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Persbericht

Linkshandigen worden verwend op de linkshandigendag
Lancering van unieke online winkel voor linkshandigen in België op vrijdag de 13e

Onze wereld is niet gemaakt voor 10% van de bevolking die linkshandig is. Het gaat al

beter dan vroeger: lefties worden (meestal toch) niet meer geassocieerd met de duivel.

Van vooruitgang gesproken. Toch is er nog steeds weinig aandacht voor de zowat 770

miljoen linksepootjes die op deze wereldbol rondlopen. Verborgen tussen de

winkelrekken kunnen ze al eens een verdwaalde schaar of vulpen vinden, maar daar

blijft het bij. En het is echt niet enkel knippen en schrijven dat voor problemen zorgt.

Het goed nieuws is dat dit jaar op de internationale linkshandigendag de eerste

Belgische online winkel voor lefties wordt gelanceerd. Linkerdink biedt een uitgebreid

assortiment aan van producten speciaal ontworpen voor linkshandigen. Daarbij

hebben we verder gekeken dan de standaard linkshandige pen of schaar. We willen

lefties helpen met het vinden van kwalitatief aangepast materiaal zodat ook zij zonder

ongelukjes door het leven kunnen gaan (zelfs op vrijdag de 13e). En het ziet er nog leuk

uit ook, wat mooi meegenomen is.

Wie is Linkerdink?

Linkerdink is een initiatief van Evi Beltran en Sandrijn Van Waeg, twee dertigers uit

Brussel. Begin 2021 besloten ze een webshop te starten voor linkshandigen. Het idee is

afkomstig van Evi (de leftie van de twee). Tijdens een reis naar de VS ontdekte ze een

speciaalzaak voor linkshandigen. Er ging een wereld voor haar open en ze wil die

ervaring delen met andere lefties. Linkerdink biedt een uitgebreid assortiment aan,

getest door de leftie des huizes, en gaat voor klanten ook op zoek naar items die nog

niet in het aanbod zitten. Initieel concentreert Linkerdink zich op de Nederlandstalige

markt.
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Leftie-ongemakken waar je misschien nooit bij hebt stilgestaan:

- Kussen: linkshandigen zijn geneigd om links te kussen. Maar rechtshandigen

gaan de andere kant op. Gevolg: onbedoelde kopstoten of de accidentele kus op

de mond. Awkward! Veel linkshandigen hebben geleerd om zich afwachtend op

te stellen zodat de ander kan aangeven welke richting ze uit moeten gaan. Met

knuffels hebben ze trouwens exact hetzelfde probleem.

- Iemand kruisen: ken je dat, die vreemde dansjes op straat wanneer je langs

iemand wilt lopen en je kiest de verkeerde richting? Wel, dat valt veel vaker voor

bij linkshandigen. Want ook hier kiezen ze de kant tegengesteld aan

rechtshandigen waardoor hun paden letterlijk botsen.

- Designs: lefties bevestigen hun riem andersom dus tekeningen of merknamen

staan ondersteboven. Ze kunnen nooit genieten van de dessins op mokken en

het hartje in hun expresso... dat ziet eruit als een paar billen.

- Draaien: of het nu gaat om een flessenopener, blikopener, een sleutel in een

slot..., zelfs een simpele petfles is een uitdaging. Alles wat moet worden

gedraaid, draait contra-intuïtief  en staat garant voor ongelukjes.

Gelukkig zijn er ook voordelen: lefties hebben bv. meer kans om een genie te zijn: 20%

van de Mensa leden zijn linkshandig en dat terwijl maar 10% van de bevolking links is.

Ze zijn beter in multitasken en gamen en ze hebben een tactisch voordeel bij sporten

als  boksen en tennis.

De webshop wordt gelanceerd op vrijdag 13 augustus, de internationale

linkshandigendag. Je kan al gaan kijken op www.linkerdink.be (bestellingen worden

pas vanaf vrijdag verwerkt). Voor foto’s kan je terecht op www.linkerdink.be/pers
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