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Aditi zijn ook niet officieel bij ons

in dienst. Ja, het is nog steeds ba-

lanceren op de rand van wat mag

en ntet mag.u
Wim uMaar we zouden geen Bel-
gen zijn als we daar niet goed in

waren (lacht).,
Sammy uMij brengen ze wel nooit
ergens heen. lk laat de escort altijd
mij bij thuis komen, in mijn kamer
in de voorziening, mijn vertrouw-
de omgeving. Normaal zou ik haar
moeten gaan halen aan de deur,
maar ik vraag de begeleider die mij
aan- en uitkleedt om dat te doen.

,Nu, om in mijn kamer te raken
moet zo'n meisje wel door een paar

lange gangen. lk probeer dus al-

tijd op voorhand uit te leggen: Ue

mag wel mooi gekleed zijn, maar
niet overdreven sexy.' Als ze door

HUIIO Wat vraagt een dienstver'
leenster van Aditi?
BeEeleider Joris u80 euro plus

vervoerson kosten.>

HUilO Krijgen ze een soort oPlei'
ding?
Begleleider Joris uJa. Dat is het
grote verschil. 0nze dienstver-
leensters zijn specifiek bezig met
mensen met beperkingen, en daar
krijgen ze ook vorming in. Hef- en

tiltechnieken bijvoorbeeld, en an-

dere rnformatie die in de reguliere
sector niet meteen voorhanden is.u

Severien ( begelei dster, Ad iti-me-
dewerkster en neuropsychologe)
nlk geef voorlichting over de ge-

volgen díe al dan niet aangeboren
hersenletsels kunnen hebben op de

beleving van seksualiteit en de sek-

suele omgang. Sommige hersen-

hij seks heeft gehad en begint dan

gewoon meteen opnieuw. En ie-

mand die een beroerte heeft gehad,

zal bang zijn om weer een aanval
te krijgen. Daar moet je als dienst-
verleenster allemaal mee kunnen
omgaan.,,
HUIIO Vinden jullie die dienstver'
leensters gemakkeliik?
Severien nNeen. Het zou heel
goed zijn mochten mensen die dit
lezen zich willen aanbieden. De vo-

rige keer dat we in de pers zijn ge-

komen, hebben we ook veel reac-

tie gekregen, maar van die mensen
zrjn er uiteindelijk niet veel overge-
bleven. Vrouwen die gewoon den-
ken: 'lk hou van seks en ik wil er

wel wat geld mee verdienen,'daar
willen we onze bewoners natuur-
lijk niet aan blootstellen. En heel
jonge meisjes haken vaak zelf af.

Je moet er echt wel een beetje,
euh, ballen voor aan je lijf hebben
(lacht).,

BEETJE PRATEIU,
BEETdE URTJEI{
Zo'n vrouw met ballen aan haar lijf
is Sofie. Zij is al vier jaar 'dienst-

verleenster'.
HUHO tloe ben jii bii Adititerecht-
gekomen?
Sofie ulk las een artikel over ie-

mand die daar werkte, en die ver-

telde hoe het was om mensen die
ziek of gehandicapt zijn op die ma-

nier te helpen. Dat raakte me zo.

'Wauw,'dacht ik. Als je iemand dát
kan geven, iemand die dat nooit
gewoon eens kriigt.'Want je geeft
niet alleen seks, maar ook intimt-
teit, warmte en knuffels. lk heb mijn
hart gevolgd. lk had helemaal geen

ervaring op dat gebied. lk was ge-

woon huismoeder, maar mijn kin-
deren werden groot en hadden me

minder nodig.u
HUIIO Hef en tilie ook echt?
Sofie uJa. Maar als mensen veel
hulp nodig hebben, vraag ik meest-
al aan de begeleiding of aan de ou-

ders of ze klaargelegd kunnen wor-
den. En als ik kom, heb ik graag dat
ze al op bed liggen: daar kruipt an-

ders veeltijd in, en in het uur dat ik
bij hen ben, wil ik ze ook wel graag
geven waar ik voor kom.u

Begeleiden Joris <Dat is het gro-

te verschil met het gewone circuit.
lk herinner me dat ik eens met
een ex-bewoner naar een prostitu-

ee ben geweest: mijn sigaret was
nog niet op of ik kon hem alweer ko-

men halen. Het had nog geen zeven

minuten geduurd, denk ik.,
Sammy uDe escorts die ik al heb

gehad, nemen ook wel echt hun

tijd, hoor.>

Jos (MS-patiënt en cliënt van So-

fie) *lk heb al escorts gehad die
160 euro vroegen. En als je bent
klaargekomen, helpen ze je nog
net met aankleden, maar dan zijn
ze weg. Die maken geen tijd meer
voor nog een beetje liefde, of nog

een beetje praten. De meisjes van

Aditizijn ook geen prostituees. Het
zijn hulpverleensters die het echt
met liefde doen.o

HUilO Sofie, heb je veel geleerd

van de vorming die je bii Aditi hebt
gekregen?
Sofie uJa, maar er is natuurlijk niks
waar je zoveel van leert als van het
werk zelf.u

HUHO Wat heb je daar dan ge'
leerd?
Sofie uDat het maatwerk is. lk kan

niet van tevoren bedenken: 'lk ga

dit doen en dat doen.' lk kijk en voel
elke keer wat de mogelijkheden zijn
met die persoon die ik voor me heb,

en van daaruit ontstaat er iets.>

HUilO ls het waar wat Sammy
zei, dat je de eerste keer toch wel
schrikt?
Sofie nNee. Hoe mensen er ook uit-
zien, welke beperking ze ook heb-

ben: ik schrik nergens van. lk ga

overal met open hart naartoe. Dat

is niet altijd zo, hoor. Een cliënt ver-
telde me eens dat hij een escort
had gebeld: 'Die dame belde aan,

zag me, draaide zich om en was
weer weg.'

"Bij mijn eerste cliënt wist ik he-

lemaal niet wat me te wachten zou

staan. lk ken mijn man alvanaf mijn
vijftiende, had nooit een ander ge-

had, dus ik dacht wel even: 'Hoe

moet ik dit aanpakken?' Maar ik heb

toen ontdekt dat ik alleen mijn hart
moet openen en die mensen graag

zien - maar echt graag zien, hè. De

rest gebeurt dan vanzelf. Dat is voor

mij de sleutel: waarachtig ziin. Echt
zijn. Mijn cliënten zouden het alle-

maal meteen voelen als ik puur voor
het geld kwam. Hun voelsprieten zijn

veel scherper afgesteld dan die van

mensen zonder beperkingen.,
Jos <Dat is waar. De eerste keer dat
ik Sofie zag, dacht ik alleen maar;
'Wat een schat staat hier voor de

deur.' Ze is binnengekomen, we
hebben een beetje gepraat, dan

wat geknuffeld en gevrijd, en ach-

teraf zei ik oh my god, die wil ik
niet meer kwijt. lk heb haar nog al-

tijd. Elke week komt ze, en elke keer

weer voel ik me even gelukkig.,
Sofie uDoor hen graag te zien zo-

als ze zijn, zorg je ervoor dat ze zich

Michel, bijna blind. 'Mijn leven is niet zo heel anders dan dat
van mijn vrienden. Afgezien van de onenightstands dan.'

de leefgroep loopt, moet ze niet zo

schaars gekleed zijn dat iedereen
meteen snapt wat ze komt doen.,
HUilO Zijn escortmeisjes niet heel
duur?
Sammy nJa. Het is steeds weer
een kwestie van sparen en geduld
hebben. "
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letsels schakelen alle remmingen
uit: andere letsels veroorzaken een

soort egoïsme waardoor mensen
alleen maar bevredigd willen wor-
den; nog andere letsels zorgen er
juist voor dat ze alleen maar willen
bevredigen. lemand die aan geheu-
genverlies lijdt, vergeet soms dat
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