
lvonne Brouns (lshtar):"SEZ mag niet verengd worden tot een orgasme, heel wat klanten verlangen dat
niet. Ze willen niet naar een prostituee, maar snakken naar tederheid."

it de gebruikersorganisaties, uit de zorgsector en

oor mensen met beperkingen. "we informeren
liënten, ouders en zorgverleners, leiden dienstverle-
ers op, voorzien hulpmiddelen en brengen vraag en

anbod samen", zegt Scheepers."We werken samen
ret de Maastrichtse stichting De Schildpad. Onze
oelgroep bestaat uit mensen met een fysieke
eperking en met een niet-aangeboren hersenletsel,
raar ook mensen met een sensoriële of een
rentale beperki ng, of een a utismespectru mstoor-
ts.

taarnaast kunnen de klanten, hun partners, ouders
n begeleiders voor advies en informatie bij Aditi
zw terecht. Scheepersr "Wij zorgen voor een

walitatieve omkadering.We controleren of de

ienstverlener zich aan de afspraak heeft gehouden
n of de klant zich als mens goed bejegend voelde.''
en derde van de vragen die de vzw jaarlijks krijgt,
aat over seksuele dienstverlening. Steeds frequen-
:r komen die vragen van de instellingen. Aditi vzw
rerkt met een fluctuerende groep van momenteel
:ertien d ienstverleners. Scheepers: "5om m i ge n zij n

rostituees, maar het gros zijn mensen uit de zorg
n andere beroepen die weten dat dit een vorm van
rrg is. Dertigers en veertigers die de kwetsbare
rens achter de handicap kunnen zien. Seksuele
ienstverleners blijven echter echte witte raven.
/e blijven voortdurend zoeken naar mannen en
'ouwen die in ons verhaal willen stappen."

diti vzw hoopt op een snelle erkenning.'Anno 2o.t1

rn het niet dat zoveel mensen op seksueel vlak in

de kou blijven staan. De doelgroep is groot, veel

mensen die de stap naar Aditi vzw zetten, geven ook
aan dat de drempel hoog is. Sommige instellingen
zijn b an g d aï ze zi ch op glad ij s be geve n, te rwij I d at
niet zo moet zijn. Wie de adviezen volgt op onze
website, zit goed."

IVONN E, SOCIAAL EROTISCHE ZORGVERLENER

lvonne Brouns heeft een zaak die SEZ verstrekt. Een

groot deel van het cliënteel in haar tantrapraktijk
lshtar in Eindhout bestaat uit deze doelgroep.
"Mensen met kanker, spina bifida en andere
handicaps of ziektes. Ook vrouwen die een borst-
amputatie hebben ondergaan.We richten ons op
mensen die voeling hebben verloren met hun
lichaam. En we zijn gespecialiseerd in de erotische
begeleiding van mensen met prostaatkanker."
Brouns stelt twee masseuses tewerk. "Professione-

len, wij focussen op lichaamswerk, seks komt er niet
aa n te pas, een eind pu nt wel", zegt ze. "Via een

tantramassage stimuleren we het hele lichaam en

alle zintuigen, niet enkel de erogene zones.SEZmag
niet verengd worden tot een orgasme, heel wat
klanten verlangen dat niet. Ze willen niet naar een
prostituee gaan,maar snakken naar tederheid en

geborgenheid. Sommige mensen werden hun halve
leven lang niet aangeraakt. Een hand opje naakte
rug doet dan wonderen."

I Reacties welkom op www.weliswaar.be/forum
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