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ln ons buurlandBelqiii

is er afgelopen

lktlber

een

slepbar geopend aan de Lange

Steenstraat 2 tn Gent. En niet zlruaar een slepbar. Soepbar Sordo is opgezet door de dove
ChristopheTaveirne (aO. W kunt iu Sordo elke dag behalve op zondag en maandag slep bestellen
in deYlaarnse gebarentaal.lk ging naar Gent oru de soep te proeven en de trotse maar bescheiden eige-

naar te spreken.
anneer

je Sordo binnenstapt, stap je direct in

een
1

de muur achter de toog zijn prachtige illustraties
van de dove FiLip Heyninck te zien. Dagelijks kun je kiezen
uit drie verschillende soorten soepen en je kunt daarbij
een tapasproeverij bestellen van broodjes met verschil.Lende smeersels. 0p het moment dat ik aankom zit het stampvoI in Sordo. Na sluitingstijd heeft Christophe eindeLijk zijn
handen vrij om met me te

:

,

,

praten.

:

LAATBLOEIER
'Wauw, wat [ekker druk hier! Wist

.

je attijd a[ dat je

beginnen?'

soepbar wiLde
Christophe: 'Nee,

een

i

:

ik wist niet goed wat ik wi[de, ik ben een

I,

echte laatbloeier. Ik heb op veel verschiltende plekken gewerkt, waaronder in een jeugdherberg. In de horeca werken

i

]

vondik[euk,maarikmerkteookdatmensenhetmoeil'ijk
vonden dat ik doof was. De samenwerking voelde vaak niet
geLij

i

kwaardig'.

'

ik bij een cultureel centrum.
ik met broodjes bereiden. 0p een keer was er
een hele grote groep en moest ik voor ruim ].00 man

'Een paar jaar terug werkte

]

Daar hieLp

broodjes maken. Het was erg veel werk om in mrjn eentje
te doen en ik vroeg huLp aan mijn co[[ega's. Die kreeg
niet, ze gingen andere dingen doen. Na afloop kreeg ik

ik
de

feedback dat ik te traag werkte en dat dat door mrjn

SOEP

Ruim vier jaar heeft Christophe geleefd van een

I

,

i

doof-

heidzoukomen.Ikhebmaartweehanden!Datwasde
druppe[ die de emmer deed overlopen. Ik werd heel kwaad,
maarhebdiekwaadheidomgezetinkracht.0pdatmoment
heb ik besloten dat ik echt voor mezelf wilde beginnení
DE KEUZE VOOR

:

'

]

]

,

werkloos-

heidsuitkering. Soep was altijd aL zijn tievel.ingsgerecht. Hij
maakte vaak soep voor vrienden die kwamen eten. In Gent
werden er intussen diverse soepbars geopend. De vrienden

i

i

',

vanChristopheVroegenhemWaaromhijnieteeneigen

startte. Christophe: 'UiteindeLijk besloot ik er
echt voor te gaan. Soep heeft voor mij een speciale betekenis. Soep is heerlijk warm, aLs je het eet word je relaxt
van binnen en voelje je snel thuis. Je kunt in soep heeL
veel creativiteit kwijt, je kunt er van a[[es in mixen. Ik heb
een vriend in Spanje waar ik regelmatig naartoe ga. Ik wi[de graag de warme Spaanse sfeer naar Bel.gië halen en
soepbar

combinerenmetsoep.Vandaarookdenaam,Sordo,j
:

DE VOORBEREIDING
0meeneigensoepbartemogenstartenmoestChristophe
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O
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jaar Lang de avondopLeiding Bedrijfsbeheer volgen.
Christophe: 'Dat was een uitdaging, want ik moest weer
terug naar'schoo['. En het was soms lastig om tolken
regelen. De mensen van de avondopleiding dachten van 'ja,
een

te

]

H€w wil{vw fu*trfe
§#*W &rs S ords

I ja,

die dove man wil een soepbar beginnen, het zat we[..i
Ik witde
graag [aten zien dat ik het écht kon en heb doorgezet.
Tijdens mijn periode van werktoosheid heb ik ook bewust
vrijwil[igerswerk gedaan, om bezig te b[ijven en me voor te
bereiden op de soepbar. Ik mocht bij het toneethuis NTG
soep maken en uitdelen. Ik liet iedereen mijn soepen proeven en vroeg om feedback. Ik werk eigentijk nooit met
recepten of met een kookboek, maar volg attijd mijn gevoe[. Het expeÉmenteren is wat ik echt waardeer in het

i Ik voeLde me weer niet echt serieus genomen.
I

r

r

;
I
I
I

maken van soepJ

l DREMPELS OVERWINNEN
i Christophes ogen gtinsteren hetemaa[ als hij vertelt over

1 hoe hij ljn soep maakt. Maar hij heeft wel flinke drempets
, moeten overwinnen tot het echt tot een eigen zaak kwam.
r Christophe: 'Ik kreeg een erfenis. 0p dat moment had ik
I financieel écht de kans om een zaak te starten. Ik ging op
zoek naar een geschikt woon- en werkpand in het centrum
r en vond een toptocatie om de hoek van kasteel
, Gravensteen. Dat is midden in het centrum van Gent en ik
r moest snel beslissen. 0p goed getuk heb ik het pand gekocht, maar later bteek dat een buurvrouw tegen een soepbar was. Ze maahe bezwaar tegen een verbouwing en ik
kreeg een bouwverbod. Uiteindetijk heb jk atte benodigde
, vergunningen toch gekregen, dankzij de hulp van onder
andere horende vrienden. Het is echt heet betangrijk datje
een stevig netwerk hebt van mensen dieje kunnen onder, steunen. Ik ben zelf bijvoorbeeld niet goed in het schrijven van brieven, dankzij die hutp is dit a[[emaa[ getukt.

'

i
'

Nu, na een jaar komt zelfs de buurvrouw die eerst tegen de
Ik heb nu goed

soepbar was hier ook een kopje soep haten.

contact met de eigenaar van de tattooshop hier tegenover,

, de medewerkers van het museum hier om de hoek, en het
, hoste[ een stukje verderop. Iedereen is nu erg enthousiast
: over de soepbar en het concept op deze locatiel
OOOT ZICHTBAAR

r

'
I

i

I
,

0p de vraag welke voordelen het doof-zijn oplevert in zijn
hij niet op die manier
denkt. Het is volgens hem belangrijker dat mensen zich
thuis voelen bij etkaar, en kunnen genieten.
'Ik vind het wel erg betangrijk dat ik met deze soepbar bijsoepbar antwoordt Christophe dat

draag aan een stukje zichtbaarheid van dove mensen en
gebarentaa[ in het centrum van Gent. Dove mensen zijn

vaak onzichtbaar, en vee[ mensen weten niets van §ëbarentaal af. In deze soepbar kunnen ze op Laagdrempetige
manier oefenen met gebaren, andere dove mensen ontmoeten, of gewoon lekker genieten. Ik heb attertei informatie

I neergelegd over gebarencursussen en ook de illustraties op
I de muur maken gebarentaal zichtbaar. Ik draai bewust geen
I muziek en probeer veel stitte en rust te creëren, dat waar, deren de ktanten. Het eten of bestet[en van soep is hier
,

een echte betevingí

TOUWTJES

i
I
,

I

i

I
I
I
I

IN EIGEN HANDEN

A[s dove persoon is het soms erg lastig om werk te vinden.
0p een werkptek kan het moeizaam zijn om je staande te
houden atsje ongetijk wordt behande[d. A[s eigen baas heb
je aLte touwtjes in eigen handen en kun jeje eigen dromen
realiseren. In Amsterdam ben ik eens langs Eetlokaal LT
geweest, dat vond ik erg Leuk om te zien. Het was ook anders, omdat daar wel een horende persoon de baas is. Ik
hoop dat meer doven zien dat ze voor zichzelf kunnen beginnen, ook a[ ben je net als ik niet erg goed in gesproken
taat. Atsje eens in Gent bent, kom dan gezellig een kom
soep halen bij Sordo!'
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