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Jaar van verandering
In de afgelopen jaren heeft Bright Fame een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt.
Spontaan ontstaan, gegroeid en ontwikkeld naar een organisatie waar relatie
centraal staat hebben wij met directe hulp van professionals van binnen en van
buiten de organisatie hulp geboden aan een 150 vrouwen om uit de prostitutie te
komen. 2015 was het jaar om al deze kennis en ervaring samen te brengen richting
continuïteit, structuren en een fundament naar de toekomst.
De Organisatie
In 2015 werd na de inventarisatie met organisatiedeskundige Leonard Elkerbout een
verandering ingezet.
Het werk van Bright Fame is ontstaan vanuit het straatwerk van Blood-n-Fire. Toen
steeds meer hulpverlening nodig was en bestaande organisaties die niet konden
bieden hebben wij daarvoor de hulpverleningsstichting Bright Fame opgezet.
In 2015 is in het bestuur de wens uitgesproken alle activiteiten onder te brengen in
een stichting hier werden de voorbereidingen voor getroffen. (In 2016 heeft dit
plaatsgevonden en is de naam van Stichting Blood-n-Fire gewijzigd in Stichting
Bright Fame.)
Het bestuur kreeg uitbreiding/vervanging van mensen op gebied van organisatie,
publiciteit en fondsenwerving. Jacqueline en Frits Rouvoet kwamen als visionairs en
grondleggers van Bright Fame meer naast het bestuur te staan wat begin 2016 hierin
resulteerde dat ze volledig uit het bestuur stapten en directie van de stichting
werden. Hiermee werden het bestuurlijke toezicht en de uitvoering gescheiden.
Naast hen kreeg een kernteam steeds meer vorm waarin de kerntaken als
maatschappelijk werk, werkvoorziening en coaching, preventie en gezonde seksuele
ontwikkeling vertegenwoordigd zijn.
Jacqueline is als organisatie directeur verantwoordelijk voor de interne gang van
zaken waaronder het kantoor, maatschappelijk werk, geestelijke zorg en onderwijs.
Frits is als algemeen directeur ook extern verantwoordelijk voor de projecten in het
buitenland, werkgelegenheid en straatwerk, PR, fondsenwerving en preventie.
Onder leiding van Jacqueline is het kantoor opgeknapt en zijn de functies
kantoor/maatschappelijk werk en inloop meer gescheiden en werd gestart met een
gastvrouwenteam zodat vrouwen zich nog meer welkom voelden. De Coming
Together voor vrouwen werd gestart waar samen eten, praten en bidden een
belangrijke plaats innemen.
Onder leiding van Frits werd Safe Return gestart, werd gewerkt aan uitbreiding van
het straatteam dat de vrouwen bezoekt en werden de werkprojecten verder
uitgewerkt.

Hulp na uitstappen
Medio 2015 hebben wij de wijze van hulpverlening als volgt georganiseerd.
Het maatschappelijk werk van Bright Fame biedt vrouwen de mogelijkheid om na het
uitstappen buiten Amsterdam opgevangen te worden. Na drie maanden wordt samen
met de vrouw beslist over een verder traject. Als stichting gaan wij ervan uit dat de
vrouw zo mogelijk terug gaat naar haar land om indien aanwezig te worden herenigd
met haar kind(eren). Wonen, veiligheid, geestelijke en psychische zorg en uiteindelijk
werk zijn hiervoor vereisten. Hier werd project Safe Return voor opgestart.
In samenwerking met Sjaak Monster van Stichting Vrienden van De Hoop, voorzitter
van Pro Roma in Roemenië en bestuurslid Mana Deschisa, Ton Veen
communicatiedocent bij de CHE en Internationaal Programma Ontwikkelaar en Foka
van de Beek stafmedewerker van De Nederlandse Zendingsraad en voormalig
docent Theologie in Roemenië.
Na bundeling van onze contacten in Roemenië bleek er een uitgebreid en divers
netwerk te zijn. In November 2015 vond in Roemenië het eerste netwerkcontact
plaats en werd de wens uitgesproken dit netwerk in Roemenië verder uit te breiden
om vrouwen die uit de prostitutie komen op een verantwoorde wijze te kunnen laten
terugkeren.
Vrouwen die toch in Amsterdam willen wonen en werken kunnen nog steeds terecht
op ons kantoor. In de inloop krijgen zij de mogelijkheid om zelfstandig te zoeken naar
werk en een woning. Een gastvrouw is daarbij behulpzaam en erop gericht om ook
met deze vrouwen in relatie te blijven.
Wij stimuleren echter opvang buiten Amsterdam omdat wij hebben geconstateerd dat
als vrouwen in Amsterdam willen blijven wonen omdat hun kennissenkring zich daar
bevindt en ze menen in Amsterdam eerder goed betaald werk te kunnen vinden hun
situatie vaak zorgelijk blijft. Zij komen nogal eens terecht in onderbetaalde banen als
schoonmaakster in hotels of oproepkracht in winkels en komen moeilijk los van
verkeerde vrienden. Het uitgaansleven waar drugs, drank en seks een grote rol
spelen blijft trekken. Een echt nieuw leven opbouwen en komen tot hereniging met
familie en/of kinderen is dan niet goed mogelijk en er is het risico terug te vallen in de
prostitutie.
Dieper betrokken
In 2015 raakten we ook dieper betrokken in het leven en de problematieken van de
vrouwen. De ervaringen met loverboy’s, pooiers en maffia blijven praktisch en
geestelijk nog lang nawerken in het leven van de vrouwen. Dit vraagt gesprekken
met overheden, politie, advocaten en familie om de vrouw een nieuw leven te laten
starten.
Er is na uitstappen uit de prostitutie wanneer de eerste levensbehoeften geregeld zijn
ook grote behoefte aan innerlijke genezing. Hier is binnen de huidige reguliere
hulpverlening nog veel te weinig aandacht voor en onvoldoende kennis over.

We hebben initiatief genomen dit punt breder onder de aandacht te brengen en op
de politieke agenda te krijgen. We hebben daarom een onderzoek laten doen naar
de psychische gevolgen van prostitutie waaruit duidelijk blijkt dat prostitutie
schadelijke psychische gevolgen heeft.
In het kort
In 2015 heeft Bright Fame 35 vrouwen geholpen om uit te stappen. Mochten we 3
vrouwen dopen en hadden we een intensief contact met ruim 125 vrouwen die nog
werkzaam zijn achter het raam.
Er werd een aanvang gemaakt met de te volgen strategie om in de seksclubs en de
escort te gaan werken om ook daar prostituees te bereiken.
Het straatteam voor overdag werd aangepast met minder teams vanwege het minder
aantal vrouwen dat overdag werkt. Het avondteam werd uitgebreid omdat dan veel
meer vrouwen werken. In de drie prostitutiegebieden van Amsterdam was Bright
Fame nadrukkelijk aanwezig.
Er werden drie DISC-trainingen georganiseerd waarbij de vrouwen een certificaat
voor deelname kregen uitgereikt. Zij kregen handvatten om zichzelf als persoon beter
te leren kennen en beschrijven op hun CV.
We hebben diverse speciale acties gedaan met Valentijnsdag, bloemen uitdelen,
Sinterklaas en met kerst waarbij alle achter de ramen werkzame vrouwen zijn bereikt
en een kerstpakket hebben ontvangen.
Op kantoor hebben we veel mensen en groepen mogen ontvangen en kunnen
vertellen over onze visie dat prostitutie niet normaal is en dat uitstappen en een
nieuw leven opbouwen mogelijk is. Ook hebben we hier in binnen- en buitenland
over kunnen spreken.
We mogen met dankbaarheid terugzien op een druk maar vruchtbaar 2015.

