RELATIES
De begeleidingsservices ‘Man op maat’ en ‘Vrouw op maat’ putten uit een databank met interessante
profielen van mensen die je vergezellen tijdens een zakelijk evenement of privé-uitje. Het zijn geen
dates, maar wel ontmoetingen die voor vele mannen en vrouwen een uitbreiding van hun professioneel netwerk of vriendenkring betekent. Wie zijn die vrouwen die een ‘man op maat’ boeken en
waarom voelen vrouwen zich geroepen om mannen te begeleiden?

Op stap met een man naar je zin,

een vrouw naar je hart.
‘Man op Maat’ en ‘Vrouw op Maat’
worden geleid door Kathleen
Callewaert. “Ik beheer een databank
met profielen van stijlvolle, hoogopgeleide mensen. Naargelang de wensen van de klant en de aard van de
activiteit selecteer ik de man of de
vrouw die het best bij de vrager
past. Dat kan voor een beursbezoek
of een vernissage zijn, maar evengoed voor een communiefeest of
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een avondje uit.” Beide partijen worden door Kathleen op voorhand gescreend. De vrager betaalt volgens de gekozen formule (zilver, goud of platina) en krijgt afhankelijk daarvan meer of minder inspraak in de selectie van de partner.
“Ook de kosten die aan de activiteit verbonden zijn, komen op de
rekening van de boeker. De gezelschapsman of –dame betaalt
inschrijvingsgeld, maar verdient dat vrij snel terug”, aldus Kathleen.
Het loont allemaal de moeite, vinden alvast Kathy en Marleen, respectievelijk een vrouw op maat en een vrouw die reeds tweemaal
een man op maat boekte.

Vrouw op Maat: Kathy
Kathy is een jonge, alleenstaande
veertiger met kinderen. Ze werkt
als accountant, heeft een mooi,
verzorgd voorkomen en is een
vlotte prater. Dat merk ik tijdens
ons gesprek. De avontuurlijke
Kathy werkt in een carrièregerichte mannenwereld en begrijpt de
situatie van (single) zakenmannen als geen ander. “Onbewust
kreeg ik in juni van dit jaar, tijdens een zakenreis in China, al
een voorsmaakje van de formule
‘Man op Maat’. Tijdens het shoppen raakte ik aan de praat met een
Chinese man. Het was een deftige man en hij stemde in om ‘s avonds
met me mee te gaan naar een receptie. Het is ongelooflijk hoe je op een
andere manier in de groep wordt opgenomen als iemand je vergezelt.
Als single ken ik dat gevoel niet.” Een tijdje later leert Kathy ‘Vrouw
op Maat’ kennen en is meteen voor het concept gewonnen. Ze spreekt
een mondje Italiaans en wordt door Kathleen opgebeld om een
Italiaanse zakenman in België te begeleiden. “Ik vergezelde de
Italiaanse vijftiger naar een voordracht met aansluitend een diner in
groot gezelschap. Ik werd voorgesteld als ‘een vriendin’. Ik was zenuwachtig, maar dat gevoel bleek ongegrond. Het was een leuke avond.”
Deze avontuurlijke vrouw is wel op haar hoede voor mannen die mis-

schien andere bedoelingen kunnen hebben. “Je weet nooit met wie je
op stap gaat en hoe die persoon zal reageren na een paar drankjes.
Maar ik ben een sterke vrouw en ik weet dat ik dergelijke situaties
aankan. Er is wel weinig kans toe. De mannen worden immers op
voorhand gescreend en ook het inschrijvingsgeld zorgt ervoor dat je
in ieder geval met een select publiek zit.”

Marleen en haar Man op Maat
Marleen is een jonge vijftiger. Haar stijlvolle voorkomen en zelfzekere
uitstraling vallen meteen op. De alleenstaande moeder werkt als zelfstandige in de vastgoedsector. “Ik wil buiten mijn professionele- en
vriendenkring ook andere mensen leren kennen. Maar gezien mijn
leeftijd, gezinssituatie en drukke agenda wordt de groep mannen die
ik interessant vind steeds kleiner. En dan komt de tussenkomst van
een bedrijf dat mannen op maat selecteert goed van pas.” Voor
Marleen is een afspraakje via ‘Man op Maat’ absoluut geen date. “Ik
ben niet op zoek naar een relatie, maar ik ben het wel zat om telkens
alleen naar feestjes te moeten gaan. Thuisblijven wil ik evenmin. Dus
in plaats van iemand te ontmoeten via het dubieuze internetkanaal,
doe ik een beroep op ‘Man op Maat’. Het geeft een gevoel van veiligheid, weten dat de man met wie je op stap gaat, op voorhand
gescreend is.”
Marleen had al twee afspraakjes via ‘Man
op Maat’. Beide afspraakjes vielen reuzegoed mee. De mannen waren verzorgd,
stipt en attent en ik voelde me op mijn
gemak. De laatste man zal ik wellicht nog
eens ontmoeten op zakelijk vlak. Het
leuke aan ‘Man op Maat’ is dat het ook
voor jezelf een verrijking is. Je leert altijd
wel wat bij. En valt het al eens tegen, dan
ga je na de avond gewoon uiteen en blijft
het daarbij. Er zijn geen verplichtingen.”
Marleen praat niet vaak over ‘Man op
Maat’. Ook naar haar kinderen toe stelt ze
zich discreet op. “Mensen vinden het
vreemd dat ik – als vrouw - mannen betaal om me te begeleiden. Het
is een wat kortzichtige opvatting, maar het deert me niet. Ik vind dat
ik er nog goed uitzie voor mijn leeftijd, ik voel me goed in mijn vel en
wil een leuke tijd beleven. Een ontmoeting met een man op maat is
een uitdaging. Het is telkens opnieuw je grenzen verleggen.”

Een afspraakje via ‘Man op Maat’ is
absoluut geen date. ‘Ik ben niet op
zoek naar een relatie, maar ik ben
het wel zat om telkens alleen naar
feestjes te moeten gaan.’

Wegens de wens om anoniem te blijven, gebruikten
we fictieve namen in de getuigenissen.

Meer info? Kathleen Callewaert, 0475-659 159
www.soul2soul.be, info@vrouwopmaat.be
Wilt u anoniem advies van onze relatietherapeute?
Mail dan naar l.vanhecke@evolution.be

