
Voor ons
  
Ik kan het niet.
Het spijt me zo vreselijk dat ik je dit aan doe
Ik wil naar huis.
Kom maar naar huis dan
Komt het wel goed?
Ik hoop dat ze me snel afmaken als ze me pakken.
Ik wil je niet kwijtraken.
Ik jou ook niet
Voor ons?
Voor ons.
 
 

 
 
 
 
Door       :  Rogier Kahlmann
Voor       :  Educatief project over gedwongen prostitutie in gamevorm
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Een woord vooraf
 
"Money for Love" is een game waarbij de thema's seksuele uitbuiting en manipulatie van jonge 
meisjes op een intelligente en volwassen manier worden benaderd. De doelgroep wordt niet 
gezien, of neergezet als labiel en/of naïef. Gedurende het marketing traject voor de lancering 
van de game, zal het erop lijken dat er een spel op de markt komt waarin je een prostituee 
speelt, zonder dat ook maar het geringste vermoeden kan opkomen, dat hier sprake is van een 
educatief (voorlichtings) project. Ofwel, een serious-game dat voor release op een 'gewoon' 
spel lijkt.
 
Synopsis
 
De speler heeft in de game vijf weken de tijd om de schuld van haar vriend op te brengen via 
raamprostitutie. Aanvankelijk gaat het voorspoedig en lijkt het einde van het spel sneller in zicht 
dan gedacht. Dan krijgt ze een telefoontje vanaf het telefoonnummer van haar vriend. Een 
mannenstem zegt haar dat ze hem stevig hebben aangepakt en dat hij daarna heeft verteld hoe 
hij dacht het geld bijeen te krijgen. De man vertelt haar dat de rente verhoogd is en dat ze, als 
ze hem levend wil houden, ze zich nog meer zal moeten inzetten om hem in leven te houden.
 
Enkele dagen later belt haar vriend haar. Hij is vrijgelaten door zijn schuldeisers en ligt bij een 
vriend om bij te komen van zijn verwondingen. Ze is dolgelukkig hem weer te horen en wil hem 
zien. Dat kan niet, zegt hij. ‘Te gevaarlijk.’ Ze zal nog even door moeten bijten om het geld 
bijeen te krijgen. Ook heeft hij extra geld nodig om de medische hulp te kunnen betalen.
 
Wanneer de verhoogde schuld en alle andere schulden eindelijk zijn afgelost, belt ze hem. Hij 
neemt niet op. Ze probeert het nog twintig keer. Ingestort zoekt ze zijn hulp, maar hij geeft geen 
thuis meer. Hij is verdwenen. Gebroken stapt ze uit haar kamer de straat op. Achter ramen 
wordt ze aangestaard door kopieën van haar, met kleding die de speler zelf koos om te dragen 
om mannen te verleiden. Ze loopt de straat uit. Einde.
 
Zie bijgevoegd scenario voor volledig verloop.
 
Voorlichting en visie
 
 
Uit het voorlichtingsmateriaal voorhanden (waarin men vaak spreekt van het 
stigmatiserende ‘Loverboy’) is er een slachtofferprofiel opgesteld. Vaak betreft het meisjes 
afkomstig uit gebroken gezinnen en die kampen met een laag gevoeld van eigenwaarde. Ofwel, 
vrouwen die makkelijk vallen voor zaken die te mooi klinken om waar te kunnen zijn. Maar hoe 
zit het met het profiel van slachtoffers van piramidespelen en aandelenfraude? Zelden wordt 
daaraan aandacht besteed aan de profielschets van het slachtoffer. Terwijl de loverboy in 
werkwijze niet veel van een ordinaire oplichter verschilt. Altijd gaat het om een charmante en 
innemende figuur, die in staat is alle alarmsignalen en blokkades te verlammen. Het is daarom 
te simplistisch en onjuist om uitsluitend ‘het zwakke simpele meisje’ als mogelijke slachtoffer te 
zien. Daarnaast zorgt dit clichéprofiel ervoor dat serieuze potentiële slachtoffers zich hier niet 
mee zullen identificeren. “Money for Love” probeert via spel en misleiding begrijpelijk te maken 
hoe iemand, ongeacht achtergrond en psychische gesteldheid, slachtoffer kan worden van 
seksuele uitbuiting. 
 


