€lens eentrende waard v.ande 
Z~eedse. At'met 01 had ik' v6or' 
zo'p. 4~ken;~;gewlpt mel hE:l'W;";l' 
Natu,urJijl( .was ik .behQodi]k 
kwaaclpp-'hem. maa'r nog meer 
opmijzelf. Hoe had it< zo dom 
kunnen zifn. En,eigenUjl<'~l1een 
omdat de kY6rit~r 'we~ 'p'~ti~uw. 
boar' en,\r¢p.,ral ahntre~k~l:ijk 
uitzag. b¢ze'blunder heeft v6r
der geert: vervelendeg.~volgen 
gehad.Et, zijn ook ~iunders 
wpar j~l'j~;,h~te lev,Et? $p~t;,iian 
hElbt. O'rel.:,grote en kleb~~ bh,ui

.ider~:iJv:a~t:·~~noe(t'te"scliriJ~,e~, " 
ineld sto~di3n:F V~lgeb's ,deze' dus"kijk uit"tiacl::t'dezeilnieu~e 
koers stmldllonderd Krone~'ge~ rubri~k"i~:'d$~ 'volgend~VlU:g~ 
lijk aan vij.fenzestig,,9ulde,n. g-eI1jes, . f 
"Dot goat je elus 100 kr9n~nkbs~ '. dlf"ill" dn::, Im'in: '"L 

;,	 :ten,,~ 25 vodr'he,i hot~r:, zo d~el- ,'PS' " .' . ,1: . , 
de ' ik, hEml, mijn"berE;keriing. ' P.e;h!altit~k'ciersenstaa~ *nd~ 

'mee; Voor 'hem was dil ge~ni:' 'dog in 9.e 'dP'gbla.a:en"v,~rilli~,idt 
probleem, Hjj vyas zeUs bereid ',op' de lina:nciele of economi
iets extra's .t~geven als ik ;het sche' pagh'ta. ,Als eenk~a.nt je 
hotel kon,voO,ISchieten.: '\ VTeemQ geld' aanb~e4t;: W,aar·

, • ,c • ,_ • " .' ~ <. .~ 

;;Hoe:bruta~lijrij,~ige~lijkW?S, ,'van Qe, ko.ers,niehn' 9-~lf,krant 
.' bleak later tb~~ ik mijn Krdn~rr;> staat,ibtg1l dan'dQt ie ..~'1zi3lf 

•• ~, • .< • .' • " >.' " n' (wou wissele'n~'Het bleken geen ,even 
,,,. .. '_ •. 

wisse:lt. ,,' , .,.>
'L ~ , ,". "" "! 
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