Philippe (1)
H oe herinner je u eerste contact m et Adzon

(2)

?

Het was in 94 of in 95. Ik zag regelmatig mensen rond het Fontainasplein
en dacht dat ze van de politie waren. Ik zei goedendag van ver tot op een
avond tijdens de winter twee personen met mij zijn beginnen praten. Ze
hebben mij een visitekaartje gegeven en de volgende dag ben ik naar het
centrum gegaan. Nadien hebben ze mij geholpen met allerlei
administratieve stappen: het ocmw in orde zetten, het zoeken van een
woonst. Tijdens die winter zat ik al drie maanden zonder woonst en die
avond wist ik weer niet waar naartoe. Trouwens de eerste dag dat ik in
Adzon was heb ik wat kunnen slapen in het centrum .
W at

w ist

je

van

de

vereniging?

W ie

heeft

er

je

van

gesproken ?
Niets. Ik kende het niet voor de straathoekwerkers me erover gesproken
hadden en me uitlegden wat adzon allemaal deed. Ik wist niet dat zoiets
bestond.
Sinds w anneer ben je gevolgd door Adzon ?
Sinds 1994 tot nu bij de sluiting in januari 2009. Volgens mij zijn er nog
We zijn nog met 3 of 4 mensen in contact van die tijd. De anderen zijn
overleden aan HIV of drugs.
W at zijn de belangrijkste dom einen waar Adzon je mee
geholpen heeft ?
Preventie, administratieve stappen, het OCMW, het zoeken naar werk.
Eigenlijk bij alles. Vooral bij het aanwezig zijn als ik problemen had niet
goed wist wat ik moest doen. De werkers van Adzon waren er altijd. Nu is
er niemand. Nu Adzon gesloten betekent voor mij is een leegte … Het was
een plek waar ik wist dat er steeds mensen waren die ik kende, die ik
vertrouwde.

W aarom Adzon en geen andere structuur ?
Ik ken geen andere structuren die enkel werken met jongens in de
prostitutie. In Brussel was er alleen Adzon die dit deed. Espace P is er
ook maar die werken aan het Noord en vooral met vrouwen. Adzon was de
enige aanwezige in de gay wijk. Er zijn heel veel jongeren in die wijk op
zoek naar klanten en er is niemand meer voor hen. Men ziet ze niet maar
er zijn er veel in de bars.
W anneer en rond w elke onderwerpen voel je een gem is door
de verdw ijning van Adzon ?
Sinds de deuren gesloten zijn mis ik Adzon enorm. Ik heb Adzon nodig
voor informatie, maar ook om er gewoon te kunnen “zijn”. Met mij zijn
jullie eigenlijk geslaagd, ik ben niet meer op het fontainasplein om mijn
lichaam te verkopen. Ik heb woonst en ik heb werk. Het is waar, het heeft
veel tijd gevraagd om werk te vinden. In die tijd was ik zeer onstabiel. Ik
deed veel stommiteiten. Ik doe er nu nog maar niet zoveel als toen. Het
was een plek waar ik mezelf kon terugvinden.
W il je nog iets zeggen ?
Dat ze het project terug opstarten want er zijn veel jongens na mij die
hulp nodig hebben, die geen woonst hebben, geen OCMW, die de risico’s
niet kennen als ze zich prostitueren, die geen preventie krijgen. Ik zou
willen dat het nieuwe project de mogelijkheid biedt aan prostituees om te
werken, bijvoorbeeld in een beschutte werkplaats. Ik zou het “After te
street” noemen …

(1)

Dit is een fictieve naam.

(2)

Naam van de organisatie die hulp bood aan mannen in de prostitutie.

