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‘Hoe gaat het met je broer? Het
is weer even geleden dat ik hem
nog eens gezien heb’, kreun ik
terwijl ik een enorme witte wolk
uit mijn e-sigaret tover.
‘Goed!’, antwoordt Jef. ‘Ik zie
hem straks. We gaan in de
Kinepolis naar de première van
‘Take us home’ van Luc Wyns
kijken. Naar het schijnt, is het
een fantastische documen-
taire. Ze verwachten vijf-
duizend fans en mijn broer en ik
willen dat voor geen goud mis-
sen.’
Ik hou van echte mannen. Op
zuiver platonisch niveau, uiter-
aard. Echte mannen zijn eervol,
eerlijk, respectvol, trouw aan
vrouw en kind (No matter what,
Erik Goossens!), diplomatisch
als ze geconfronteerd worden
met logica en uiterst efficiënte
weerwolven als ze fysiek
bedreigd worden. Kerels die in
extreme crisissituaties hun
vrouw tegen de grond smakken
en met gestrekte armen op hun
eega gaan liggen, hopend dat
de kogel die driehonderd meter
verder wordt afgevuurd door
een maniak vanuit een stukge -
slagen hotelraam eerder zijn
schedel zal doorboren dan de
kleine teen van zijn geliefde.
Jef is zo’n man.
‘Ah bon, een documentaire
over Rood-Wit. Ik ben eens be-
nieuwd’, mompel ik.
‘Weet je wat? Ik heb nog een
kaart over. Waarom ga je straks
niet mee naar de Kinepolis?’
vraagt hij enthousiast.
‘Tja, waarom niet, hè’, antwoord
ik. ‘Ik heb vanavond toch niets
te doen.’
Hij geeft me een schouderklop-
je. ‘Zo mag ik het horen!’
Ik neem nog eens een teug van
mijn elektronische sigaret.
‘Alhoewel ... is het wel een goed
idee, Jef? Volgens mij ga ik
daar de enige Rat zijn tussen
duizenden Honden. Da’s nu niet
echt het beeld dat ik heb van
een gezellig avondje uit. Er
moet maar één paljas tussen
zitten die te veel gezopen heeft
en ...’
‘En wat?’ onderbreekt Jef me.
‘Ze gaan je er niet de keel over-
snijden, hè! Wat is het ergste
dat je kan overkomen. Een
blauw oog? Als dat zou
gebeuren, krijgt de dader van
mij twee blauwe ogen terug!’
‘Hmm, zou jij dat als Hond doen
voor een Rat als ik?’ vraag ik.
‘Absoluut!’ klinkt het naast me.
Ik denk even na. ‘Toch maar
niet, makker. Volgende keer
misschien’, fluister ik.

Rat vs Hond
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«Knip van de Leien beïnvloedt fijn stof»
Hoewel Antwerpen sinds 1 februari
een lage-emissiezone heeft, is het
aantal dagen met te veel fijn stof
vergeleken met vorig jaar gestegen.
In de eerste zes maanden van dit
jaar werd de norm zowel in Borger-
hout, Park Spoor Noord als op Lin-
keroever vaker overschreden dan in
2016.
Maar niets aan de hand volgens de
stad. Het droge en windstille voor-
jaar en de te korte meetperiode
hebben een grote invloed op dat
slechte resultaat. Professor Rien
Samson, specialist in luchtveront-

reiniging treedt de stad bij. «In heel
Vlaanderen hebben het droge weer
het eerste half jaar en een echte
smogperiode in januari meer pie-
ken van fijn stof opgeleverd. Bij de
stofdeeltjes zitten ook zanddeeltjes
of bijvoorbeeld zout dat in de lucht
hangt. Het gaat dus niet alleen om
fijn stof van wagens. Om de effecten
echt te weten, moet je eigenlijk de
resultaten over verschillende jaren
bekijken».
Samson wijst ook naar de wegen-
werken. «De werken, zoals de knip
van de Leien, zijn zo ingrijpend dat

ze een grote invloed hebben op de
resultaten. Door die werken staan
op sommige plekken meer files, die
zorgen voor hogere concentraties
van fijn stof. De lage-emissiezone
blijft hoe dan ook een positief ver-
haal omdat het zorgt voor de men-
taliteitswijziging bij de Vlaming.
Het gaat echter niet ver genoeg,
want het maakt autorijden nog al-
tijd niet onmogelijk. Alleen dras-
tisch minder auto’s in delen van de
stad zal een onmiddellijk effect op-
leveren», besluit professor Rien
Samson. (DILA)
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Moskeebezoeker overlijdt na aanrijding
Een 80-jarige voetganger is gisteren gegrepen
door een bestelwagen in de Havanastraat, aan
de wijk Luchtbal. De man was rond 5.45 uur
op weg naar de moskee voor het ochtendge-
bed toen hij werd aangereden. Hij overleed ter
plaatse. Een verkeersdeskundige kwam ter
plaatse om het ongeval te onderzoeken. Ge-
zien het hevige regenweer, de donkere kledij
van het slachtoffer en het gebrek aan een ze-
brapad of verkeerslichten wijst alles op onop-
lettendheid. 
«We klagen die oversteekplaats al jaren aan»,
zegt Berchems districtsraadslid Hicham El

Mzairh kwaad (sp.a). «Vijf jaar geleden is de
moskee verhuisd naar de Havanastraat en die
is op korte termijn succesvol geworden dank-
zij de ontwikkeling van de Luchtbal. Elk week-
end moeten honderden moskeegangers daar
oversteken. De dichtstbijzijnde veilige over-
steekplaats is pas driehonderd meter verder.
Wij zijn enorm bezorgd om onze kinderen, die
les volgen in de moskee en er gaan bidden. Het
stadsbestuur kan niets ondernemen omdat
het over een gewestweg gaat. Er moet echter
nu iets gebeuren», besluit districtsraadslid El
Mzairh. (BSB)
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GHAPRO STRIJDT AL VIJFTIEN JAAR TEGEN ZIEKTES IN ROSSE BUURT
ANTWERPEN

De situatie in de rosse buurt in Antwrepen is de voorbije viftien jaar veel verbeterd, 
al duiken de voorbije jaren weer meer geslachtsziektes op. Foto PN

«Seks zonder condoom
is afgelopen jaren 
helaas weer in opmars»

De Ghapro biedt al vijftien jaar bete-
re gezondheid in de Antwerpse ros-
se buurt. Toch blijven de uitdagin-
gen nog groot. «We zien dat het aan-
tal seksueel overdraagbare ziektes
weer stijgt. De vraag naar seks zon-
der condoom is de voorbije jaren he-
laas weer in opmars.»

SASKIA CASTELYNS

De Antwerpse prostitutiebuurt in de ja-
ren voor 2000: een kluwen waar dames
in krotten voor de ramen staan en ook
in privéhuizen wordt seks verkocht. Au-
tomobilisten rijden rondjes op zoek
naar vertier. De zone krioelt van de cri-
minaliteit, drugshandel en afrekenin-
gen. Tot de stad Antwerpen - onder lei-
ding van burgemeester Leona Detiège
(sp.a) - ingrijpt. Raamprostitutie wordt
beperkt tot drie autovrije straten: de
Verversrui, de Schipperstraat en de Vin-
gerlingstraat. Huiseigenaars moeten de
panden opknappen en sinds vier jaar
ook beheerders aanstellen die via een
computersysteem de identiteit van de
werkende meisjes doorgeven aan de
prostitutiepolitie. De regels: geen min-
derjarigen en alleen burgers uit de Eu-
ropese Unie of niet EU-burgers met een
verblijfs- of werkvergunning. In een
pand in de Keistraat loopt ook een pro-
ject rond vaccinatie tegen hepatitis B.
«Daaruit zijn wij gegroeid», vertelt alge-
meen coördinator Katleen Peleman van
Ghapro, wat staat voor ‘Gezondheids-
zorg en hulpverlening aan prostituees’.
«In 2002 hebben we de medische hulp-
verlening uitgebreid.»

Consultaties
Vijftien jaar later zit Ghapro in een pand
in de Verversrui met verschillende con-
sultatieruimtes waar drie dokters en
vijf sociale assistenten dagelijks gratis
spreekuur houden. «De vragen die we
krijgen, gaan ook over statuten en ver-
blijfspapieren. Sinds 2007 krijgen we

daarom ook subsidies voor sociale
hulpverlening. We maken vaak het ver-
schil omdat we de achtergrond kennen.
Een luisterend oor is even belangrijk als
de gezondheid.»
Om de twee weken is er ook avondcon-
sultatie voor meisjes die de nachtshift
doen. «De tests om seksueel overdraag-
bare ziektes (soa’s) op te sporen en pre-
ventie-advies zijn gratis, net als het
voorschrift voor anticonceptie of medi-
cijnen. De behandeling van een ge-
slachtsziekte moeten ze wel zelf beta-
len. Al houden we rekening met de si-
tuatie», vertelt dokter Heleen Van Mieg-
hem. «We weigeren geen toediening
van medicijnen, maar ze kunnen hier
niet terecht voor pakweg een verstui-
king.»

Geslachtsziektes
Voor sommigen blijft de drempel naar
het gebouw van Ghapro nog te groot en
daarom trekt het team ook van deur tot
deur, in de prostitutiebuurt, maar ook
in privébordelen buiten het kwartier.
«Om de zes weken hebben we onze vast
plaatsen», gaat Van Mieghem verder.

«We schuimen ook erotische internet-
sites af op zoek naar nieuwe bars», vult
Peleman aan.
De afgelopen jaren merkt Ghapro he-
laas een stijging van geslachtsziektes op,
zoals chlamydia en gonorroe. «We gaan
ervanuit dat een condoom gebruikt
wordt bij vaginale contacten, maar we
zien veel overdragingen via de mond»,
gaat Van Mieghem verder. Veel heeft te
maken met onwetendheid, maar ook
met financiële druk. «Vrouwen stem-
men er vaak mee in omdat ze anders
zonder geld naar huis gaan. De vraag
naar seks zonder condoom is echt iets
van de voorbije jaren.»

Regels
Of de stijging van het aantal soa’s niet
demotiverend werkt? «Nee, het sterkt
net de overtuiging dat wij hier erg nodig
zijn. Er is een soort relaxatie ontstaan
rond condoomgebruik omdat je niet

meer doodgaat van hiv. Gent komt re-
gelmatig eens kijken hoe wij werken,
maar Brussel werkt dan weer te repres-
sief. Zij sluiten de ogen voor de realiteit.
Maar ook in Nederland heeft een volle-
dige regularisatie van prostitutie een
averechts effect. Daar betalen prostitu-
ees sociale bijdragen, hebben ze een ar-
beidscontract en moeten ze zich ver-
plicht laten testen.»
Maar te veel regeltjes betekenen min-
der officiële bordelen. In Antwerpen
zijn de meisjes ‘zelfstandig’, maar heb-
ben ze geen arbeidscontract, alleen een
huurcontract. «Er blijft een grijze zone.
Prostitutie is niet verboden en het ver-
huren van een pand is alleen strafbaar
als er uitzonderlijke winst wordt ge-
maakt. Maar hoe komen die meisjes
hier terecht? Welke circuits zitten daar
achter?»
De grootste vooruitgang in de Antwerp-
se prostitutie zit volgens Ghapro in de

subsidies op federaal niveau van het Ri-
ziv, vanuit de Vlaamse overheid, de stad
Antwerpen en de provincie Antwerpen.
Ze  krijgen 1.400 mensen per jaar over
de vloer. «Met een medische opvolging
van 2,6 keer per jaar zijn we tevreden.
We horen van de meisjes zelf ook dat ze
zich veiliger voelen. Maar de populatie
is wel veranderd. Veel Belgische asser-
tieve vrouwen, die al tot twintig jaar fier
in de stiel zaten, zijn verdwenen naar
privébars, samen met veel solidariteit.
Jonge meisjes moeten van ons dan weer
horen hoe ze een condoom moeten op-
zetten.»

Uitdagingen
De uitdagingen voor de volgende jaren?
«Sociale zekerheid voor sekswerkers uit
de brand slepen. Want daar zijn we niets
opgeschoten. Ook wil Ghapro de luxe-
prostitutie bereiken. «Daarom gaan we
binnenkort op afspraak werken.»

Algemeen coördinator Katleen Peleman van Ghapro 
en dokter Heleen Van Mieghem. Foto Laenen

De dokters van Ghapro onderzoeken en behandelen 
al vijftien jaar de prostituees. Foto Lore Sannen

Veel heeft te maken 
met onwetendheid, maar
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