
Kinderseks 
in Kaapstad

Helaas komt ook het WK voetbal er nog aan 

In Zuid-Afrika verkopen tienduizenden kinderen hun lichaam.  
En veelal aan Nederlanders. ‘Er worden nu al kinderen gerekruteerd 
om in 2010 tijdens het WK voetbal als prostituee te werken.’
Door Ivo van Woerden / Fotografie: Bram LammersAtlantis, oppikplek voor prostituees ten noorden van Kaapstad.
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ruil daarvoor kreeg ze een kleine bijdrage.
Op een dag stelde een cliënt van Fiona 
voor om Angelica mee te nemen voor een 
 triootje. Hoewel ze wel met hen meeging, 
weigerde ze seks te hebben. Angelica: ‘Ik was 
nog maagd.’ Dat viel niet goed bij Fiona die 
daarna maar bleef volhouden dat Angelica 
mee moest doen. Zo kon ze immers meer 
geld verdienen. 
Er deed zich een nieuwe gelegenheid voor. 
Angelica wilde nog steeds geen seks  hebben 
en besloot de desbetreffende klant dan maar 
af te trekken. Het heerschap haalde echter 
een geweer te voorschijn, drukte haar op 
de grond en verkrachte haar ter plekke.  
Angelica: ‘Die dag ben ik mijn maagdelijk-
heid verloren.’ 
Vanaf dat moment had ze steeds meer 
 behoefte aan drugs om de traumatische ge-
beurtenis te vergeten. De enige manier die 
ze kende om snel aan geld te komen, was 
haar lichaam te verkopen.
Op straat krijgen ze 100 rand (10 euro) voor 
orale seks, 150 rand (15 euro) voor  vaginale 
seks en 250 rand (25 euro) voor beide. 
 Bovendien zijn er allerlei speciale verzoeken. 
‘Zonder condoom kost meer,’ zegt Angelica. 
‘Dan kun je zelf een prijs bepalen. Ik was daar 
principieel op tegen en gelukkig maar, drie 
andere meisjes zijn nu hiv-positief.’ 
Ze liet zich wel verleiden tot het naakt mee-
doen aan fotoshoots. ‘In het begin durfde ik 
niet gelijk seks te hebben. Ik was toen nog 
erg in de war. Het leek me makkelijker om 
foto’s te laten maken en deed later ook mee 
in films. Uiteindelijk zelfs films met trio’s en 
kwartetjes, al vrees ik dat die nu op internet 
staan.’
Haar ouders wisten op een gegeven moment 
dondersgoed wat hun dochter uitvoerde, 
maar deden er niets tegen. ‘Ze hadden ook 
geen inkomsten,’ zegt Angelica . ‘Ik had een 
vaste klant die het huis kwam repareren. Hij 

‘De klanten vroegen me of ik aan 
 kinderen van 13 of zelfs 11 kon 
 komen,’ zegt Angelica (21) over de 

tijd dat ze als 15-jarige kinderprostituee haar 
lichaam verkocht in Kaapstad. Ze heeft bruine 
vlekken op haar wangen, mist vier voortanden 
en is erg mager. Haar lichtbruine ogen staan 
vol vuur. ‘Maar ik heb ze nooit meegenomen 
naar de oppikplek waar we met jong en ouder 
door elkaar staan.’
Angelica liftte soms dagelijks vanuit haar 
bouwvallige huisje in Atlantis naar de 
 lugubere Van Schoorsdrif. Deze door struis-
vogelboerderijen ingesloten bosweg, makke-
lijk toegankelijk vanaf een grote snelweg, is 
afgerasterd met een haag van overhangende 
bomen met daarachter bosjes, heuvels en 
grindpaden. ‘’s Nachts is er geen verlichting,’ 
zegt Angelica. ‘Dan werkten we de klanten af, 
beschut tussen de bomen. Ik moest de raarste 
dingen doen. Ik heb zelfs eens een man een 
touw om zijn benen en armen moeten binden 
en hem achter me aan moeten sleuren. Daar 
kwam hij van klaar.’ 
Ook de weg naar het dichtbijgelegen  Morning- 
star blijkt de ideale afgelegen plek om uit-
dagend langs de weg te staan om vooral 
blanke mannen te bevredigen. Angelica: 
‘Politieagenten, parlementsleden, leraren, 
pastoors, de plaatselijke journalist en veel 
mensen uit het buitenland.’ 
Ze telt ze op haar vingers. ‘Italianen, Ca-
nadezen, Fransen en Nederlanders, veel 
 Nederlanders.’

Kinderen rekruteren
Het aantal toeristen dat naar een van  Afrika’s 
mooiste bestemmingen afreist om de Tafel-
berg, de wijnlanden en Robben eiland te 
 bezoeken stijgt ieder jaar. Volgens de  laatste 
tellingen uit 2006 kwamen er 8,4 miljoen 
 reizigers in Zuid-Afrika aan. Nederland levert 
na Duitsland, Frankrijk en Italië de meeste 
Europese toeristen.
Het meest verwesterde Afrikaanse land doet 
haar best om de huidige stroom toeristen van 
alle gemakken te voorzien. Die stroom zal in 
2010 alleen maar toenemen door alle toeristen 

die op het wereldkampioenschap voetbal af 
zullen komen. Ook daarom worden de infra-
structuur en accommodatiemogelijkheden 
flink verbeterd. 
Net als bij het WK in 2006 in Duitsland wordt 
er ook in Zuid-Afrika een groei in de seks-
industrie verwacht om opgewonden voet-
balfans te kunnen bedienen. Het WK 2010 
kent volgens maatschappelijk werkster 
Lorna Gertse daarmee wel een keerzijde: 
‘Er worden nu al kinderen gerekruteerd om 
in 2010 als prostituee te werken. Ze worden 

 klaargestoomd zogezegd. Hun  zelfvertrouwen 
wordt afgebroken en ze krijgen gedwongen 
drugs toegediend waardoor ze straks  af- 
hankelijk zijn van de dealers.’ 
Niet dat iedere toerist of voetbalsupporter 
die naar het land komt zich te buiten zal 
gaan aan seks met kinderen. Maar volgens 
Patric  Solomons, directeur van kinderrechten-
organisatie Molo Songololo, is het wel zo dat 
mensen op vakantie in het buitenland eerder 
dingen doen waar ze thuis niet bij stil  zouden 
staan omdat de sociale controle wegvalt. Seks-
toerisme is daarmee een wezenlijk onderdeel 
van het probleem. Solomons: ‘De vraag creëert 
het aanbod.’ 
Volgens de laatste schattingen van het 
 Southern African Network against Trafficking 
& Abuse of Children (Santac) uit 2004 zijn 
er 28.000 tot 38.000 kinderprostituees werk-
zaam in Zuid-Afrika van wie het overgrote 
deel in Kaapstad en omstreken. Volgens Ecpat 
 International, een organisatie die zich over de 
hele wereld inzet om kindermishandeling en 
-prostitutie te bestrijden, groeit die groep nog 

steeds, al is het onmogelijk om het precieze 
aantal weer te geven omdat kinderprostituees 
nergens geregistreerd staan.
Kaapstad vormt een trekpleister voor de 
sekstoerist. Kinderprostituees zijn overal 
terug te vinden: langs de snelwegen en op 
toeristische punten als het zonovergoten Sea 
Point en Green Point, op de verlaten Docks 
in het havengebied of langs de weg achter 
het winkelcentrum van Kenilworth. 
De meisjes en soms ook jongens komen veelal 
uit de townships of van buiten de stad en doen 
ook daar goede zaken. ‘De klanten  weten 
waar ze moeten zijn omdat we ze langs de 
hoofdwegen van Kaapstad zelf vertellen 
waar we staan op bepaalde dagen,’ legt 
Angelica uit. ‘En dat hangt weer af van of 
payday halverwege of aan het eind van de 
maand valt.’
Lorna Gertse vangt prostituees onder de 
16 uit Atlantis op. Inmiddels kent ze de ver-
schillende manieren waarop kinderen in de 
prostitutie terechtkomen. ‘Ze zien hun oudere 
vriendinnen het doen en willen ook geld  
hebben voor een telefoon of voor hippe kleren 
en gaan met hen mee. Of ze hebben thuis 
weinig te doen en zwerven over straat.
Een auto rijdt langs en trekt ze naar binnen 
om ze op een andere plek onder dwang uit 
te buiten. Meestal zijn er drugs of alcohol in 
het spel. Dat gebruiken ze omdat ze zelf in 
de problemen zitten, of omdat een dealer of 
iemand in een bar ze dat toedient waardoor 
ze verslaafd raken. Ze moeten met de dealer 
naar bed voor drugs of zichzelf verkopen om 
aan geld te komen.’ 
Omdat het zelfvertrouwen van de kinderen 
aanhoudend wordt geschaad, hebben de 
vaak oudere mannen blijvende macht over 
hen. ‘Onlangs heeft een groep drugsdealers 
vijf kinderen meegenomen,’ zegt Gertse. ‘Ze 
moesten midden in een cirkel staan en de 
mannen oraal bevredigen. Daarna werd er 
over ze heen geplast. Ik hoef je niet uit te 
leggen dat dat traumatisch voor die  kinderen 
is.’ 

10 euro
Bij Angelica hadden dealers er in eerste 
 instantie niets mee te maken. Ze was zelf al 
met drugs begonnen om haar thuis situatie 
te ‘ontvluchten’. Haar moeder leed aan borst-
kanker en Angelica, net 15, zorgde voor haar 
en de rest van het gezin. Om aan geld te 
 komen voor het huishouden en haar verslaving 
mocht ze met haar oudere vriendin Fiona mee 
naar de oppikplek waar Fiona tegen een ver-
goeding mannen bevredigde. Angelica moest 
verscholen in de bosjes op het geld passen 
terwijl Fiona met een klant bezig was. In  

 vernieuwde het toilet, schilderde de deur-
posten en in ruil daarvoor deed ik het met hem. 
Mijn ouders waren soms gewoon thuis.’
Volgens Patric Solomons keuren ouders het 
niet zozeer goed dat hun kind zichzelf ver-
koopt. ‘Ze knijpen eerder een oogje toe omdat 
het kind de enige is die brood op tafel weet te 
krijgen. Het is een manier van overleven.’ 
Naaste familie of vrienden zijn soms zelfs 
 betrokken bij de ‘verkoop’. Toen Angelica langs 
de weg stond, zat haar broer in de bosjes om 
haar te bewaken. ‘En als een klant niet wilde 
betalen of te weinig geld had, dan beroofde hij 
ze gewoon,’ zegt Angelica lachend.
Niet dat haar broer altijd haar veiligheid 
kon garanderen. ‘Met klanten meegaan is 
 gevaarlijk,’ zegt Angelica. ‘Ze pikken je op en 
brengen je naar hun hotelkamer in Kaapstad. 
Er stopte eens een auto voor me en ik zag door 

het raam een man met lang blond haar. Hij 
wilde ‘zaken’ doen. Ik stapte in aan de andere 
kant van de auto en we reden weg. Toen zag 
ik dat zijn gezicht aan die kant helemaal was 
opengesneden. Hij zei: ‘Wat mij is aangedaan, 
ga ik jou aandoen als je niet doet wat ik zeg.’ 
Ik ben toen uit de auto gesprongen en ben 
gevlucht voor mijn leven.’
Door op vaste klanten te vertrouwen wist 
ze het gevaar in zekere mate te beperken. 
 Angelica kreeg zelfs een soort van ‘vaste’ 
 relatie met een oude blanke man met de 
 bijnaam Greisie. ‘Ik dacht dat hij om mij gaf,’ 

zegt ze zuchtend. ‘Hij wilde dat ik van de 
straat bleef en zou stoppen met drugs, al bleef 
hij me wel betalen voor seks. We deden het 
zonder condoom en ik werd zwanger.’ 
Vier jaar geleden werd Jack geboren. Greisie 
bleek niets voor het vaderschap te voelen. 
Angelica: ‘Uiteindelijk dumpte hij mij.’

Suikeroom
‘Suikeroompjes komen veel voor,’ zegt maat-
schappelijk werkster Lindiwe Lengs. ‘Het is 
normaal dat een 13- of 14-jarige een sugar-
daddy van een jaar of 40 heeft.’ Ze werkt 
in een township genaamd Delft. De krotten-
wijk kent verschillende gedeeltes die naar 
 Nederlandse steden zijn vernoemd zoals 
Eindhoven, Leiden, Den Haag, Voorburg en 
Roosendaal. Het ene deel is gevaarlijker en 
armer dan het andere. 
Volgens de laatste volkstelling uit 2001 
blijkt dat meer dan de helft van de beroeps-
bevolking werkloos is. Sinds die tijd is Delft 
groter en groter gegroeid en weet niemand 
precies hoeveel mensen er wonen en wie er 
een inkomen heeft. 
Feit is dat ook hier genoeg kinderen uit arme 
gezinnen zijn die mobiele telefoons,  sieraden, 
boodschappen voor de familie of drugs  krijgen 
aangeboden in ruil voor seks. Lengs kent 
 verschillende oppikplekken zoals Mfuleni 
Road en een bar die The White House heet, 
waar kinderen in achterkamertjes en in een 
ondergrondse ruimte verdwijnen.  
Deelgemeenteleider van Delft, Pumdele 
 Mgodeli (ANC), vertelt in zijn kantoor (een met 
prikkeldraad afgezette container) uitvoerig 
over wat hij met zijn kleine overheidsbudget 
doet om kinderprostitutie te bestrijden. ‘Ik 
probeer baantjes te creëren, zodat ouders 
en jongeren genoeg geld hebben voor het 
gezin. Daarnaast wil ik dat de allerkleinsten 

‘Ouders knijpen een 
oogje toe omdat het 
kind als enige brood 

op tafel weet te 
krijgen’

‘Wat mij is 
aangedaan, ga ik jou 
aandoen als je niet 

doet wat ik zeg’ 

Nederlanders in actie 
Marjo Kranenborg en Cathal McKee van het Amsterdamse stijlbureau CMK1 vliegen geregeld  
naar Kaapstad voor onder andere modereportages. Dertien jaar geleden leerde Kranenborg Patric 
Solomons van kinderrechtenorganisatie Molo Songololo kennen. ‘Ik was geshockeerd toen ik 
hoorde wat die kinderen doormaken,’ zegt Kranenborg. Sindsdien zet ze zich in voor fondsen
werving. Ook heeft ze met McKee de website en een nieuwe flyer ontworpen. Samen met het 
Nederlandse zwangerschapsmerk Queen Mum hebben ze bovendien een bankrekening voor 
donaties geopend. (molosongololo.com)

Crèche in de wijk Delft om kinderen van 
de straat te houden.

Angelica is ex-prostituee. 
Ze begon op 15-jarige 
leeftijd. ‘Zonder condoom 
kost meer.’
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  in een crèche worden opgevangen zodat ze 
niet op straat rondhangen.’
Op de dichtbijgelegen en met hekken afge-
zette Leiden Highschool kent iedereen het 
verhaal van Anastacia. De tiener had ver-
keerde vrienden en werd ontvoerd door een 
drugsbende. Er werd haar tik, beter bekend 
als crystal meth, toegediend en daarna werd 
ze verkocht aan een buitenlander in een club 
en voor seks gebruikt. Ze verscheen met foto, 
naam en toenaam in de media en sindsdien 
heeft niemand haar meer gezien.
Tik is zowel in Delft als in Atlantis veelvuldig 
genoemd als dé drug van het moment. Het 
is een van de meest verslavende drugs om-
dat iemand na het eerste shot direct hooked 
is. Angelica legt uit: ‘Je neemt de drug die 

 eruitziet als een klein kristalletje en doet dat 
in een pijpje. We noemen dat een lollipop. 
Maar je kunt er ook een oude gloeilamp voor 
gebruiken. Als je het steentje verhit, komt er 
rook vrij en die inhaleer je net als met een 
sigaret. Dan gaat er een deur in je hersenen 
open... en dat is helemaal te gek. Van een 
steentje ben je drie uur high en daarna wil 
je alleen maar meer.’

Conciërge Stephen Jacobs maakt zich zorgen 
over de verslaving die door Delft woedt. ‘De 
kinderen zijn verveeld en raken verslaafd aan 
drugs,’ zegt Stephen. ‘Ze maken met hun 
 mobiele telefoons filmpjes van elkaar als ze 
seks hebben. Ze begrijpen niet dat die filmpjes 
overal heen kunnen gaan.’ 
Om de kinderen voor verveling te behoeden, 
zijn er buitenschoolse activiteiten gepland als 
basketbal en theater. Ook krijgen de jongeren 
les in overlevingsstrategieën waarin er met 
ze wordt gediscussieerd over het maken van 
keuzes in het leven. Inbegrepen is voorlichting 
over allerhande maatschappijonderwerpen 
waaronder seks en werkloosheid. 

Politie grijpt niet in
Mochten de jongeren toch afglijden of mee-
genomen worden, dan doet kinderrechten-
organisatie Molo Songololo haar best om ze in 
ieder geval in probleemgebieden als Atlantis, 
Delft en ook Beaufort-West op te vangen. Door 
middel van workshops en persoonlijke be-
geleiding probeert de organisatie de kinderen 
van de straat en de drugs af te halen en ze 
alternatieven te bieden. 
Daarnaast licht de organisatie mensen in de 
buurt voor. ‘Ze moeten weten hoe ze het uit-
buiten van kinderen kunnen signaleren zodat 
ze het aan kunnen geven,’ zegt Solomons. 
Het aanspannen van rechtszaken ver-

loopt moeizaam. Patric 
 Solomons: ‘Het kind moet 
getuigen en is daar vaak 
te bang voor. Bovendien 
duurt het lang voordat 
een zaak voorkomt. Een 
dader is dan allang weer 
op vrije voeten en heeft 
intussen weer nieuwe 
slachtoffers gemaakt.’ 
Ook Lorna Gertse vraagt 
zich af waarom de politie 
niet ingrijpt, want van alle 
zaken die zij binnenkrijgt 
wordt aangifte gedaan. 
Solomons ziet de afwezig-
heid van politie-ingrijpen 
als een van de grootste 
problemen om kinder-
prostitutie te stoppen. 

‘De politie kan eigenlijk alleen iets doen als 
ze een volwassene betrappen tijdens seks met 
een kind. De politie weet dat dat zelden lukt 
en dus zijn ze er nonchalant in geworden.’ 
Politiewoordvoerder André Traut spreekt dat 
tegen. ‘Als er aangifte wordt gedaan, doen 
we onderzoek en op grond daarvan hebben 
we al veel overtreders opgepakt.’
Solomons denkt echter dat nieuwe wetgeving 

nodig is om de kinderen beter te beschermen. 
De huidige wet dateert nog uit 1983, de apart-
heidsperiode. Solomons: ‘Het duurt meestal 
vijf jaar voor een wet wordt ingevoerd. We 
zijn nu halverwege met de Children’s Bill 
en de Sexual Offences Act. Als die eenmaal 
geldig zijn, ben je al aansprakelijk als je van 
kindermishandeling of -uitbuiting weet en 
daar geen aangifte van doet.’
Totdat die wetten er zijn, zet de organisatie 
alle zeilen bij om mishandelde en uitgebuite 
jongeren op te vangen. ‘Ik weet nog goed 
dat Molo in mijn leven kwam,’ zegt Angelica. 
‘Ik was zeven maanden zwanger en stond 
langs de weg. Ik werd aangesproken door de 
organisatie en ben op kantoor langsgegaan. 
Deze mensen boden me een uitweg en ik 
wilde zo graag stoppen.’ 

Gangoorlog
Angelica verkoopt zichzelf sinds drie jaar niet 
meer. Wel kent ze de meeste andere seks-
werkers nog steeds bij naam en weet ze op 
een tocht langs alle oppikplaatsen precies de 
vaste klanten aan te wijzen. Een man in een 
witte auto met een open laadbak speurt de 
randen van de Van Schoorsdrif af. Angelica 
wijst en zegt: ‘Kijk, daar is dikke John. Hij 
gaat naar de Wolfriver boerderij. Daar halen 
de meisjes drugs en alcohol. Een makkelijke 
oppikplek voor de klant.’ 
Hoewel ze van de straat is, zit Angelica’s leven 
nog niet echt in de lift. Ze verloor de broer die 
over haar waakte toen hij werd vermoord in 
een gangoorlog. Haar andere broer zit in de 
gevangenis voor beroving. ‘Hij is geen gang-
ster, hoor,’ zegt Angelica . ‘Daar moet je voor 
gemoord hebben.’
Angelica moest van de maatschappelijk wer-
kers eigenlijk weg uit Atlantis om niet door 
alle negativiteit omringd te zijn. Ze pakte haar 
biezen en vertrok. 
Toen vergat haar doodzieke moeder met 
Kerst een kaars uit te blazen en brandde haar 
 ouderlijk huis af. Niet veel later overleed haar 
moeder aan kanker. Angelica besloot terug 
te keren om voor haar vader te zorgen die 
een leveraandoening heeft. Dagelijks wordt 
ze geconfronteerd met de littekens van het 
verleden en met ganggeweld. Ze is weer met 
drugs begonnen om een afleiding te hebben 
van de dagelijkse beslommeringen. Geld ver-
dient ze door eten te koken op feestjes of door 
vuilnis op te rapen en in te leveren. Angelica: 
‘Ik doe wat ik moet doen om te overleven, 
maar ik ga nooit meer de straat op.’ n
Reageren? redactie@revu.nl

Angelica’s naam en die van haar zoon zijn op 
haar verzoek gefingeerd.   

s

Op de Leiden Highschool zijn naschoolse activiteiten om te 
voorkomen dat tieners op straat gaan rondhangen.

Ouders in Delft krijgen advies om hun kinderen altijd in het oog te houden.
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