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STICHTING DE RODE DRAAD 

020 -24 33 66 

maandag en donderdag van 13.00 tot 16.30 uur 

of Postbus 12042 1100 AA Amsterdam 

• WIE ZIJN WIJ? 

Wij zijn prostituees en ex-prostituees. Met elkaar hebben wij in september 
1984 de Stichting De Rode Draad opgericht. Wij willen dat prostitutie ge
zien wordt als werk. Niemand mag tot prostitutie gedwongen worden, maar 
als je er zelf voor kiest, moet je onder behoorlijke omstandigheden en in 
vrijheid ais prostituee kunnen werken zonder er op aangekeken te worden. 

( 

• WAr DOEr DE RODE DRAAD? 

Wij praten met mensen die beroepsmatig met prostituees en prostitutie te 
maken hebben. Oat kunnen hulpverleners of politiemensen zijn, maar ook 
advocaten, m1sen of politici. Al deze mensen nemen beslissingen die VOOI 

ons gevolgen kunnen hebben. Wij willen niet dat deze beslissingen over 
onze hoofden heen genomen worden. Daarom willen wij overal waar er 
over prostitutie gepraat wordt, onze stem laten horen en opkomen voor 
onze rechten als werkende vrouwen. 

• WAT KAN DE RODE DRAAD VOOR JOU BETEKENEN? 

Eens per maand spreken we met elkaar af bij een van ons thuis am gewoon 
voor de gezelligheid wat te praten en te drinken. Misschien vind je het leuk 
om ook eens te komen en kennis met ons te maken. Wil je liever een keer 
rustig aileen met iemand praten dan kan dat ook. Een middag in de week is 
daar speciaal iemand van ons voor aanwezig op kantoor. Apart hiervan 
hebben we oak nog een praatgroep. Natuurlijk kun je ons bellen voor 
zomaar een praatje met een collega maar je kunt ook bij ons terecht als 
je vragen of problemen hebt. We zijn bezig zoveel mogelijk handige infor
malie te verzamelen, bijvoorbeeld over gezondheid, werkomstandigheden, 
verblijfsvergunningen en juridische aangelegenheden. Bovendien hebben 

(I )we een Hjst van mensen naar wie we kunnen doorverwijzen en van wie we 
weten dat zij De Rode Draad willen steunen. 

• WAr KAN JIJ VOOR DE RODE DRAAD BETEKENEN? 

Wij zouden het heelleuk vinden als,je liet horen dat je belangstelling hebt 
voor ons werk. AI je informatie en ideeen zijn welkom. En misschien heb je 
nag wat tijd am mee te helpen, a1 is het maar een paar uurtjBs per maand, 
we kunnen best nog wat hulp gebruiken. 
Misschien heb je in de krant gelezen dat de regering vindt dat prostituees 
inspraak moeten krijgen bij de verandeling in de wetgeving. Laten we die 
kans grijpen! Tenslotte sta je samen sterker. 
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