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Voor OM staat hij oltijd in de file, 
Voor OM staat hij oltijd in de rij,
 
Op zondagmkJdog goat hij naar Ikea,
 
Maar op vrijdagavond komt hij eerst bij mij.
 

Dot zongen wij. de meiden van de Keileweg, twee jaar geleden voor 
het eerst. Sindsdien is er heel wat gebeurd. Zo hebben wij heel wat 
plannen en initiatieven bij de Gemeente Rotterdam ingediend om de 
situatie op de Keileweg in Rotterdam te verbeteren: 

•	 er moeten woonhuizen komen (met begeleiding). want het 
dakloos-zijn levert voor jezeJf de grootste moeilijkheden op en 
voor de srad cie meeste overiast. 

•	 De vrouwen die heel ziek zijn of ernstig in de war moeten van 
de Keileweg ofgeholpen worden en de warme en Iiefdevolle 
opvang krijgen die ze nodig hebben 

•	 Er moet ~n mooi groot ersocentrum komen waar wij -net als 
niet-verslaafde prostitue's- eerlijk en veiJig ons geld kunnen 
verdienen, zander dot de buurt er overlost van heeft. 

De situatie op de Keileweg is echter aileen maar droeviger geworden. 
Onze kJanten zijn weggepest door cameratoezicht en preventieve 
fouilleringen zodat wij harder en veellanger moeten werken voor veel 
minder geld. De vrouwen die aUang opgevangen hadden moeten 
worden zijn er sJechter toe dan ooit. De wachtlijsten voor de opvang 
lopen aileen maar Ope En onze ontwerpen voar een eroscentrum zijn 

genegeerd of van tafel geveegd. 

Koninginnen van de Nneht is een idee van Carrie
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Ineens worden aile verslaafde prostitue's over een karn geschoren en 

worden we knotsknettergek verklaard. Wethouder de Faria 

(Leefbaar Rotterdam) wil prostitutie voor aile verslaafde vrouwen 

onmogelijk maken (alsof verbieden ooit heeft geholpen in het oudste 

beroep van de wereld). Staatsecretaris Rutte wi I onze uitkerin9 of 
pakken in ruil van bed en brood (er is nog nooit een verslaving over 

gegaan doordat je er geen geld meer voor had!). 
En er wordt zelfs gepraat over dwangopnames in psychiatrische 
inrichti ngen: 

Eigen.lijl<J~ het niet aileen ,zot,.m~ar EO~ te_triest yoor wo,grQ.en._ 
•	 onze situatie wordt er aileen maar slechter op, de heksenjacht 

zoals sommigen van ons die nog kennen uit de 80-er jaren kan 

weer opnieuw beginnen 

•	 de overlast zal niet afnemen maar zich juist over de hele stad 
verspreiden. Als we niet meer mogen werken zullen we dot 
immers stiekem en in de illegaliteit moeten doen 

•	 en het gemeentebestuur huft weer eens bewezen niet te 
wi lien leren van het verleden maar aile fouten nag eens opnieuw 
te goon maken. 

Laten we toch samenproberen te zoeken naar oplossingen die wei 
realistisch zijn. Want zoals wij oak twee jaar geleden 01 zongen op de 
cd Tippelhits I 16 hoogtepunten van de Kei leweg: 

Ik ben misschien n;ef zools jij,
 
Ik ga over een grens~
 

Woarover jij n;et goat,
 
Beschouw me daarom niet als vuil, maar zie me als sen mens!
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