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INLEIDING EN DANKWOORD
Het team van Alias koestert warme herinneringen aan Florence, Hervé en Benoît die ons onlangs verlaten hebben.
Dit jaar kozen we ervoor om voor de Algemene Vergadering enkel een samengevat activiteitenrapport in het
Nederlands voor te stellen. Het bevat de belangrijkste cijfers, meest significante evoluties sinds 2014 en heel wat
getuigenissen en praktijkvoorbeelden. Het volledige jaarrapport in het Frans kan geraadpleegd worden via
http://www.alias-bru.be of is beschikbaar op aanvraag. Een volledige Nederlandstalige versie zal op een later tijdstip
beschikbaar zijn.
Het team van Alias wil alle personen, verenigingen en instellingen bedanken voor hun uiterst waardevolle
ondersteuning en hulp, alsook onze subsidiënten:
●
●
●
●
●

De voormalige Minister voor Gezondheid, Fadila Laanan, voor de Regering van de Fédération Wallonie Bruxelles
(120.000€),
Minister en Collegelid, bevoegd voor Gezondheid, Cécile Jodogne, voor het College van de Franse
Gemeenschapscommissie (45.000€),
Minister en Collegelid, bevoegd voor Sociale Actie, Céline Frémault voor het College van de Franse
Gemeenschapscommissie (5.000€) en Collegelid, bevoegd voor Welzijn, voor de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie,
Minister en Collegelid, bevoegd voor Welzijn, Pascal Smet, voor de Gemeenschappelijke
Gemeenschapscommissie (40.000€),
Het RIZIV (82.240€)

HET DOELPUBLIEK VAN ALIAS IN 2015
In 2015 ontmoette het team van Alias 195 verschillende personen (+15% in vergelijking met 2014), waaronder 175
mannen, 12 transgenders en 8 vrouwen (onmiddellijke sociale omgeving). Voor 91 personen betrof het een nieuwe
ontmoeting (+42%), waaronder 80 mannen, 10 transgenders en 1 vrouw. Deze stijging is het gevolg van de uitbreiding
van ons team en dus ons hulpverleningsaanbod.
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Wat betreft herkomst, kwam het merendeel uit Oost-Europa (34%), Noord-Afrika (29%), België (11%), Latijns
Amerika (4%) en de rest van West-Europa (3%). 2% van de ontmoette personen komt uit Subsahariaans Afrika en 2%
uit andere delen van de wereld. Voor 15% van de personen werd de herkomst (nog) niet bevraagd. Heel wat OostEuropeanen zijn Bulgaren en Roemenen die in eigen land gediscrimineerd worden omwille van hun armoede of omdat
ze deel uitmaken van een minderheid (bv. Turkse Bulgaren en Roma), en die in België slechts moeilijk toegang krijgen
tot de arbeidsmarkt. Prostitutie wordt op dat moment een alternatief om economisch te overleven. Heel wat NoordAfrikanen ontvluchtten een homofoob klimaat – prostitutie in België wordt dan beleefd als een manier om een
homoseksuele ervaring te beleven in een tolerantere context.
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We stellen vast dat de leeftijdsgroep 26-30 jarigen de grootste blijft (23%), zelfs al daalt het totaal aantal min-30
jarigen van 55% naar 47%. Dit zou verklaart kunnen worden door de getrouwheid van de ‘anciens’, die beroep blijven
doen op de diensten van de organisatie.
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28% van het doelpubliek had geen enkel vast inkomen – dit percentage ligt 8 punten lager dan vorig jaar, wat verklaard
zou kunnen worden door het einde van de restricties naar de arbeidsmarkt voor Bulgaren en Roemenen (sinds 1 januari
2014).
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36% had een verblijfsvergunning, 1% een tijdelijke vergunning en 16% had geen papieren – personen uit deze laatste
groep kunnen op elk moment uitgewezen worden, mogen niet werken en hebben enkel recht op ‘Dringende Medische
Hulp’. Voor 47% van de ontmoette personen, oftewel 20% meer dan in 2014, was het verblijfsstatuut nog niet
bevraagd. Dit heeft te maken met het groot aantal nieuwe personen en het feit dat we dergelijke informatie niet
bevragen zolang er geen vertrouwensband is.
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ACTIVITEITENOVERZICHT
Straathoekwerk
50 van de 91 nieuwe ontmoetingen in 2015 vonden plaats op straat, gedurende 68 avonden straathoekwerk in het
Brusselse homoprostitutiemilieu, oftewel 198 bezoeken aan bars, 55 aan Brusselse parken en 74 passages op straat.
Daarbij deden we 358 geregistreerde observaties (gemiddeld 30 / maand) en knoopten we 340 contacten aan (gemiddeld
28 / maand). Een contact betekent een echte uitwisseling tussen iemand van het doelpubliek en een straathoekwerker
van Alias.
Alex (schuilnaam) is een jonge Roemeen van 18. De eerste keer zagen we hem tijdens straathoekwerk in een Brussels
park. Meerdere observaties werden gedaan, slechts één keer hadden we een echte uitwisseling. Toch was dit genoeg om
Alex te herkennen tijdens een sensibiliseringssessie voor jongeren in een vormingscentrum. Alex zelf deed alsof hij de
sociale werker niet herkende, wat die laatste dan ook respecteerde. Een jaar later leidt een nieuwe ontmoeting op straat
tot een test op onze medische permanentie. Alex maakt ervan gebruik om ons toe te vertrouwen hoe hij het respect voor
zijn anonimiteit een jaar geleden erg gewaardeerd heeft.
Internetpermanentie
Onze aanwezigheid op internet is fors toegenomen in 2015 : de aanwerving van een sociale werker, in mei 2015, die
zelf sekswerker (escort) is, heeft onze kennis over prostitutie op internet aanzienlijk versterkt en vergemakkelijkt ons
contact met het doelpubliek. In 2015 organiseerden we 42 permanenties (+223%) gedurende dewelke 916 observaties
werden geregistreerd (van personen die zichzelf identificeerden als escort) en maar liefst 355 contacten werden gelegd
(+976%).
John is een Kameroenees die een asielaanvraag lopende heeft in België. Via een internetbericht leggen we een afspraak
vast om op het bureau langs te komen. Hij vertelt ons over zijn vlucht uit eigen land en de martelingen die hij
ondergaan heeft. We ondersteunen hem in het contacteren van zijn advocaat en partnerorganisaties die met
asielzoekers werken. Hierna kwam John ook langs om zich te laten testen tijdens de medische permanentie, om wat tijd
door te brengen tijdens de onthaalpermanentie en deel te nemen aan een uitstap naar zee. Op dit moment is John
erkend vluchteling – hij komt nog regelmatig langs voor hulp bij het zoeken naar huisvesting.
Laagdrempelige sociale permanentie
Het aantal spontane bezoeken is sterk toegenomen in 2015 (+101%), omwille van de uitbreiding van het team en
bijgevolg haar grotere beschikbaarheid. Via 150 afspraken op het bureau, 245 spontane bezoeken en 77 externe
begeleidingsmomenten (buiten het bureau) hielden we in totaal 472 individuele gesprekken (+43%).
Samir is een 30-jarige Belg van Algerijnse origine. Hij is polytoxicomaan en seropositief. We kennen hem sinds het
ontstaan van Alias en ontmoeten hem vaak tijdens het straathoekwerk. Hij komt ook naar de onthaal- en medische
permanenties. Dit jaar nam hij ook deel aan het verblijf in de Ardennen en het groepsetentje. Hij geeft vaak aan dat het
niet zo best met zijn gezondheid gaat, wat het team ook vaststelt. Ondanks zijn hulpvraag heeft hij het moeilijk om zijn
afspraken na te komen. Hij komt vaak op groepsmomenten, wat ons belet om intensief individueel begeleidingswerk te
doen. De begeleiding bestaat er momenteel dus uit dat we hem voorstellen samen naar het ziekenhuis te gaan of
naardie werken rond middelengebruik. We luisteren, ondersteunen, behouden een band...
De onthaalpermanentie
In 2015 organiseerde het team 50 onthaalpermanenties (+4%), op woensdagen van 14u tot 17u. We kregen 289
bezoeken van 54 verschillende personen.
Hicham gaat met periodes uit in het Brussels homomilieu, verkleedt zich als vrouw en / of prostitueert zich af en toe.
Hij is een 28-jarige Marokkaan die al 5 jaar in België is, en in 2014 erkend werd als vluchteling. Vol enthousiasme
waait Hicham onze onthaalpermanentie binnen, die hij goed kent. Het is al maanden geleden sinds we hem nog zagen.
Zijn eerste contact met Alias dateert van 2012 toen hij tippelde in bars, hoewel hij het in het begin moeilijk had om
hierover te praten. Hicham blijkt net een psychiatrische opname van een anderhalve maand achter de rug te hebben.
Sinds zijn ontslag enkele dagen geleden verblijft hij in een noodopvangcentrum, waar hij zich niet veilig voelt. Hij
vraagt of we kunnen helpen om een andere oplossing te vinden. Wanneer dringende problemen het hem niet beletten,
neemt Hicham graag deel aan discussies over seksualiteit, seksuele gezondheid of prostitutie. Hij heeft in het verleden
trouwens bijgedragen aan de preventieactiviteiten die we ontwikkeld hebben. Hoewel prostitutie in het begin een taboe
onderwerp was, spreekt hij nu vrijuit over zijn praktijken in een veilige omgeving.
Groepswerk
In 2015 organiseerden we in totaal 5 ontspannings- en ontdekkingsactiviteiten. We organiseerden een verblijf in de
Ardennen en een daguitstap aan de zee. We namen zeven personen mee naar een attractiepark en organiseerden twee
groepsetentjes waarop in totaal 52 mensen deelnamen.
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Nabil is een 26-jarige Marokkaan die al 3 jaar een asielprocedure in België lopende heeft. Hij vertelt ons hoe fijn hij
het laatste groepsetentje vond, waarbij de keuken en de animatie verzorgd werden door een grote groep mensen
afkomstig uit Noord-Afrika, die allen gelijkaardige problemen ondervonden hebben in hun thuisland. Dankzij de
aanwezigheid van heel wat muzikanten werd het geweldige avond met een heel warme sfeer.
Medische permanentie
In 2015 vonden 35 permanenties (+34%) plaats, voor 54 verschillende personen. Gedurende deze permanenties vonden
166 bezoeken plaats (+16%), waarvan 100 medische consultaties:
- 44 pré-counseling sessies die geleid hebben tot 39 tests bij 32 verschillende personen,
- 38 consultaties waarbij resultaten meegedeeld en besproken werden,
- 18 andere medische consultaties (dermatologische problemen, aanvraag voor DMH, behandeling van SOAs,
vragen over HIV, geestelijke gezondheid of verslaving, enz.)
Informeren en sensibiliseren van hulp- en zorgverleners
Gedurende 2015 heeft Alias samengewerkt met 87 verschillende structuren en diensten uit allerlei sectoren, gaande van
harm reduction (drugs), LGBTQI, gezondheid (eerstelijnszorg, specialisten, geestelijke gezondheid), mannelijke en
vrouwelijke prostitutie, dakloosheid, migratie, jeugdzorg, juridische diensten, arbeidsintegratie, enz.
Netwerkvorming en overleg
Afgelopen jaar was Alias actief betrokken bij de volgende netwerken :
- gedecentraliseerde screeningscentra (met Pas Op, Ghapro, Espace P...),
- Belgium Network Male Prostitution (met Boysproject, Espace P…, Icar),
- Vlaams Nederlands network maleprostitution,
- Stratégies concertées des acteurs du secteur de la prévention des IST et du VIH/sida en Fédération Wallonie
Bruxelles,
- Comité de Pilotage et d’Appui Méthodologique (CPAM),
- Réseau Nomade
- Brussels Platform voor de Gezondheidspromotie,
- Hoge gezondheidsraad (Commissie “Programma’s”) van de Federatie Wallonië-Brussel.
Socio-epidemiologische gegevensverzameling en observatie van het milieu
De kwantitatieve en kwalitatieve methodes die we gebruiken zijn de dagelijkse agenda, het straathoekwerkrapport, het
rapport van de onthaalpermanentie, het rapport van de medische permanentie en onze contactenlijst (een anoniem
register met socio-demografische gegevens van iedereen die beroep op onze diensten doet). We blijven ook een
repertorium onderhouden (sinds 2011), in samenwerking met het documentatiecentrum van het Observatoire du sida et
des sexualités, van interessante literatuur m.b.t. mannelijke prostitutie, te raadplegen via www.delicious.com/alias_bxl.

PERSPECTIEVEN VOOR 2016
* Onze aanwezigheid op plaatsen waar mannenprostitutie plaatsvindt behouden en verder ontwikkelen (twee keer per
week) alsook onze aanwezigheid op internet (twee keer per week).
* Ons aanbod op vlak van individuele begeleiding, onthaalpermanentie (1x / week), medische permanentie (1x / week)
behouden. Groepsdynamiek versterken via groepsactiviteiten en het organiseren van gezondheidsateliers.
* Het verderzetten van ontmoetingen met partnerorganisaties en Brusselse instellingen,
* Bijdragen aan de implementatie van het nieuwe decreet m.b.t. gezondheidspromotie van de COCOF,
* Bijdragen tot de ontwikkeling van het Brussels Gezondheidsplan,
* Bijdragen tot en organiseren van overleg met de psycho-medisch-sociale hulpverleningssector,
* Bijdragen tot de operationele implementatie van het Nationaal AIDS Plan 2014-2019 en de actieplannen van andere
relevante partners en netwerken,
* Bijdragen tot de reflecties m.b.t. nieuwe paradigma’s in de preventie van HIV / AIDS
* Een nieuw systeem van gegevensverzameling op punt stellen,
* Ons elektronisch repertorium verder op punt stellen, www.delicious.com/alias_bxl
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