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Soep en hapjes in gebarentaal

Heerlijk zijn de soepen, de broodjes en de hapjes die hier geserveerd
worden. Misschien kost het net iets meer moeite om je bestelling
door te geven wanneer je de gebarentaal niet machtig bent.
Christophe, de initiatiefnemer en uitbater van deze soepbar is
al levenslang gehoorgestoord. Durf het maar aan om een eetgelegenheid in het hartje van Gent te starten wanneer je er bewust van
bent dat het contact met de klanten ietwat moeizamer zal verlopen.
Het ontbreken van verbale communicatie compenseert Christophe
evenwel met een grote dosis hartelijkheid en een brede glimlach.
Aan de toog van het gezellige soephuisje maken enkele tekeningen je wegwijs in culinaire aspecten van de gebarentaal. Dat vergemakkelijkt dan weer de communicatie. Inmiddels heeft Sordo al
zoveel klanten over de vloer gehad die de gebarentaal niet machtig
zijn, dat Christophe inmiddels al een meester is in het begrijpen van
onbeholpen bezoekers die niet kunnen ‘praten’ met handen, vingers
en mimiek.
En wat met de stilte die je hier ‘hoort’? Die is net dezelfde als gehoorgestoorden altijd ‘horen’. Probeer het je maar eens in te beelden.
Voor wie wil proeven, al dan niet in stilte, zijn er altijd drie dagverse
soepen, waaronder vaak eentje met een verrassende samenstelling.
Naar eigen voorkeur kun je gratis een of meerdere soepgarnituren
toevoegen.
Naast broodjes, quiches en tapas ontdek je op de kaart ook cava en
Spaanse pils. En bovendien is ‘sordo’ het Spaanse woord voor ‘doof ’.
Waarom Spaans? Gewoon omdat Christophe houdt van dat land
en omdat hij ginder een goede dove vriend heeft. Bovendien klinkt
‘Sordo’ voor een zaak toch veel aanlokkelijker dan simpelweg ‘Doof ’?
Neem achteraf naast de herinneringen aan de lekkere soep en de
broodjes ook deze gedachte van Christophe mee naar huis: ‘Mijn
soepbar is een koppig statement om te bewijzen dat ook een dove
een eigen zaak kan opstarten.’

Adres Lange Steenstraat 2, 9000 Gent, www.soepbarsordo.be | De Lijn Tram 4, halte
Langesteenstraat | Openingstijden wo, za & feestdagen 11.30-14 uur, di, do, vr 11.30-16 uur |
Tip Bar-Bier, ambachtelijke kapper en café, Sint-Margrietstraat 18.
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