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In aceasta editie:
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Agenda Door2Door & Workshops
Interviu cu Cobie Kames de la Liberty
Interviu cu un gigolo
Interviu cu un make-up artist profesionist
Sfaturi & trucuri de la prestatorii de servicii
sexuale si actualitati

Agenda Door2Door
•
•
•
•
•

•
•

Cursuri de limba olandeza: In fiecare luni intre orele 11.00
- 13.00
Workshop artistic: in fiecare marti intre orele 14.00 - 15.30
Consulatii pentru BTS : in prima si a treia joi a lunii,
intre orele18.00 - 20.00 (incearca sa ajungi cat mai devreme)
Consulatie pentru serviciul de taxe (Belastingdienst): in
fiecare ultima marti a lunii, intre orele 14.00 - 15.00
Consultatie politie/CMP: in fiecare a doua marti a lunii
intre orele15.00 – 16.00
Intalnire consultativa a grupului: 12 octombrie intre orele
18:30 -20:00
Consultatie Jobcoach: in fiecare prima marti a lunii intre
orele 14.00-15.00

Workshops gratis
Masaj cu Renate: 2 octombrie 13.30-16.30
Un workshop cu masaj erotic si de relaxare oferit de catre o
maseuza profesionista. Invata trucurile subtile ale masajului si
lasa-ti clientul sa savureze senzatiile in timp ce ceasul se misca
vesel inainte sau asigura-te ca el ajunge mai repede la orgasm
atunci cand vrei tu!
Autoaparare cu bodyguarzi profesionisti :
Este intotdeauna bine sa cunosti tehnici de autoaparare, nu doar
pentru munca ta, unde ai de a face cu clienti care uneori pun
presiune pe tine, dar si pentru viata de zi cu zi, pe strada , unde
e bine sa stii ce ai de facut ca sa te protejezi.
Workshopul va fi oferit de catre bodyguarzi profesionisti pe care
probabil ii cunosti de la TV. Ei sunt cei care asigura protectia
pentru VIP-uri de cel mai inalt nivel.
Pentru acest workshop nu trebuie sa fii sportiv, atat incepatorii
cat si avansatii sunt bineveniti!
Seara printeselor – pentru prestatorii de servicii sexuale
vorbitori de limba spaniola : 26 octombrie 17.30-20.30
Aperitive, bauturi racoritoare, cafea si un DVD in spaniola, toate
sunt pregatite !
Workshop de machiaj : 12 octombrie 18.00-20.30
O idee buna sa experimentezi culori noi si combinatii de culori,
intr-o maniera placuta si relaxanta, sa inveti care machiaj ti se
potriveste cel mai bine. Zonele forte ale fetei tale vor fi
accentuate, neregularitatile vor fi ascunse si vei invata trucuri
de la make-up artist prefesionist. Vei invata ceea ce nu stii inca
despre fondul de ten, concealer, cum sa dai forma si sa conturezi,
precum si ultimele tendinte in make-up. Workshopul este potrivit
pentru toata lumea: tanar sau la fabuloasa varsta de 40+, cu piele
deschisa sau inchisa la culoare.
Fa-ti propria reclama profesionala :

14 si 28 septembrie intre

18.30-20.30
Un text corect, o poza frumoasa, suna atat de simplu, insa in
practica nu se intampla intotdeauna asa…pana in momentul in care ai
urmat acest workshop.
Invata cum sa faci ca reclama ta sa iasa in evidenta printre
celelalte reclame!
Data workshopului de autoaparare o sa fie anuntata in

Liberty

cu Cobie Kames

https://libertythehague.nl

In jur de 32 de ani a lucrat Cobie la vitrina, pe strada. Printre altele, in
Geleenstraat si-a castigat banii. Acum trei ani a spus adio bransei. Acum lucreaza
intr-o organizatie care reprezinta interesele prestatorilor de servicii sexuale.
In biroul ei de pe frumoasa strada Herengracht din Den Haag ne-am intalnit cu
zambitoarea bruneta pentru un interviu.
Pasiunuea cu care incearca sa imbunatateasca pozitia prestatorilor de servicii
sexuale este la fel de adanca ca si albastrul ochilor ei de pisica, ea spune exact
ceea ce face si face exact ceea ce spune.
In prezent, o mare parte a vietii ei consta in cercetare pe teren, intalniri cu
primaria, sedinte cu ceilalti lideri de la Liberty precum si in jobul ei de
consilier in cadrul SHOP Den Haag. Liberty este ca si copilul ei, a spus Cobie
stralucind, atunci cand am intrebat-o cum i-a venit ideea sa infiinteze aceasta
organizatie “chiar daca in zona Den Haag exista multi prestatori de servicii
sexuale, atat in Den Haag cat si in imprejurimi, nu exista in zona nici o
organizatie care sa le reprezinte interesele, si asta mi se pare ciudat, pentru ca
de exemplu in Amsterdam exista organizatia Proud. Atunci mi-am zis: daca nu merge
Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed si asa am inceput eu sa organizez totul…
Imi face bine sa fiu ocupata, uneori am senzatia ca trebuie sa mutam muntii din
loc, dar simt ca ma incarc energetic facand munca asta si nu simt deloc ca ma
oboseste.
Liberty sustine emanciparea prestatorilor de servicii sexuale in toate situatiile
imaginabile legate de reguli, de legislatie, dar si atunci cand sunt pusi la colt
de catre societate, de catre primarie sau de catre exploatanti.
E o chestiune in care se discuta de pofte dar nu si greutatile pe care le avem in
legatura cu impozitele, societatea si cu securitatea sociala, noi ne respectam
obligatiile si ne supunem tuturor regulilor, dar in cazul in care ramai insarcinata
sau vrei sa inchei o ipoteca, atunci nu mai avem nici un drept!” spune Cobie
ganditoare si cu un zambet de recunostinta pe fata.
“Am avut enorm de multa sustinere din partea Mariei Scali, ea este directoarea de
la SHOP/Spot46 Den Haag si cea care m-a sprijinit foarte mult ca sa pot infiinta
Liberty. In plus, ne asigura o multime de facilitati in urmatorii 2 ani ca sa facem
un mare succes din Liberty, insa normal ca nu pot sa fac asta singura, fara vocea
prestatorilor de servicii sexuale. De aceea organizam in 8 octombrie Ziua Liberty,
unde toata lumea, mebru sau nu, este binevenita. Va fi o zi placuta, intr-o sfera
informala, cu gustari si bauturi, unde fiecare va primi o punga cu un cadou frumos!
Inregistrarea se poate face prin intermediul websiteului, iar daca nu ai conexiune
la internet, vino direct la noi la birou, intre 9.30 si 17.00 pe strada Herengracht
in Den Haag si te poti inscrie.
Impreuna vom face diferenta, incet, este in sfarsit timpul sa primim placerile pe
farfuriile noastre, iar pentru asta lupt eu!”
Vrei ca Cobie sa continue sa lupte pentru egalitatea in dreturi a prestatorilor de
servicii sexuale?
Trimite-i un mail prin intermediul websiteului sau vino direct la birou, cafeaua e
deja pregatita si te asteapta.

Gigolo
Thomas este un barbat atragator de 26 de ani, vorbeste fluent 4 limbi straine,
studiaza la Universitatea Rotterdam si in paralel in weekend lucreaza ca gigolo.
Atunci cand am fost impreuna la Dudok pentru un interviu, mi-a deschis usa, mi-a
tras un scaun si s-a asezat vis a vis de mine la masa, ca un adevarat gentleman.
A ras cand l-am avertizat ca am remarcat totul. “Eu acord multa atentie detaliilor,
aici nu e vorba numai de sex, e un joc complex, aici se hotaraste dinainte daca
clientul vrea sa ma mai vada in viitor, eu tratez pe toata lumea ca pe un VIP”…
“Cum ti-a venit ideea sa incepi sa lucrezi ca gigolo?”il intreb eu, in timp ce el
ii face cu ochiul chelneritei aflata in cealalta parte a localului. El ia o
inghititura din cocktail si ma priveste patrunzator: “Am fost tot timpul in
cautarea aventurii si la un moment dat am intrat in discutie cu un cunoscut care
mi-a povesti ca a fost pentru o perioada gigolo. Asta mi s-a parut extrem de
palpitant si uite asa am intrat si eu in bransa.
“Atunci aveam 19 ani si imi doream sa vad lumea, ceea ce s-a si intamplat
ulterior.”
“Cum te-ai simtit cand ai inceput sa lucrezi ca gigolo?”
Cel mai mult mi-a placut faptul ca am reusit sa castig repede multi bani si in
asemenea conditii, in hoteluri de lux. Am simtit adrenalina datorita dinamicii
dintre mine si client, am inceput sa simt gustul, unii clienti mi-ai facut cadouri
scumpe si am primit o multime de complimente, situatie cu care nu am fost deloc
obisnuit. Ceea ce mi-a placut mai putin a fost faptul ca uneori am avut de a face
cu rezervari false de la clienti, iar un alt aspect a fost ca a trebuit sa ma
obisnuiesc cu clientii care incercau sa-mi depaseasca granitele sau care nu voiau
sa-mi respecte intimitatea, dar cu timpul am invatat cum sa gestionez asta, devii
chiar asertiv datorita muncii acesteia.”
“Care sunt visele tale de viitor?”
“In primul rand vreau sa-mi termin studiile, ulterior vreau sa-mi gasesc un job in
care sa insemn ceva pentru imbunatatirea pozitiei prestatorilor de servicii
sexuale, din punct de vedere social exista inca multa stigma in jurul acestei
branse, insa asta nu mai corespunde deloc timpurilor in care traim. Noi platim taxe
la fel ca toata lumea dar totusi suntem in vizor, iar intreaga bransa este asociata
cu criminalitatea, in timp ce in horeca, chiar daca se intampla mai des astfel de
lucruri, nimeni nu ii priveste ca pe o categorie inferioara.
Sunt foarte multi oameni care gasesc acest job foarte placut, alternant si
aventuros, uneori. Este exact ca si cum ai lucra intr-un magazin si ai avea de a
face cu un client pe care nu-l placi, dar privesti mai departe si iti spui ca data
viitoare va fi mai bine.
Din cauza jobului meu nu am o relatie stabila, nu vreau sa ma implic atata timp cat
nu ma pot oferi exclusiv partenerului meu, dar in final imi doresc sa am o casuta,
pomi si animale. Pentru moment sunt perfect satisfacut de jobul pe care il am. Asta
este deci visul meu de viitor.”

Make up
Klairung, o mica frumusete, sta in cadrul usii atelierului ei de make up, “Pofteste
inauntru” ma invita ea si intra in camera de vis a multor fete si domnisoare.
O oglinda enorma inconjurata de lampi aprinse atarna proeminent pe perete.
Mesele de toaleta sunt perfect ordonate, poti vedea cutiute, pensule, sticlute,
tuburi si metri de ruj de buze, creion contur de ochi, rimel, bigudiuri si
ondulatoare.
“Imi amintesc precis cand am fost pe punctul de a-mi arunca viata la gunoi” spune
ea in timp ce ne serveste cu doua pahare de ceai de menta.
“Am studiat economie si imediat dupa absolvire am primit un job. Te rog sa nu ma
intelegi gresit, am fost fericita ca mi-am gasit de munca, dar…stateam si ma
gandeam…un an intreg, in fiecare zi, safac acelasi lucru, sa merg la un birou . Mam gandit atunci “Doamne, asta este totul? Nu am putut oferi nimic din mine insami
in acest job, eu sunt o fire creativa si imi place sa lucrez cu oameni, vreau sa
fac oameni fericiti, sa fac lucruri frumoase, sa ma bucur de rezultate, sa
calatoresc si sa cunosc oameni noi. Atunci m-am gandit bine; “Ce imi place cu
adevarat sa fac? De ce nu m-as plictisi niciodata?“ si atunci am stiut, machiaj!
Make-up, produse pentru piele, marci noi si frumoase, este o bransa atat de
dinamica, care produse cosmetice functioneaza cel mai bine si pentru ce tip de
piele? Ce fel de pigmenti contin? A devenit aproape o obsesie pentru mine, m-am
inscris la cel mai bun curs de make up artist si stilist pe care l-am putut gasi si
in acel moment roata a inceput sa se miste foarte repede. Intre timp lucrez de 5
ani ca make up artist si stilist pentru cateva reviste si programe de televiziune
care dau tonul in moda, organizez prezentari de moda si sesiuni foto pentru diverse
produse.” Ii arat trusa ei de machiaj care da pe dinafara de ultimele produse must
have, si ii spun ca iar inima mea de femeie tresalta cand ma uit la ele … “Trusa
de machiaj o am tot timpul la mine, e ca un fel de prelungire a mainii mele. Fara
ea nu merg nicaieri.”
Esti curioasa ce este in trusa de machiaj si vrei mai multe sfaturi de frumusete de
la Klairung, cu informatii despre machiaj si produse de ingrijire, sfaturi si
tendinte precum si toate lucrurile frumoase pe care culisele acestei meserii le
ofera? Acum este posibil!
Inscrie-te prin intermediul unui email pe websiteul nostru pentru workshopul
Visagie (machiaj)!
O ocazie frumoasa sa experimentezi culori noi si placute, o maniera relaxanta de a
invata care stil de make up ti se potriveste cel mai bine.

Sfaturi &Trucuri& Actualitati
Am grija sa am intotdeauna la mine o trusa in care sa am mai multe dildo, clientii
mei gasesc palpitant sa ma priveasca cum ma joc cu ele si asa pot sa si umplu
timpul. (Eva)
Chiar daca un client are doar putin timp la dispozitie, ii ofer totusi un masaj,
data viitoare clientul va sta mai mult pentru a putea profita de abilitatile mele!
(Gaby)
Intotdeauna, chiar intotdeauna,
jartiere, nu exista client care
ramane mai mult la mine, atunci
doreste. Data viitoare 9 din 10

am la mine un set de lejerie suplimentar. Ciorapi,
sa nu fie sensibil la asa ceva. Daca un client
pot sa port celalalt set de lenjerie, daca el isi
clienti ma vor alege tot pe mine! (Leila)

Sunt absolut dependenta de bomboanele cu menta si de fiecare data cand iau eu o
bomboana, ii ofer si clientului una. Asa pot sa previn neplacerea de a sta cu un
client caruia ii miroase gura. (Patty)
Daca fac un trio cu un cuplu, inca de la inceput ii ofer toata atentia femeii,
barbatul gaseste asta extrem de excitant, iar femeia nu va deveni usor geloasa!
(Kim)
Incearca sa ai pe langa jobul pe care il prestezi si alte optiuni la indemana (un
job suplimentar sau poate studii) ca sa poti sa-ti cladesti un viitor pentru atunci
cand vei hotara sa iesi din bransa. Daca te asiguri ca ai o varianta suplimentara,
nu vei ramane pe viitor “cu mainile goale”. (Thomas)
Poti preveni sa te infectezi cu hepatita B daca te vaccinezi la Door2Door in
timpul consultatiei pentru BTS. Dupa ce te-ai vaccinat de trei ori, esti total
protejata. Iar asta iti ofera un sentiment extrem de placut, de siguranta.
(Bouchra)

Vocea tau conteaza, vino in 12
octombrie intre 18.30- 20.00 la
Door2Door.
Cum ti se pare munca in contextul
legislativ din Rotterdam?
Fa-te auzita, poveste-ne experienta ta si si spune-ne ce piedici intampini! Ai idee
ce si cum poate fi imbunatatit? Asta cautam noi, de asta avem nevoie!
Fa parte din grupul nostru consultativ , este bine sa schimbam idei impreuna,
anonim sau sub numele tau de munca.

Gustarile si bauturile le asiguram noi!
Ne vedem si ne auzim cu drag la Door2Door,
Inscrie-te la numarul de telefon: 010-7956461

