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wil met B arbie op de foto!'

Flaagse ffËffiï§*yster Í!res*§kt*er* boek &§r*tr *amma" Ïevem
B#Í{ HAA$ I De Haagse realityster Barbie presenteerde
zaterdag haar boek Van Bimbo naar Business Babebii
de Haagse boekhande[ Paagman' Een keurig boek is

het geworden, overigens niet geschreven door Barbie
zelÍ, maar door haar manager.
TANYA VAN DER SPEK

Er ligl een roze lopeE er ziin toze
spotlights én er hangen roze ballon.

nen. Bij de Haagse boekhandel

Paagman hebben ze zich zaterdagmiddag goed voorbereid op de boekpresentatie van'knuffelaso' Samantha van der Plas-de Jong, alias Barbie. De kleur roze is haar handels-

merk.
Het begint nog rustig in de boek-

handel, maar al snel stromen de
nieuwsgierige voorbijgangers toe.
Vooral tieners blijken fan van Barbie. Lindsey (15) bijvoorbeeld, en ze
is erg nerveus: ,,Ik wil met haar oP
de foto en die dan op Facebook zetten. In het boek wil ik lezen hoe ze
beroemd is geworden."
Ook Youri (16) is fan: ,,Ik wil wel
lezen hoe ze van het slechte naar het
goede is gegaan." Schrljfster Justine
le Clercq komt ook kijken: ,,Je kunt
er hautain over doen, maar ze verkoopt wé1."

mama echt is geweest: iemand met
een gxote bek, maar met een klein
hartje." In het boek geen ranzigheid.
Dat is allemaal weggelaten in overleg met de televisieproducent.
Maar Barbie is ook een 'business
babe'. Op dat vlak gaan de zaken
meer dan goed. Er wordt een roze
alcoholhoudend drankie gelanceerd,
er verschijnt een schoolagenda met
tips over jongens, kleding en make

Barbie zou een slet
ziin, maar niemand
weet hoe ik echt ben
-Barbie
up, er komt misschien een beautY-

Onder leiding van Jeffrey Huf

lijn met afslankpillen en afgelopen

overhandigen twee meisjes van de
Stic}ting van het Kind het boek aan
Barbie en haar echtgenoot Michael.
Een gedeelte van de opbrengst gaat
naar de stichting. Samantha: ,,Er
gaan veel verhalen over mij. Zo zou
Barbie onder meer een slet zijn.
Maar niemand weet hoe ik écht ben.
Ook voor mijn dochter wilde ik alles
opschrijven. Dan weet ze hoe haar

weekeinde is Club Cherso heropend
in de Keizerstraat.'Bovendien lopen
momenteel de opnamen voor alweer een nieuwe tv-reeks.
Reclameman en manager Michel
Aarden, die het boek voor Samantha
schreef, zegf,: ,,Zeis in staat een goed

Hàgffi

bruikten vermoedeliik twintig
panden om deze mensen onder
te brengen.
De Dienst Stedelijke Ontwikkeling
heeft een deel van deze huizen al

gecontroleerà àp iilesale bewoning, de andere huizen volgen

rn

eentje niet voor elkaar zou krijgen."
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DEsj r-tè,ó.s I Dè drie Hagenaars
die afuetopn dinsdag werden
opgepakt omdat ze woonruimte
verhuurden aan mensenhandetaars en hun stachtoffers, ge-

De

team te formeren dat haar helPt
dingen te realiseren die ze in haar

Hagenaars maakten hèt
e,hlegelÍjk,'d+t= ulè]sjè§ rít

$ Barbie arriveert bij boekhandel Paagman, met haar boek in haar
handen. Foro EVERT-JAN DANTELS
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Oost-Europese landen gedwongen
konden worden in Nederland als
prostituee te"werken. De fuie (38,
44 en47 Jazr oud) kwamen bij het
korps in beeld omdat hun namen
in verschillende onderzoeken
steeds weer optlokep.

Agenten spraken tijdens deze
onderzoeken met tientallen wouwen die werden uitgebuit. Daaruit
bleek dat ze door verschillende cri-

minelen naar Nederland werden
gebracht, maar de namen van de
nu aangehouden mannen bleken
een rode draad. Toen ze ook wer-
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in de Hongaarse
mensenhandelzaak, besloot de re'

ziek waren. in november werdèn

cherche een apafi onderzoek te

dachte kreeg een celstraf van tien

den genoernd

staxten.

Gewetd
In de Hongaarse

:

:

de zeven lreroordeeld. De hoofd-ver-

jaar.
De onderzoeksrechter verlengdè

mensenhande]-

zaak wisten zeven Hongaren zeker

twintig meiqies met- geweld

en
onder afschuweliike omstandigheden te dwingen het rosse leven in
te gaan. Geregeld werden ze in elkaar geslagen. Soms moestende
meisjes bovendien ze wel 32 keer
per dag seks hebben, óók als ze

wijdagmiddag het voorarrest van
de drie Hagenaars met tïvee
weken. Intussen heeft de politie in
samenwerking met de Inspectie
van Sociale Zaken huiszoeking gedaan bij twee bedriifspanden in
het centrum van de stad. Daarbij
werd Ueaqtve,de administraïiè.oo,k

,een'aa*ziënlijkè,ho
in beslag genomen.

eelhCidz.5e1d

