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‘‘Trouwen? Die man  
van mij heefT lasT van 
zijn knieën, geloof ik’’

zeg: ‘Ik heb vannacht amper geslapen want ik 
had zo’n gezellige nacht…’”
Je bent ambassadeur voor 
dance4life, praat Je makkeliJk 
met Jongeren over safe sex?
“Ja, dat hoort erbij. Als jongeren er zelf  
niet naar vragen, vertel ik over mijn eigen 
ervaringen als tiener om het gesprek op gang te 
krijgen. Prima als je op jonge leeftijd sex wilt 
hebben – ik was zelf veertien toen ik werd 
ontmaagd – maar doe het dan veilig. Wat ik 
wel heel moeilijk vond, is dat ik tijdens mijn 
reis voor Dance4life naar Kenia ook met 
kinderen van tien en elf jaar oud over safe sex 
moest praten. Voor hen is sex iets waar ze al 
vroeg mee te maken krijgen; hun ouders zijn 
vaak overleden aan aids, dus gaat zo’n meisje 
met mannen naar bed om te zorgen dat ze  
’s avonds haar jongere broertje eten kan geven. 
Verschrikkelijk, ik heb nog nooit zo veel 
gehuild als daar in Kenia.”

ik laat me twee keer per Jaar op 
hiv testen. (scarlett Johansson)
“Dat heb ik niet gezegd, ik heb al eeuwen  
een vaste relatie. Maar als je met verschillende 
mensen onveilige sex hebt, dan is het zeker 
verstandig je regelmatig te laten testen.”
heb JiJ het zelf altiJd veilig 
gedaan?
“Ik had altijd vaste vriendjes en deed het dan  
in het begin wel veilig. Maar na een tijdje 
vertrouwde ik zo’n jongen en heb ik het ook 
wel zonder condoom gedaan. Heel stom 
achteraf, want mijn vriendje destijds had veel 
vriendinnetjes gehad vóór en misschien ook 
wel tíjdens mij. Maar ik woonde in een klein 
dorp en daarom was het voor mij toch een 
bridge too far om samen naar de huisarts te gaan 
voor een soa-test. Ik zeg nu tegen alle jongeren: 
Doe het vooral wel! De grootste misvatting 
onder jongeren is nog steeds dat alleen homo’s 
en mensen aan de andere kant van de wereld 
hiv krijgen. Terwijl ik ook Nederlandse meisjes 
van zestien ken die het hebben gekregen van 
hun eerste keer. Het is te makkelijk om te 
denken dat er tegenwoordig medicijncocktails 
zijn waarmee je langer kunt leven. Deze 
medicijnen hebben zoveel bijwerkingen. En 
ook krijg je nog steeds veel te maken met 
taboes, ook in Nederland. Denk je maar eens  
in hoe het is voor iemand met hiv, wanneer 
vertel je dat als je verliefd bent?” 

Steun Dance4life door de armbanden te kopen 
die Nikkie heeft ontworpen. Zie pagina 44. S
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Cremekleurige jurk  
met kanten delen Nikkie
by Nikkie Plessen,  
armbanden Dance4life.

Kijkje achter de 
schermen van 
de shoot? Scan 
de code.

grazia.nl/nikkie


