Grijze Goesting
Liefde, intimiteit en seksualiteit op latere leeftijd

Zijn senioren niet meer zo zoenerig
zoals Salomon (81) beweert? Of
luisteren we liever naar Zaki (73), die
weet dat met het ouder worden ook de
ondeugendheid komt, humor in bed en
tijd om intens te vrijen? Wat als je
huidhonger niet vervuld wordt en de
zoektocht naar (nieuwe) liefde niet
vanzelf loopt? En hoe kan seksuele
dienstverlening daarin een rol spelen?
Ontroerende, pittige, grappige en
eerlijke verhalen van singles en
(nieuwe) koppels, van hetero’s, holebi’s
en transgenders, van oudere en jongere
senioren, met of zonder beperking, thuis, in het ziekenhuis of in woonzorgcentra: ze
doen in Grijze Goesting een boekje open over hun intieme leven. Hun onthullende
getuigenissen, ondersteund door deskundigen en experten uit het werkveld en
prachtige illustraties en foto’s, doorbreken het taboe rond senioren en intimiteit.
Grijze Goesting nodigt u uit om te grasduinen en te genieten, om intimiteit op leeftijd
met nieuwe ogen te bekijken.
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In godsnaam, laat ons doen wat we willen. Laat ons plezant ouder worden. (Paula
Marckx)
Het is heel belangrijk dat mensen beseffen dat je nog mag verlangen. Of je nu
oud of jong bent. (Christian Vanhecke, seksuoloog)
Wat ik sterk heb gemerkt in mijn werk, is dat het niet zozeer seks is waar veel
mensen naar verlangen, maar de fysieke nabijheid van anderen. (Frans,
zorgmedewerker)
Het is niet een penis die de man maakt, of een vagina de vrouw. Je
genderidentiteit staat volkomen los van je geslachtskenmerken. (Samuel,
transgender)

▪

▪
▪

Ik wilde heel graag nog eens echt vrijen, maar inmiddels zijn die verlangens weer
wat gezakt. Je doet niet wat je nog wilt, maar wat je nog kunt. (Jeanne, na 27 jaar
weduwe terug in een relatie)
Praten over seksualiteit is nu net iets wat mensen van die generatie minder goed
geleerd hebben. (Goedele Liekens)
Seksuele dienstverlening geeft autonomie en doet de eigenwaarde groeien.
(Xavier, seksueel dienstverlener ism Aditi vzw)
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