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aUT 5 BUT
 
Hoe reageer ie?
 
Stop ie reactle in een blanco envelop met postzegel, p/ak die DICHT en no

teer linksboven het nummer van de advertent/e. Op deze manier weet je ze

ker datie briefdoor niemand aOOers wordt gelezen. Deze envelop steek ie
 
opnieuwin eengefrankeerde envelop die je stuurtaan:De Rode Draad, Post

bus 12042, 1100M Amsterdam. Wi} zorgen dan voor correcte cioorzending.
 

Moa, je hebt twee kinderen, je ver
telde me o.a. dat Je een zwak had 
voor Marokko. De zaak waar we sa
men gewerkt hebbon In Eindhoven 
was diep en sma!. Kun Je je nag her
Inneren dat ik stripto met oranJe ve
ters en dat ik melelf soms (bij lullige 
klanten) AdelaIde noemele? Inmid
dels zaJ jil net als ik ook al een elnd 
In de veertlg zijn. Of Je nog werkt of 
nlet, Ik zou het erg leuk vlnden als Je 
wat van Ie laat haren. Nummer: 10 

Ik zoek kontakt met collega's dIe net 
als ik ook met s.m. werken. Mis
schien kunnen we oen avonel orga
niseren zodat we Informatle kunnen 
ultwisselen en/of een s. m.~specialis
te uitnodigen om ons wat kneepjes 
van dit machtlge spa! te leren. Num
mer: 11 

Volgende wimer wi! lk een poosje in 
Groningen ofArnhem gaan werken 
(raam). Wle heelt ergowerktofwerkt 
er nog en "an me informatie gaven 
over tljdelijke woonruimte, betrouw
en betaalbare werkruimte, prijzen 
(klanten) en onkosten (exploitan
ten). Zelt kan ik je aan info over Den 
Haag en Amsterdam en Alkmaar 
helpen. Nummer 12 

Wie Is dikker/dunner geworden of is 
gestopt met pezen en heeft nog 
bruikbaar s.m. matoriaal of (Iak)le
deren werkkleding te koop. Ik heb 
maat 38/40. Nummor 13 

Graag wll ik eon keer naar de maan
delijkse borrelavond van De Rode 
Draad maar vind het best een beetje 
eng in mijn eentje. Jjj ook? Mls
schlen kunnen we samen. Nummer 
14 

Gebruik lIever geen sponsje als je doorwerkt terwijl je ongesteld bent. 
Er kunnen namelijk kleine stukjes spons in je vagina achter blijven 

en ontstekingen veroorzaken. Gebruik daarom lIever eenpessarium (de 
ring). Deze vangt het menstruatiebloed prima op. Denk er wei aan dat 
je hem er boven de w.c. uithaalt. Je kunt het pessarium laten aanmeten 
bij onder meer een Rutgershuls. 

Iedereen kent het wei; een kapot condoom. lets dat dit natuurlijk niet 
verhelpt maar wei een frlsser gevoel geeft, is een vaginale spoeling. 

Heel prettlg hlervoor zijn de flacons die je kant en klaar voor eenmalig 
gebruik blj de drogist kunt kopen. Je kunt ze ook makkelijk meenemen. 
Denk er wei even aan dat je dit niet vaker dan 1 x per week doet. Ook na 
je menstruatle is het erg prettlg jezelf zo'n spoeling te geven. Hou de fla· 
con een minuutje onder de warme kraan anders is het wei erg koudl 
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