
 
 
 

Een gigolo inhuren: waarom niet? 

 

Een klant belde laatst op om te vragen naar de levertijd 

van een specifieke massagekaars. We raakten aan de 

praat. Ze vertelde dat ze nog niet zo lang daarvoor de 

diagnose borstkanker had gekregen. Het begon met een 

klein bobbeltje in haar borst. De huisarts stuurde haar 

door om het te laten onderzoeken. Hoewel bobbeltjes 

in de borst gelukkig vaak loos alarm blijken te zijn, was 

dat bij Majorie helaas niet het geval. Er werd 

borstkanker vastgesteld. Uit verder onderzoek bleek dat 

ook haar lymfeklieren al waren aangetast. Het 

vooruitzicht was somber. Majorie is een jonge, 

alleenstaande vrouw, en moeder van twee kinderen. Ze 

heeft een forse chemokuur voor de boeg en zal 

hoogstwaarschijnlijk haar beide borsten kwijtraken. 

  

Borstkanker en de link naar een gigolo 

De link naar een gigolo? Majorie vertelde dat ze graag 

nog een keer aangeraakt wil worden, intiem wil zijn, voordat ze aan de zware periode met 

chemokuren begint. Aanrakingen waren voor haar altijd plezierig geweest en seksualiteit een 

fijne energiebron. Het geeft haar een goed gevoel en nieuwe energie.  

Als alleenstaande moeder mist ze dit al best lang. En met het vooruitzicht op de behandelingen, 

wilde ze daar iets mee doen. Zich opladen en genieten van seks zoals ze nu is, want ze is bang 

dat dit na de chemo niet meer hetzelfde zal zijn.  

Tinderdates zag ze niet zitten. En ze wilde haar energie niet verspillen aan egoïstische types, of 

aan iemand die geen fijne minnaar zou zijn. Ook had ze geen zin om haar verhaal te vertellen. Ze 

wilde gewoon een lekkere man en een perfecte minnaar. Majorie praatte over haar gevoelens 

en wensen met vriendinnen. Ze bleek niet de enige alleenstaande vrouw te zijn met behoefte 

aan intimiteit en aanraking. 

  

 



 
 
 

Hoe kom je aan een gigolo? 

Een vriendin gaf haar de naam door van een website waar je een gigolo kunt inhuren. Na enig 

aarzelen zocht ze de website op. Die zag er toegankelijk en vriendelijk uit. Ze trok de stoute 

schoenen aan en belde het nummer dat op de website vermeld stond. Ze kreeg een vriendelijke 

man aan de telefoon aan wie ze haar verhaal vertelde. Hij was netjes, begripvol en behulpzaam.   

 

Ze zocht een gigolo uit 

Ze besloot de sprong te wagen en zocht de leukste man uit op de website. Ze maakte een 

afspraak en… hij was een schot in de roos! Een spannende avond volgde, precies zoals Majorie 

in gedachten had. Hij was aardig, charmant, zag er goed uit en was de perfecte minnaar. Ze 

voelde zich op en top vrouwelijk, genoot en was ontzettend blij dat ze deze stap had durven 

zetten.  

  

Nieuwsgierig geworden? 

Erwin, eigenaar van High Class Gigolo bureau The Men’s Company: "Wij krijgen verzoeken van 

vrouwen van 30 tot 70 jaar. En wij zijn met al deze verzoeken even blij. De mannen die bij TMC 

werken vinden het fijn om een vrouw een plezierige en opwindende tijd te bezorgen. Gewoon, 

omdat ze vrouw is. Want intimiteit en seks zijn niet leeftijd- of figuurgebonden.“ 

 

Traumaverwerking of handicap 

Erwin: “We krijgen veel verschillende verzoeken. Bijvoorbeeld van vrouwen die doorverwezen 

zijn door een seksuoloog. Of van vrouwen met een handicap of een traumatische ervaring als 

incest of verkrachting. Natuurlijk zijn niet alle mannen hiervoor geschikt, maar met de nodige 

afstemming vinden we altijd de juiste persoon.” 

  

Gewoon ook leuk om seksleven samen opwindender te maken 

Naast de vrouwen die een gigolo inhuren voor een zorgeloos en gegarandeerd opwindend 

erotisch avontuur, weten ook stellen de weg naar een escortbureau steeds gemakkelijker te 

vinden. Erwin: “Er zijn veel stellen die op zoek zijn naar nieuwe erotische ervaringen. Die hun 



 
 
 

seksleven samen als een avontuur zien en het opwindend vinden om daarbij een dame of heer 

te betrekken. Dan is een gigolo een veilige en comfortabele keuze”. Voordelen: de gigolo 

vertrekt zodra het stel dat wil, 'veilig' is echt safe en je loopt geen risico op emotionele binding. 

Kortom, er kunnen heel veel redenen zijn om een gigolo in te huren als u op zoek bent naar een 

spannend en erotisch avontuur op maat. 

Voor meer informatie: High Class Gigolo bureau The Men’s Company 

 

Wat u altijd al heeft willen vragen aan.... een gigolo 

Wat zou u een gigolo vragen als u hem zou tegenkomen? Wat heeft u altijd al willen weten? De 

Paarse Keizerin stelt u graag in de gelegenheid een vraag te stellen aan een gigolo. Uit 

nieuwsgierigheid of uit interesse, dat maakt niet uit. Elke serieuze vraag zal eerlijk beantwoord 

worden. Aarzel dus niet en grijp deze unieke kans. Alle vragen worden vanzelfsprekend geheel 

anoniem gepubliceerd en discreet behandeld. 
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