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Tweeduizend Leuvense
koten op zwarte lijst: 
toch nog altijd bewoond
LEUVEN -  De KU Leuven heeft
2.000 koten op een zwarte lijst
staan, blijkt uit een onderzoek
van het VIER-programma Karen &
De Coster. Toch wonen in die ko-
ten nog altijd studenten. Leuvens
burgemeester Louis Tobback
noemt de kotbazen in kwestie, in
een gesprek dat woensdagavond
op VIER wordt uitgezonden, “cri-
minelen” en “stinkerds”. Hij roept
alle studenten op klacht in te die-
nen tegen de kotbazen. De burge-
meester belooft dat hij de koten
binnen de twee weken laat verze-
gelen. (b)

Joos MEESTERS

XBert (59), maakt gebruik
van seksuele dienstverlening

“Op mijn tweede ben ik getroffen door kinderver-
lamming, waardoor ik al mijn hele leven in een 
rolstoel zit”, zegt Bert. “Ik heb drie kinderen en 
een job. Maar zes jaar geleden is mijn huwelijk 
na 24 jaar gestrand.”
Pogingen om een nieuwe relatie aan te knopen 
kenden geen succes. “Mijn handicap is een 
drempel voor vrouwen. In onze maatschappij 
staan mooie, succesvolle mensen centraal. Mijn 
beperkte mobiliteit maakt het niet gemakkelij-
ker.”
Bert kende Aditi omdat hij zelf in de zorgsector 
werkt. “Toch heb ik lang geaarzeld. Ik kan mezelf 
bevredigen, maar mijn verlangen naar intimiteit 
was groot. Een handicap kan heel eenzaam 
maken. Ik heb intussen twee keer beroep gedaan 
op seksuele dienstverlening en dat waren mooie 
ervaringen. Vooral omdat die vrouwen het met 
heel hun hart doen. Je vergeet je beperking en 
voelt je weer mens. Ik besef goed dat het een 
surrogaat is, geen echte relatie. Maar het geeft 
rust en het is fantastisch dat het bestaat.”

XVéronique en Bert zijn niet hun echte namen.

XVéronique (50), 
seksueel dienstverlener

Een paar keer per week bezoekt Véroni-
que mannen thuis of in een zorgcentrum. 
“Sommigen worden beademd of hebben 
niet lang meer te leven. Maar ik zie 
gewoon een man met een behoefte. Veel 
mannen kunnen door hun medicatie geen 
erectie krijgen. Dan zoeken we naar wat 
wel nog mogelijk is, waar ze wel nog 
plezier aan kunnen beleven. De nadruk 
ligt op de zorg, niet op de seks.”
Nare ervaringen heeft ze nog niet veel 
gehad. “Een keer was er een ex-para met 
een verslavingsprobleem. Dat voelde erg 
bedreigend. Toen ben ik vertrokken en 
heb ik de psycholoog van Aditi ingescha-
keld.” De onaangepaste werkomgeving is 
het grootste nadeel van haar job, zegt 
Véronique. “Meestal liggen de mannen in 

een smal ziekbed, waar je niet te veel 
acrobatische toeren moet uithalen. Het is 
vaak ook erg koud in die kamers. Waarom 
kan er niet in elk zorgcentrum een aange-
name kamer ingericht worden?”
Het financiële is van geen tel, zegt ze. “Ik 
krijg 80 à 100 euro per uur, maar als je het 
daarvoor doet, hou je dit niet lang vol. Het 
geeft me gewoon veel voldoening om hen 
te zien genieten. Seks is zo essentieel. Ik 
zeg vaak: ik zie ze vloeibaar worden onder 
mijn handen. De stress en de harde 
trekken verdwijnen.” 
Soms is haar werk ook grappig, zegt ze. 
“Ik kom al twee jaar bij een bejaarde man. 
Het is begonnen omdat zijn vrouw dement 
was en zijn aanraking niet meer verdroeg. 
Binnenkort wordt hij negentig en ik zie hem 
nog steeds. Onlangs stond ik naakt voor 
hem in de living met enkel mijn laarzen 
aan. Plots stond zijn zoon in de kamer. Ik 
heb hem de situatie uitgelegd en gelukkig 
had hij er begrip voor (lacht).”

aangesloten. “Hoe langer hoe 
meer centra en individuen doen
beroep op ons. We krijgen een ze-
venhonderdtal aanvragen per
jaar, waarvan 350 à 400 nieuwe 
aanvragen naar seksuele dienst-
verlening. Dat wijst toch op een 
grote nood. En dan gaat het niet 
alleen om seks, maar ook om de 
nood aan intimiteit.” 

Fundamenteel recht
“Seks is een fundamenteel recht,
ook voor personen met een beper-
king. Ze hebben exact dezelfde
noden als iedereen, maar niet de

mogelijkheden om eraan te vol-
doen. Je komt schrijnende dingen
tegen: een moeder contacteerde 
ons omdat haar zoon met spasti-
sche trekken niet zelf kan mastur-
beren. Vaak zijn mensen met een 
beperking afhankelijk van de
goodwill van hun begeleiders. 
Sommigen hebben hierdoor kan-

sen, maar anderen niet waardoor 
er soms situaties van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag wor-
den gecreëerd”, zegt De Weirdt.
Om dat te vermijden hamert vzw 
Aditi op het belang van een slui-
tend wettelijk kader. “Onze 
dienstverleners zijn zelfstandigen.
Als we ze in dienst zouden nemen,
bezondigen we ons wettelijk ge-
zien aan pooierschap. Het wette-
lijk kader is compleet ontoerei-
kend.” 
Met het European Platform Sexu-
al Assistance  werkt Aditi aan een
Europees trainingsprogramma 
voor seksuele dienstverleners en 
een manifest met aanbevelingen 
voor het beleid.
XMensen die interesse hebben in het werk 

van seksuele dienstverlener mogen steeds
contact opnemen met Aditi (www.adi-
tivzw.be).

“Mannen worden vloeibaar 
onder mijn handen”

“Ik doe dit werk bijna zes jaar”, zegt 
Véronique. “Ik kom uit de zorgsector 
en had een artikel gelezen over 
seksuele dienstverlening. Ik heb niet 
getwijfeld, ik dacht: dit past bij mij.”

“Je voelt je 
weer mens”

Eerste verkeerslicht dat 
aftelt in Antwerpen
ANTWERPEN -  Antwerpen
plaatst vandaag als eerste stad in
Vlaanderen voetgangerslichten
die aangeven hoe lang het nog
rood blijft. “Dat kan ongevallen
voorkomen”, zegt mobiliteitsex-
pert Dirk Lauwers. Het verkeers-
licht staat op het kruispunt van de
Suikerrui en de Ernest Van Dijck-
kaai  voetgangerslichten met
wachttijdindicatie. In het buiten-
land bestaan die voetgangers-
lichten al jaren, maar in Vlaande-
ren zijn ze nieuw. “Uit onderzoek
blijkt dat gemiddeld 21 procent
van de voetgangers oversteekt bij
rood licht”, zegt Koen Peeters,
woordvoerder van het BIVV. “In de
meeste gevallen leidt dat niet tot
onveilige situaties, maar het on-
dergraaft wel het algemene res-
pect voor de wegcode.” (cwil)

Toezichthouders ver-
oordeelden met enkel-
band staken maandag 
HASSELT -  De Vlaamse ambte-
naren die veroordeelden met een
enkelband controleren, leggen
maandag het werk neer. “Onze
apparatuur valt constant uit. We
zijn niet meer in staat te controle-
ren of veroordelen daadwerkelijk
hun huisarrest naleven”, aldus de
vakbonden. Of de staking bete-
kent dat mensen met een enkel-
band maandag kunnen doen wat
ze willen, is onduidelijk. Als al het
personeel van het Vlaams Cen-
trum voor Elektronisch Toezicht
maandag daadwerkelijk het werk
neerlegt, dan is er die dag nie-
mand die de bijna 1.200 enkel-
banden die in Vlaanderen circule-
ren in het oog houdt. (wer)

“Nood aan 
wettelijk 
kader”

HASSELT - “Seksuele dienstverlening voor personen met een beperking 
staat in ons land nog steeds gelijk met prostitutie. Daar moet dringend 
verandering in komen”, zegt Steven De Weirdt van vzw Aditi. De zowat 
veertig dienstverleners van Aditi helpen personen met een beperking 
en ouderen om toch van seks te genieten.

Seks is een fundamenteel
recht, ook voor personen
met een beperking. Ze 
hebben dezelfde noden 
als iedereen, maar niet de
mogelijkheden om eraan
te voldoen

Steven DE WEIRDT, vzw Aditi

 

Jaarlijks tot 400 aanvragen van 
personen met beperking voor 
seksuele dienstverlening 

De Nederlandse Tika Stardust noemt zichzelf ‘seksueel verzorgende’. Voor het boek ‘Een stukje liefde’ werd ze vijf jaar gevolgd door fotografe Sofie 
van de Calseijde. FOTO SOFIE VAN DE CALSEIJDE

Duizenden Turken 
trekken naar Brussel 
voor speech Erdogan
BRUSSEL - Duizenden Turkse
Belgen trekken komende zondag
naar Brussel om de Turkse presi-
dent Recep Tayyip Erdogan te
verwelkomen. Hoewel Erdogan
pas maandag samenzit met de
Europese leiders, houdt hij zon-
dagavond al een speech voor zijn
fans. De populaire president zal
rond 17 uur een toespraak hou-
den aan de rotonde van het Stei-
genberg Hotel, aan de Louis-
alaan. Vorig jaar lokte het bezoek
van Erdogan ruim 4.500 mensen
naar Brussel.  Vanuit Limburg ver-
trekken er onder meer bussen in
Beringen en Genk. (rust)

Aditi geeft sinds zeven jaar seksu-
eel advies, informatie en onder-
steuning aan ouderen en mensen
met een beperking. Hulpbehoe-
venden kunnen een beroep doen 
op de dienstverleners van Aditi,
mannen en vrouwen die proberen
tegemoet te komen aan hun sek-
suele noden. 
“Maar er is een tekort aan seksue-
le dienstverleners”, zegt Steven 
De Weirdt van vzw Aditi. De af-
gelopen zeven jaar hebben hon-
derd van de zowat honderdvijftig
voorzieningen voor mensen met 
een beperking zich bij Aditi vzw 
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Rotsaert was novicenmeester
(verantwoordelijke voor de oplei-
ding van de jonge jezuïeten), 
werkte in het bezinningshuis in 
Godsheide (een plek waar hij erg 
aan gehecht was), was tweemaal
provinciale overste van de Vlaam-
se jezuïeten, tien jaar voorzitter 
van de Conferentie van Europese
Provinciaals en leidt nu de jezuïe-
tencommunauteit (zo’n 70 man) 
aan de pauselijke Gregoriana-
universiteit in Rome. 
Rotsaert heeft een staat van dienst
als organisator, een sterke reputa-
tie in Rome en hij is bekend om 
zijn openheid. In een opiniestuk
vorige week in Tertio benoemt hij
onomwonden het grootste pro-
bleem waarmee de nieuwe aarts-
bisschop te maken krijgt: de ont-
kerstening, vooral van de jonge-
ren - “Wie zal deze a-christelijke 
generaties de weg wijzen naar de 

christelijke traditie?” Dat hij net 
als de paus een jezuïet is, is uiter-
aard ook geen nadeel. Tegen
Rotsaert pleit vooral zijn leeftijd: 
op 19 mei is hij 73 geworden. “Een
kandidaat rond de zestig ligt meer
voor de hand”, zegt een Vlaamse 
Vaticaankenner. 

Bonny of Van Hecke?
De grootste kanshebbers zijn - 
niet alleen volgens Torfs -  bis-
schop Johan Bonny  (60) van Ant-
werpen en de van afkomst even-
eens West-Vlaamse abt Lode Van
Hecke (61) van Orval. Van Hecke
is geen bisschop maar iemand van
een contemplatieve orde. Een out-
sider, ook door zijn persoonlijk 
parcours. Misschien is dat wat
hem tot een kanshebber maakt, 
met zijn reputatie als leider van
een abdij die roepingen aantrekt 
en midden in de samenleving

Rik Torfs noemt Mark Rotsaert 
(73) als kandidaat-aartsbisschop
HASSELT - De Leuvense rector Rik Torfs heeft gisteren de Hasseltse jezuïet 
Mark Rotsaert getipt als mogelijk kandidaat om mgr.  Léonard op te volgen 
als aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Torfs voegt Rotsaert toe aan een 
lijstje waarop vooraan de namen van de Antwerpse bisschop Johan Bonny 
en de abt van Orval Lode Van Hecke staan.

Marc Van de Weyer

Hasselaar getipt als aartsbisschop
staat, ook als succesvol bedrijf.  
Bisschop Bonny vertegenwoor-
digt vanaf volgende week de Bel-
gische bisschoppen op de Synode
over het gezin in het Vaticaan. 
Zijn uitgesproken tussenkomsten 
op de weg daarheen “kunnen zijn
kansen in zijn nadeel beïnvloe-
den”, aldus de Vaticaanwatcher. 
“Bonny is zeer communicatief, 
heeft oog voor de moderne wereld
en is in brede kringen van ongelo-
vigen acceptabel”, zei Torfs giste-
ren op de VRT-radio.  “Mocht het
Van Hecke worden, dan zie ik
mgr. Bonny voor een topfunctie 
naar Rome verhuizen, bijvoor-
beeld voor het leiden van een de-
partement van de Romeinse Cu-
rie.”
De Brugse bisschop Jozef De Ke-
sel (67), een favoriet van kardinaal
Danneels (wiens hulpbisschop hij
was), krijgt dan weer tegenwind 
volgens Torfs. “Als aartsbisschop
moet je stressbestendig zijn. Mis-
schien is hij niet de man om met
druk om te gaan.”
De voorbije maanden zijn ook de
namen van de bisschop van Luik,

Jean-Pierre Delville (61), en de
bisschop van Doornik, Guy Har-
pigny (67) naar voren geschoven.
Tegen de laatsten werkt dat ze
Franstalig zijn - na Léonard is  het
weer de beurt aan een Vlaming. 

Ook Maaslander Léon Lemmens
(61), hulpbisschop van Mechelen-
Brussel,  met lange Romeinse er-
varing, is al genoemd. 

Keuze
Aartsbisschop Léonard diende
begin mei zijn ontslag in wegens
het bereiken van de leeftijdsgrens
van 75 jaar. Paus Franciscus aan-

vaardde dat op 1 juni.  De keuze
door de paus - die mogelijk al
rond is - zou omstreeks de bis-
schoppenconferentie (4 tot 25
oktober) bekendgemaakt wor-
den.

Mark Rotsaert staat gekend als een 
organisator met een sterke reputa-
tie. Zijn leeftijd speelt dan weer in 
zijn nadeel.  Foto HBVL


