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Brussel - Met vzw Alias zet een nieuwe
Brusselse vereniging zich in voor
mannelijke prostituees. De vereniging
vraagt dringend financiële steun om de
kwetsbare jongens en mannen te

Links

begeleiden.
Tot voor kort konden de mannelijke prostituees terecht bij Adzon. Dat project stopte in januari.
De nieuwe vzw bestaat enkel uit vrijwilligers. Ze vragen financiële steun om straathoekwerkers op te
leiden.
"Omdat we vrijwillig werken, kunnnen we maar één avond per week straathoekwerk doen. Vroeger zaten
we zeker drie nachten op straat" zegt Bruno Claeys van vzw Alias. "Nu is de bedoeling de band te
behouden. Wanneer we terug subsidies krijgen, kunnen er terug werkers opgeleid worden en voltijds
ingezet worden om de jongens op straat te bereiken."
1.500 van de vierduizend tot vijfduizend prostituees in Brussel zijn mannen.
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