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dit thema tot op de dag van

vandaag een enorm taboe. Het

is geweldig en nodig dat een

serie zoals ‘Thuis’, met méér

dan een miljoen kijkers, dit

onderwerp aankaart. Zo kun-

nen misverstanden worden

weggewerkt.’

GÉÉN PROSTITUTIE
Een van die misverstanden is

dat dit een vorm van prostitu-

tie zou zijn. ‘Seksuele dienst-

verlening en prostitutie zijn

twee verschillende zaken’,

zegt Steven. ‘Seksuele dienst-

verlening vertrekt vanuit de

zorgsector. Terwijl iemand die

zijn/haar lichaam verkoopt

vooral werkt vanuit een eco-

nomisch/financieel kader: zo-

veel mogelijk geld verdienen.

Pas op, daar is niets mis mee.

Er zíjn mensen met een beper-

king die naar prostituees gaan,

en da’s niet verkeerd. Maar ’t

is in de eerste plaats onze be-

doeling om de juiste, kwalita-

tieve seksuele zorg te bieden

aan iedereen die extra onder-

steuning nodig heeft.’

Toch moet ook voor seksuele

dienstverlening betaald wor-

den, natuurlijk. ‘In totaal

werkt Aditi samen met een

70-tal dienstverleners’, aldus

Steven De Weirdt. ‘Zij opereren

volledig zelfstandig en mogen

zelf hun prijs bepalen.’

PRIJSAFSPRAKEN
‘Er zijn wel afspraken gemaakt

over het maximumbedrag’, al-

dus nog Steven. ‘Vooral omdat

de doelgroep vaak financieel

niet zo sterk staat. Het zou

I
n de Britse tabloids ver-
schenen pijnlijke beelden
voor fotomodel Lottie
Moss (19), de jongere zus

van Kate (43). Op de foto’s is
niet alleen te zien dat haar
vriend, realityster Alex Mytton
(25), op stap ging met een an-
dere blondine. De beelden
tonen óók hoe hij aan haar
kont zat én haar meenam om
de nacht op zijn appartement
door te brengen...
Daarna probeerde Alex wel
één en ander uit te leggen aan
Lottie. ‘Hij wil haar niet kwijt
en gaf toe dat hij een fout
heeft gemaakt’, klinkt het in
hun entourage. ‘Alex smeekte
Lottie om vergiffenis. Volgens
hem had hij te veel gedronken
en liet hij zich daardoor verlei-
den.’ 

TWEE DAGEN GEHUILD
Lottie lijkt voor die uitleg te
zwichten en de ster uit ‘Made
in Chelsea’ effectief nog een
kans te willen geven. ‘Ze was
erg gekwetst toen ze de
foto’s zag. Ze heeft twee
dagen aan een stuk gehuild.
Maar ze wou wel met Alex
praten. En nu lijkt ze over-
tuigd van zijn spijt. Hun ro-

‘De prijs? 
Rond de € 100 
per sessie’

maar erg zijn als enkel mensen

met veel geld een beroep op

onze diensten kunnen doen.’ 

Hoeveel de prijs bedraagt? ‘Die

ligt rond de 100 euro voor een

dienstverlening. Meestal duurt

die een uurtje, maar dat kan

ook langer zijn. Dat hangt van

situatie tot situatie af. Onze or-

ganisatie ontvangt niets van de

betaalde som. Wij zijn gewoon

de tussenschakel, we brengen

beide partijen bij elkaar.’

ZO SNEL!
In ‘Thuis’ gebeurde dat trou-

wens erg snel. Een dag nadat

voor Luc een afspraak was ge-

regeld, kwam er al een dame

op bezoek. Dat is in het echte

leven toch anders. ‘In werke-

lijkheid gaat het inderdaad niet

zo snel’, weet Steven. ‘Als wij

een aanvraag ontvangen - van

de persoon zelf of iemand uit

de omgeving - gaat onze vzw

eerst langs om met de aanvra-

ger in gesprek te gaan en de

zorgvraag in kaart te brengen.

In totaal krijgen we een 500-

tal nieuwe oproepen per jaar,

maar die worden niet allemaal

ingewilligd. Soms is seksuele

dienstverlening niet de juiste

oplossing. Is dat wél het geval,

dan gaan wij na het eerste ge-

sprek na wie van de dienstver-

leners waar wij mee samen-

werken het meest geschikt is.’

NIET ERG
Dat hele proces duurt ongeveer

een maand. ‘Dat het bij Luc zo

snel ging, is dus niet uit het le-

ven gegrepen. De makers van

‘Thuis’ hebben uitgebreid onze

website geraadpleegd, maar

hebben ons niet persoonlijk

benaderd. Wij zijn hoe dan ook

erg blij dat dit thema eindelijk

eens op een goede manier aan

bod komt in een tv-serie!’ FDG

Bob en Rosa vragen
aan Lucs zoon Louis
wat hij ervan vindt.

mance lijkt dus een doorstart
te maken.’ 
Op voorwaarde dat grote zus
Kate Moss daar geen stokje
voor steekt, weliswaar. ‘Ja,
Kate is furieus. Ze had maar
één boodschap voor haar
halfzusje: ‘Gooi die loser bui-
ten! Nu!’. En ze gaf meteen
mee dat ze Alex op z’n ge-
zicht zal slaan als ze hem
tegen het lijf loopt.’ Kate
heeft daar zo haar redenen
voor. ‘Ze is zelf al vaak
bedrogen. Ze weet
hoe het voelt. Bo-
vendien voelt ze
zich verantwoorde-
lijk voor Lottie. Wie
haar zusje pijn doet,
doet ook Kate pijn.
En moet boeten.
Alex kijkt maar
beter uit z’n
doppen.’

LOTTIE MOSS PUBLIEKELIJK BEDROGEN

‘Gooi die loser
nú buiten!’

Grote zus Kate:

Lottie met Alex. Wil
ze haar relatie toch
nog een kans geven?

Alex betast
het achter-
werk van een
meisje dat hij
in een club
ontmoette.


