
 

 

PERSBERICHT 15/12/2020 

 

Tijdens de Warmste Week slaan Doof Vlaanderen en reclamebureau darwin de 

handen in elkaar voor “Het Warmste Gebaar”  

In tijden van corona is niets nog vanzelfsprekend. Voor doven en slechthorenden is communicatie en 

meepraten over van alles en nog wat veel moeilijker geworden met mondmaskers op. Helga Stevens, 

Algemeen Directeur van Doof Vlaanderen: “Voor veel van de ruim 500.000 doven en slechthorenden in 

Vlaanderen zijn Vlaamse Gebarentaal, liplezen en het zien van gezichtsuitdrukkingen cruciaal om met 

hun omgeving te kunnen communiceren. Dat is sowieso al niet evident, maar de mondmaskers zitten 

nu ook nog eens letterlijk in de weg. Toen het reclamebureau darwin ons contacteerde met het idee 

van ‘Het Warmste Gebaar’ waren we meteen enthousiast.”  

www.hetwarmstegebaar.be 

Op het YouTube kanaal van hetwarmstegebaar.be kan iedereen enkele basiswoorden in Vlaamse 

Gebarentaal leren aan de hand van hartverwarmende complimentjes en wensen. We roepen iedereen 

op om zo’n complimentje te leren gebaren en te sturen naar wie je maar wil.  

Ann Reymen is meter van de campagne. Lynn Van Royen en onze premier Alexander De Croo stuurden 

alvast een boodschap in Vlaamse Gebarentaal (VGT) naar ons toe. Aangezien we nog steeds midden in 

de coronacrisis zitten, en het belangrijk is dat doven en slechthorenden ook de coronamaatregelen 

volhouden, roept de Eerste Minister iedereen in VGT op om vol te houden. Dit is voor ons een 

belangrijke opsteker. Hiermee erkent hij het belang van de Vlaamse Gebarentaal voor doven en 

gebarentaligen. De video van onze premier wordt op 16/12/2020 op zijn facebookpagina geplaatst. 

Hier alvast de link: https://we.tl/t-J7XfVv9b3L 

Complimenten in Vlaamse Gebarentaal 

Voor doven en gebarentaligen is het een wereld van verschil als iedereen weet hoe “hallo”, “dank u”, 

of “hoe kan ik u helpen?” te zeggen in VGT. Zo wordt de communicatie in de winkel, op de markt, op 

de bank, etc. aangenamer. Ook vindt iedereen het leuk om complimenten te krijgen, en dankzij het 

Warmste Gebaar kan iedereen nu leren hoe men complimenten kan geven in VGT! 

Doe mee aan deze actie en maak de wereld warmer voor iedereen! Maak een gebaar: maak zelf een 

video aan de hand van de voorbeelden en post deze op Facebook, Instagram en/of Twitter.  

 

Contactpersonen 

 
Helga Stevens, directeur Doof Vlaanderen: helga.stevens@doof.vlaanderen – 0476 909 939 (sms of whatsapp) 

Klaartje Galle, creatief directeur darwin: klaartje.galle@darwin.bbdo.be – 0478 45 70 29 
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