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Interview met Zoë Vialet
met Frits Geerts, gezien op LOTT
Frits: In onze reportage vandaag heb ik een gesprek met een van de jongste en spraakmakenste
zakenvrouwen van Nederland, Zoë Vialet. Zoë is eigenaresse van Classic Companions een high class
escort bureau en ik ga het met haar hebben over hoe je als vrouw van in de 20 op het idee komt om
een escort bureau op te richten en wat haar heeft bewogen om naar Tilburg te komen. Zoë Leuk dat je
er bent.
Zoë: Hoi Frits, ik vind het leuk om hier te zijn.
Frits: Je bent schijnbaar op dit idee gekomen toen je nog studeerde, hoe bedenkt een studente dat ze
hoeren madam wil worden?
Zoë: Haha, nouja ik een economiese opleiding gedaan. En een goede vriendin van mij vertelde mij
dat ze escort werk deed. Nu vond ik dat idee uitermate intrigerend en heb ik uiteindelijk mijn scriptie
geschreven over een escort buro opgezet kan worden
Frits: Maar een bedrijf opzetten, ik bedoel wat maakt wat jij doet dan anders dan een meisje op de
wallen.
Zoë: Waar je bij ons voor betaald is de tijd van een meisje, niet het lichaam. Wat wij proberen te
bieden is een date, een ervaring die bij je blijft. Wij proberen voor iedereen die van onze diensten
gebruik wil maken diegene en datgene te zoeken wat het beste bij ze past.
Frits: Diegene en datgene dat is een beetje vaag.
Zoë: Wat wij geven is met iemand uitgaan die bij je past, het aan tafel zitten tegenover iemand die je
verbaal aan kan, die interessant is en je zinnen prikkeld. Ken je dat gevoel dat je hebt vlak voor de
allereerste kus? Het oogcontact dat je maakt, hoe je elkaars arm net iets te lang aanraakt, het gevoel
in je lichaam wanneer je weet dat the point of no return voorbij is en dat bij elkaar komen
onvermijdelijk is? Dat bieden wij. De spanning voor die eerste zoen, het genot van elkaars lichaam
ontdekken.
Frits: En de dames die voor je werken dan? Escort is toch niet iets wat je doet voor de lol.
Zoë: Dat licht er geheel aan. Kijk ik vind dat iedereen complete zelfbeschikking moet hebben over hun
eigen lichaam. En wat mij betreft worden mannen die vrouwen tot prostitutie dwingen opgesloten en
de sleutel weg gegooid. Maar het idee dat vrouwen niet van sex zouden kunnen genieten is volgens
mij achterhaald. Voor mij werken alleen maar academies opgeleide vrouwen en studentes die zelf
heel goed weten wat ze doen en er ook veel plezier in hebben. Al moet ik zeggen dat een van mijn
dames mij ervan heeft beschuldigt dat ik haar verpest heb voor studentenjongetjes. Het schijnt zo te
zijn dat als je zakenmannen gewend bent die echt iets te vertellen hebben en interessante levens
leiden, corpsballen een beetje saai lijken.
Frits: Je gaat me niet vertellen dat het geld hier niets in meespeelt.
Zoë: Ow absoluut, wat is studiefinanciering deze dagen? 250 euro? Dan is het toch een ander bedrag
als je voor een minimum date 700 euro krijgt. Maar de dames bij ons doen het nooit alleen voor het
geld, als dat zo zou zijn zou je ook niet dit soort chemie kunnen krijgen.
Frits: Ik hoorde trouwens dat je een nieuw concept aan het maken bent.
Zoë: Haha, ja dat klopt inderdaad. Maar dat is nog helemaal in de ontwikkelings fase. Weet je wat
Frits, als jij me nog een keer uitnodigt wanneer ik er meer over kan vertellen kom ik graag terug.
Frits: Die afspraak staat vast.
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Wat ons ter ore kwam
Tilburg terug op de Camarilla-kaart, maar bepaalde Neonates maken zich niet geliefd buiten de
stad.
Niet alle Tilburgse Kindred hebben hun Media invloeden overgedragen aan de Haes.

Het laatste Woord
Heeje gullie almoal dien zomertêd al op oewen klokkie ingedruk? Dè val os ieder joar weer zwoar, ej.
'n Uur minder sloap, dès tog vreu opstoan! Enne moes ie nu 'ne uur voor of agterop? Vroeger hèdde
zun program op dien televies, Kopspèèkers, die dè gewôôn ff uitleej. Ennieweejs! Nie vergeten heej!

Verliezer van de maand:
Mark Hagen, die moest er uit!
Winnaar van de Maand:
Jakob Meyer voor het verkrijgen van de functie van Keeper.
Uitspraak uit het Elysium:
“Wat is er zo erg aan sex met je schoonvader?!”
Wat er gezegd gaat worden deze avond:
“Dat was ik nie! Dat was die neger!”

Kopij voor het weefgetouw naar weefgetouw@wovendarkness.com

