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Swingende SOA Sisters in strijd tegen syfilis
door Jelte Posthumus
DEVENTER – ,,Een serieuze boodschap, op een luchtige manier gebracht.’’ Zo omschrijven Richard
Kroes (57, ‘Zuster Clementia’) en
Ralph Kleinbussink (50, ‘Zuster
Glamidia’) hun SOA Sister-act,
die ze samen met ‘Zuster Herpes
Maxima’ opvoeren. Morgenavond
staan ze ermee op een podium op
de Brink, tijdens de introductieweek voor nieuwe studenten.
Als leden van het Vrij Veilig-team
van de GGD Gelre-IJssel treden ze
in habijt en roze netpanty op als
de ‘Zusters van de Orde van het
Brandend Kruis’, een act die bol
staat van de dubbelzinnige teksten
over (on)veilige seks en soa’s (seksueel overdraagbare aandoeningen).
Maar ze proberen niet alleen op ludieke manieren iets te doen aan de
circa 100.000 soa-besmettingen
per jaar in Nederland. Zo verspreiden ze bijvoorbeeld ook voorlichtingsmateriaal en gratis condooms
op homo-ontmoetingsplaatsen in
de regio.
De nonnenact zag het levenslicht
toen ze ooit, verkleed als nonnen,
op een markt folders uitdeelden.
Kroes: ,,Daar kwamen leuke reacties op. We zijn vervolgens zelf allerlei liedjes gaan schrijven en recent hebben we een cd met achtergrondmuziek opgenomen. De act
wordt steeds professioneler.”
Tegenwoordig treden ze - als vrijwilligers - geregeld op voor honderden mensen, tijdens introductieweken voor studenten, op scholen of tijdens de Wereld-aidsdag.
De ludieke aanpak lijkt goed te passen bij de belevingswereld van jongeren, die volgens het expertisecentrum Soa Aids Nederland de grootste risicogroep vormen. Mensen

Ook op stations vragen de SOA Sisters aandacht voor de risico’s van onveilige seks.
met wisselende seksuele contacten, die zonder condoom vrijen, lopen de grootste kans op besmetting. ,,Mensen onderschatten de risico’s. En dat terwijl chlamydia bijvoorbeeld kan leiden tot blijvende
onvruchtbaarheid”, vertelt Kleinbussink, die in zijn eigen omgeving drama’s heeft meegemaakt
die het gevolg waren van soa’s.

Streekproductenmarkt
op het Vogeleiland
DEVENTER – Streekproducten staan
zondag 29 augustus centraal in
stadspark Het Vogeleiland. Bedrijven, instellingen, verenigingen en
winkels uit Deventer en omgeving laten de bezoekers van 12.00
tot 18.00 uur kennismaken met
hun producten.
Present zijn onder meer de Imkervereniging Salland, Cambio met
zuivelproducten, jammen en sappen, Het Kleinste Soepwinkeltje
en biergilde De Roode Toren.
Ook zijn er vlees- en visproducten te proeven en te koop, evenals

mozzarella van waterbuffels. Wie
dat wil kan meedoen aan een
wijnproeverij van Alice Eddens.
Daarnaast zijn er kinderactiviteiten. Zo is er een percussieworkshop en treedt het Sallands Kinderkoor op. Verder is er straattheater en verzorgt Jilles Waagmeester
een poëzie-optreden. Ook worden er enkele demonstraties gegeven, onder meer over vitaal water, glasblazen en Sallandse wellness.
www.stichtingvogeleiland.nl

Auping ‘schiet door’ met Alpe d’Huez
DEVENTER – Beddenfabriek Auping blijft zich inspannen voor
het goede doel.
Een paar maanden geleden haalde een grote ploeg medewerkers
met het beklimmen van de Alpe
d’Huez 160.000 euro binnen voor
KWF Kankerbestrijding.
Dat
was tien mille boven de doelstelling. Voor 4 september staat een
activiteit op het programma
waaraan álle Deventenaren kunnen meedoen. Tussen 10.00 en
16.00 uur kan bij Ons Genoegen
aan het Somervaartpad 2 kennis
worden gemaakt met de schiet-

sport. Bijvoorbeeld in de paintball-tent, maar ook via een serieuze clinic met persoonlijke begeleiding.
Kinderen kunnen zich gratis laten schminken of zich uitleven
op een springkussen. Elk schot
met een paintballgeweer kost
een euro. Voor een clinic van een
half uur moet vijf euro worden
betaald.
De volledige dagopbrengst gaat
naar KWF Kankerbestrijding.
Voor
meer
informatie:
kwfevent@gmail.com.

,,We zijn ermee begonnen omdat
we ons met hart en ziel willen inzetten om te voorkomen dat er
nóg meer slachtoffers vallen. Maar
we staan ook gewoon graag op het
podium. Het applaus aan het einde van het optreden is voor ons
het hoogtepunt.”
De GGD, die verantwoordelijk is
voor de bestrijding van infectie-
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ziekten, trekt alles uit de kast om
de aandacht te vestigen op de gevaren van soa’s. Zo zal tijdens de introductiedagen een luchtballon in
de vorm van een condoom boven
Deventer zweven. Op de Brink
worden ‘condoomdemonstraties’
gehouden. Er staat ook een informatiestand van Soa Sense, het anonieme jongerenspreekuur dat in

Deventer en Apeldoorn wordt gehouden. Geen enkele vraag is gek,
is daarbij de boodschap van de zusters. En de gesprekken met jongeren proberen ze zo luchtig mogelijk te houden. ,,Sex is goed, als je
het maar veilig doet”, zingen ze
dan ook doorlopend.
www.soasisters.nl
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