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LOSSE TONGEN
 

Naar aanleidtng van het stuk "Denktank" van Margot, in de vluggertjes nummer 2, ontvingen
 
wij een aantal reacties. We hebben hieronder een en ander verkort weergegeven.
 
Mocht je oak een mening hebben over de dreigende sUbsidiestop voor de Rode Draad, en de
 
gevolgen die dit kan hebben voor jou, je collega's - ons allemaal - schrijf ons dan ook'
 
Ingezonden brieven over andere onderwerpen die betrekking hebben op ons vak zijn natuurlijk
 
ook van harte welkom.
 

Hallo Stichting de Rode Draad, 

Wij hebben het artikeJ van Margot A. gelezen in het Hoerenvakblad Vluggertjes. Hoe haalt mevrouw 
Terpstra het in haar hoofd om met zulke onzalige ideeen nan te komen? Oat is toch bij de wilde 
beesten af! Oaarom zijn wij (wij noemen onszelf (hoewel wij niet in het hoerenvak werkzaam zijn) 
het "Nosotras, las putas team", deze naarn is ontleend naar aanleiding van een artikel in De Tijd 
(1988) waarin Margot A. geinterviewd wordt en waann zij zegt: "in elke vrouw schuilt sen hoe!"') 
begonnen met een handtekeningenaetie. Wij vlnden namelijk dat wij dergelijk soort 900rag van 
Terpstra niet hoeven te tolereren. Mocht zij de Stichting de Rode Draad een strobreed in de weg 
leggen dan zullen wij tot hardere acties overgaan voor 1996. Daar kan Terpstra gif op innemen. We 
zullen door middel van onze handtekeningenactie deze mevrouw laten zien dat veel mensen het niet 
met haar eens zijn en dat deze achter de Rode Draad staan. Deze brief komt misschien onbeschoft 
over op sen aantal mensen, maar wij menen het wei. Verder willen wij andere acties ondememen 
om Terpstra te overtuigen haar huidige plannen stop te zetten. Wij doen echter fJ:!a.ts~derjullie 
toestemming. 

Groetjes! 
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Beste Redactie, " -..'..... ~':0 

JULLJE ACTIVITEITEN HEBBEN INVLOEO OP DE HELE MAATSCHAPPIJII.. 

Je verhaal "Denktank" in het vakblad nr. 2 1995, vraagt om een reactie. Als staatssecretaris Erica 
Terpstra haar opvatting uit gaat veeren dan ziet het er voor de Rode Draad niet zo best uit 
Op de eerste plaats moet dat voorkomen worden met argumenten!!! 
Het geld zal belangrijk zijn, maar nog meer de erkenning vanuit de Overheid dat een dergelijk 
instituut (exponent van een maatschappelijke ontwikkeling) hoogst noodzakelijk is. Oat de Overtleid 
met sUbsidiering ook de eigen verantwoordeJijkheid blijft behouden. Natuur1ijk kan elk instituut 
straven naar eigen onafhankelijkheid.... maar dat kan ook slechta kanten hebben. Niet elke 
commerciale markt-macht biedt beschenning voor "deelhebbendenJafhankelijken". De Overheid, 
uiteraard ook belangenmacht, mag zich niet terugtrekken van deze ontwikkeling. In jullie optie 
kunnen jullie niet anders dan kiezen voor de positie en de daarbij gebruikelijke tenninologie van 
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