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Nederlandse les: elke maandag van 11.00 tot 13.00
Artistieke workshop; elke dinsdag van 14.00-15.30
SOA spreekuur: elke eerste en derde donderdag van de maand
van 18.00 tot 20.00 (zorg dat je er zo vroeg mogelijk bent!)
Belastingdienst spreekuur: elke laatste dinsdag van de maand
14.00-15.00
Politie spreekuur/ CPM: elke 2e dinsdag van de maand 15.0016.00
Adviesgroep bijeenkomst: 12 oktober 18:30 -20:00 uur
Jobcoach spreekuur: elke eerste dinsdag van de maand 14.0015.00

Gratis workshops
Massage by Renate: 2 oktober 13.30-16.30
Een erotische-ontspanning massage workshop door een professionele
masseuse. Leer de fijne kneepjes van het masseren en laat je klant
heerlijk genieten terwijl de klok vrolijk doortikt of zorg ervoor
dat hij sneller klaarkomt wanneer jij dat wil!
Zelfverdediging by professionele bodyguards :
Het is altijd goed om iets van zelfverdediging te weten, niet
alleen voor op het werk waar je te maken kunt krijgen met klanten
die hun zin door proberen te drukken maar ook voor op straat en in
t uitgaansleven is het fijn om te weten wat je kunt doen om jezelf
te beschermen.
De workshop wordt gegeven door professionele bodyguards die je
misschien herkent van de tv! zij beveiligen VIPS op het hoogste
niveau!
Voor deze workshop hoef je niet sportief ingesteld te zijn,
beginners, gevorderden, iedereen is welkom!
Princessas avond voor Spaanstalige sekswerkers : 26

oktober

17.30-20.30
Hapjes, drankjes en een Spaanstalige DVD, gezelligheid staat
voorop.
Visagie workshop :

12 oktober 18.00-20.30

Een mooie gelegenheid om te experimenteren met nieuwe kleuren en op
een gezellige, ontspannen manier te leren welke make-up bij je
past. De sterke punten van je gezicht worden geaccentueerd,
oneffenheden weggewerkt en ontdek de trucs van een professionele
visagiste. Leer wat je nog niet weet over foundation,
concealer, hoe te shapen en contouren en wat de laatste trends
zijn. De workshops zijn geschikt voor iedereen: jong of fabulous
40+, lichte of donkere huid.
Maak je eigen professionele advertentie :

14 en 28 september en

18.30-20.30
Een goede tekst, mooie foto’s, het lijkt zo makkelijk maar in de
praktijk valt het niet mee…tot je deze workshop hebt gevolgd.
Leer hoe je jouw advertentie tussen alle anderen laat uitspringen!
De data van de workshop zelfverdediging staat binnenkort op

Liberty

by Cobie Kames

https://libertythehague.nl

Ruim 32 jaar stond Cobie achter het raam. In onder meer de Geleenstraat
verdiende ze haar geld. Drie jaar geleden zei ze de branche vaarwel. Nu werpt
zij zich op als belangenbehartiger van sekswerkers.
In haar kantoor aan de gezellige Haagse Herengracht ontmoeten we de goedlachse
brunette voor een interview.
Haar passie om de positie van sekswerkers te optimaliseren is net zo fel als
haar blauwe kattenogen zijn, ze zegt wat ze doet en doet wat ze zegt.
Inmiddels bestaat een groot gedeelte van haar leven uit research, gesprekken
met de gemeente, vergaderen met de leden van Liberty en haar baan als
beleidsadviseuse bij SHOP Den Haag. Liberty is als een kindje voor haar zegt ze
stralend wanneer ik haar vraag hoe zij op het idee gekomen is om de vereniging
op te zetten, “ondanks dat Den Haag heel veel sekswerkers heeft, zowel werkzaam
in Den haag en elders wonend of elders werkend en in Den Haag wonend bestond er
helemaal niks aan belangenbehartiging in onze regio en dat vond ik niet alleen
zonde maar ook vreemd want bijvoorbeeld in Amsterdam heb je Proud, dus ik dacht
als Mozes niet naar de berg komt dan moet de berg maar naar Mozes komen en ben
ik er zelf mee aan de slag gegaan.. Het doet me goed om ermee bezig te zijn,
we hebben soms bergen te verzetten maar ik krijg er energie van dus het
vermoeit me helemaal niet! Liberty staat voor het opkomen van sekswerkers in
alle denkbare problematiek omtrent regel en wetgeving maar ook wanneer je
jezelf door de samenleving, exploitanten of de gemeente in een hoek gedrukt
voelt.
Het is kwestie van wel de lusten maar niet de lasten wat bijvoorbeeld de
belastingdienst, de maatschappij en sociale zekerheden aan gaan, wij komen onze
verplichtingen na en houden ons aan alle regeltjes maar zodra we bijvoorbeeld
ziek of zwanger zijn of een hypotheek af willen sluiten hebben we ineens
nergens meer recht op!” ze denkt even na en glimlacht dankbaar,
“Ik heb erg veel steun van Maria Scali gehad, zij is directeur van SHOP/SPOT46
en is enorm supportive geweest om mij Liberty op te laten zetten bovendien
faciliteert zij ons de komende 2 jaar om er een groot succes van te maken maar
dat kan ik natuurlijk niet zonder de stem van sekswerkers zelf en daarom
organiseer ik op 8 oktober een Liberty dag voor leden en niet leden
zijn ook van harte welkom!
Lekker informeel met een borreltje en hapjes en iedereen krijgt een goodiebag
mee met ECHT leuke goodies! Aanmelden kan via de site of als je geen internet
hebt kom gewoon langs tussen 09.30 en 17.00 op Herengracht 20 in Den Haag en
dan schrijf ik je in.
Samen maken wij het verschil, langzamerhand is het de hoogste tijd dat wij nu
ook de lusten op ons bordje krijgen en daar vecht ik voor!”
Wil je Cobie bij staan in haar strijd om gelijkwaardigheid voor sekswerkers?
Mail haar via de site of ga gewoon eens langs, de koffie staat altijd klaar!

Gigolo
Thomas is een knappe man van 26 jaar, hij spreekt 4 talen vloeiend en studeert aan
de universiteit van Rotterdam en daarnaast is hij in de weekenden werkzaam als
gigolo.
Hij houdt de deur voor me open wanneer we bij Dudok naar binnen gaan voor het
interview, schuift mijn stoel aan en gaat tegenover mij zitten als een echte
gentleman. Hij lacht wanneer ik hem erop wijs,
“Ik besteed aandacht aan de details, het is niet alleen de seks maar het complete
spel dat er aan vooraf gaat waardoor de klanten mij willen blijven zien, ik
behandel iedereen als een VIP..”
“Hoe ben je op het idee gekomen om als gigolo te gaan werken?” vraag ik hem terwijl
hij de serveerster die aan de andere kant van de zaak een knipoog geeft. Hij neemt
een slok van zijn cocktail en kijkt me doordringend aan,
“Ik was op zoek naar avontuur in mijn leven en raakte met een kennis in gesprek die
mij vertelde dat hij al een tijdje aan de slag was als gigolo,
Dat leek me wel spannend, zodoende ben ik in de branche gerold.
Ik was toen 19 en wilde graag wat van de wereld zien en dat is me wel gelukt”
“Hoe beviel het je toen je net actief was als gigolo?”
“Het leukste vond ik het om zo snel veel geld te verdienen en dan ook nog in luxe
omgevingen zoals dure hotels en ik kreeg een adrenaline kick van de dynamiek tussen
de klanten en mij, dat ik zo in de smaak viel, sommige klanten kochten mooie
cadeaus voor me en ik kreeg veel complimentjes, dat was ik allemaal niet gewend,
wat ik minder leuk vond was dat ik soms met fake boekingen te maken kreeg, ook
moest ik wennen aan klanten die over mijn grenzen heen wilden gaan en ook mijn
privacy niet wilden respecteren maar daar heb ik nu wel handigheid in gekregen, je
word echt assertief door het werk”
“Wat zijn je toekomstdromen?”
Eerst het afronden van mijn studie, dan zou ik dolgraag een baan willen vinden
waarin ik in elk geval een rol van betekenis zou kunnen spelen om de positie van
sekswerkers te kunnen verbeteren, er heersen sociaal gezien nog zoveel stigma’s
rondom de branche, dat is gewoon niet meer van deze tijd. We betalen belasting net
zoals iedereen maar toch wordt er vaak nog op ons neergekeken en de branche wordt
alsmaar in verband gebracht met criminaliteit terwijl die vlieger in de horeca veel
vaker opgaat en niemand die daar minderwaardig over denkt.
Er zijn heel veel mensen die dit werk leuk vinden, afwisselend en avontuurlijk
soms, je hebt net als wanneer je in een winkel werkt wel eens een klant die niet
leuk is maar daar kijk ik overheen, volgende keer beter denk ik dan.
Door het werk heb ik geen vaste relatie, ik wil me niet binden zolang ik mezelf
niet exclusief aan mijn partner kan geven maar uiteindelijk wil ik wel huisje
boompje beestje, alleen voorlopig bevalt mijn baantje me nog prima! dus dat blijft
voorlopig met recht mijn toekomstdroom”

Visagie
Klairung staat in de deuropening van haar make up atelier, ze is een petite
schoonheid “Kom gezellig binnen” zegt ze uitnodigend en gaat me voor de droomkamer
van heel veel grote meisjes in.
Een enorme spiegel omgeven door flonkerende lampjes hangt prominent aan de muur,
De toilettafels staan keurig geordend te pronken met potjes, kwastjes, flesjes,
tubes en meters vol lippenstiften, eyeliners, mascara’s, krul en stijltangen.
“Ik weet nog precies wanneer ik op het punt aangekomen was om mijn leven om te
gooien” zegt ze terwijl ze twee longdrink glazen met muntthee voor ons neerzet
“Ik studeerde economie en kreeg na de afronding van mijn opleiding gelijk een baan.
Begrijp me niet verkeerd, ik was blij dat ik werk had, maar ja, daar zat ik
dan...een jaar lang dag in dag uit achter mijn bureau. Ik dacht bij mezelf;
"Jeetje, is dit het? Ik kon niks van mijzelf kwijt in het werk dat ik deed, ben erg
creatief ingesteld en hou ervan om met mensen te werken, ik wil mensen blij maken,
mooie dingen doen, blij zijn met resultaten, reizen en mensen ontmoeten. Toen
bedacht ik me; "Wat vind ik écht leuk om te doen? Waar zal ik nou nooit genoeg van
kunnen krijgen?" en toen wist ik het, visagie! Make-up, huidproducten, mooie en
nieuwe merken, het is zo'n dynamische branche, welke cosmeticaproducten werken het
beste én op welke huid? Wat voor pigmenten zijn er? Het werd bijna een obsessie
voor mij, schreef me in voor de beste visagie en styling opleiding die ik kon
vinden en vanaf daar ging het balletje heel hard rollen. Inmiddels werk ik nu al 5
jaar als styliste en visagiste voor een aantal toonaangevende magazines en
televisie programma’s, ook verzorg ik modeshows en fotoshoots voor producten.” Ik
wijs naar haar werk koffer die uitpuilt van de mooie must haves, mijn meisjeshart
slaat op hol als ik ernaar kijk zeg ik haar.. “Die koffer zit aan mijn arm vast als
een soort verlengingstuk zeg maar. Zonder die koffer ben ik nergens.”
Ben je nieuwsgierig naar wat er in haar koffertje zit en meer Beauty nieuws van
Klairung met informatie over make-up & verzorgingsproducten, tips & trends en alle
leuke dingen die zij backstage beleeft? Dat kan!
Meldt je dan via de mail aan voor haar workshop visagie op onze site!
Een mooie gelegenheid om te experimenteren met nieuwe kleuren en op een gezellige,
ontspannen manier te leren welke make-up stijl het beste bij jou past.

Tips&Tricks & actualiteiten
Ik zorg altijd dat ik een beautycase bij me heb waar verschillende dildo’s in
zitten, klanten vinden het zo spannend om me daarmee te zien spelen en daarmee kan
ik ook nog eens de tijd lekker vullen! (Eva)
Ook als een klant kort blijft geef ik een kleine massage, de volgende keer blijft
de klant geheid langer om meer van mijn kunsten te kunnen genieten! (Gaby)
Altijd maar dan ook altijd heb ik extra lingerie setjes, kousen en jarretelgordels
bij me, er is geen klant die er ongevoelig voor is. Blijft een klant wat langer dan
trek ik het setje naar hun keuze voor ze aan. De keer erop kiezen ze 9 van de 10
keer weer voor mij! (Leila)
Ik ben toch al een beetje verslaafd aan smints maar geef als ik er zelf een neem
geef ik er ook meteen eentje aan de klant, zo voorkom ik dat ik opgescheept zit met
een klant die uit zijn mond stinkt. (Patty)
Bij een trio met een stel geef ik altijd eerst alle aandacht aan de vrouw, de man
vindt dat hartstikke spannend en de vrouw wordt zo niet snel jaloers! (Kim)
Hou altijd naast je sekswerk ook opties achter de hand (een bijbaantje of studie)
om een leven mee 3 op te bouwen voor als je op een dag besluit om uit de branche te
stappen, zo sta je nooit met lege handen (Thomas)
Je kunt hepatitis B makkelijk voorkomen door je gratis te laten vaccineren bij
Door2Door op het SOA-spreekuur, na drie prikken ben je levenslang beschermd!
Een heerlijk gerust gevoel. (Bouchra)

Jouw stem telt 12 oktober aanstaande bij Door2Door van 18:30 -20:00 uur
Hoe bevalt het werk met de regelgeving in Rotterdam?
Laat je horen, welke ervaringen heb je, waar loop je tegenaan? Heb jij ideeën hoe
en wat er beter kan? Dan zijn wij op zoek naar jou!!
Maak deel uit van onze adviesgroep, goed om met elkaar van gedachten te wisselen,
Anoniem of onder je werknaam. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd!
We zien en horen we je graag bij Door2Door,
Geef je op: 010-7956461

