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Door Ashley Frissen • Foto’s Anastasia Lekontseva

Een nieuwe rubriek! Het gaat over Dove mensen
die een bedrijf zijn begonnen. Ik laat jullie kennis
maken met hun bedrijven. Wie weet ga je er een
keertje langs! We trappen af met een Soepbar,
genaamd Sordo, gerund door Christophe Taveirne
in het mooie Gent, België.

De Soepbar van Christophe

V

oordat Christophe zijn bedrijf

duidelijkheid te geven over zijn zaak.

Christophe weet dat smaken verschillen

begon, deed hij veel ervaring op

Degenen die geen Spaans kennen zullen

maar voor de zomer beveelt hij

in de horeca in veel verschil-

niet eens weten dat zij in een stukje

gazpacho aan, lekker verfrissend!

lende banen. Daarnaast ging hij graag

dovenwereld stappen. Hij wil graag dat

Maar stel je kan niet kiezen uit de

op reis naar Spanje. Van de Spaanse

iedereen zich thuis en op zijn gemak

warme soepen, die trouwens allemaal

cultuur en gezelligheid kan hij enorm

voelt in Sordo. Een stukje dovenwereld

vegan zijn, dan zou je ook kunnen

genieten en de Spaanse keuken is favo-

is er zeker want niet alleen is hij doof

kiezen voor drie proeverijtjes.

riet! Met zijn bedrijf wil hij zoals hij het

maar ook zijn medewerkers! Het zijn

Daarnaast kun je ook een slaatje of

zelf zegt “een vleugje van dat Spaanse

voornamelijk interim medewerkers of

vegetarische quiche eten. Op zijn

vakantiegevoel tot leven brengen”. Zijn

studenten. Zij helpen met de afwas en

website vind je zijn menu terug!

soepbar heet “Sordo”, dat betekent

het bereiden van de soepen. Daarnaast

Deze knusse soepbar is te vinden in de

“doof” in het Spaans. Hij heeft hiervoor

steunt hij ook graag dove kunstenaars.

Lange Steenstraat 2 in het hart van het

gekozen omdat hij het mooi vond maar

In zijn zaak zijn een aantal kunstwerken

historisch centrum van Gent, in België.

ook een grappige manier om een beetje

te zien die door doven zijn gemaakt.

Voor meer informatie: soepbarsordo.be.
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