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Fair Trade en Belgische merken centraal
tijdens derde 'Go Local Festival'

Tijdens het weekend van 4 en 5 mei 2019 organiseren PUUR GENT en CityZine het
'Go Local Festival' in de Gentse binnenstad. Ze zetten daarmee de lokale winkels
en restaurants, maar ook Belgische ontwerpers en designers in de spotlights.
Nieuw dit jaar zijn de 'Ik Koop Belgisch-route', de 'Fair Trade-route' en Fair
Fashion Talks. Daarvoor werkte de organisatie samen Gent Fair Trade.
Tijdens het 'Go Local Festival' worden bezoekers het hele weekend in de watten gelegd met
hapjes, drankjes, exclusieve kortingen, goodiebags, enzovoort. Maar er is meer, want het
CityZine Festival is meer dan enkel een shoppingevent. Zo kunnen bezoekers dankzij een
samenwerking met Gent Fair Trade dit jaar de 'Ik Koop Belgisch-route' of de 'Fair Trade-route'
volgen in de binnenstad. De wandelingen geven een unieke kijk op Gent en haar handelaars en
nemen bezoekers mee langs de leukste plekjes waar er Belgische merken en eerlijke mode wordt
aangeboden.

Op beide dagen zullen bovendien verschillende Belgische ontwerpers een woordje uitleg geven
over hun ontwerpen en waar ze als designer voor staan. Zo geven onder meer Tim Van
Steenbergen, Lies Mertens, Caroline Bosmans en Bertony Da Silva uitleg in de zaken waar hun
designs worden verkocht. Nieuw zijn ook de Fair Fashion Talks waar je het verhaal te horen
krijgt van verschillende Gentse Fair Fashion handelaars. Bovendien krijgen de eerste twintig
kopers bij de deelnemende zaken een kraslot waarmee men kans maakt op een van de zes
prijzenpakketten ter waarde van 500 euro.

Koop en eet lokaal!
Het belang van lokaal kopen en eten mag niet onderschat worden. Je ondersteunt de economie
van jouw buurt en verkleint je ecologische voetafdruk. Zowel Cityzine als PUUR GENT nemen
daar een voortrekkersrol in, en zo ontstond het 'Go Local Festival'. PUUR GENT, de organisatie
die Gent promoot als winkel- en horecastad, sprong meteen enthousiast op de kar en zette net
als vorig jaar mee haar schouders onder het festival.

'Al sinds dag 1 legt CityZine de focus op de lokale zaken. Die geven de stad
hun eigenheid en zijn de reden voor een citytrip. Waarom zou je naar een
andere stad trekken om er de Zara of McDonalds te bezoeken? Gelukkig
merken we dat steeds meer en meer mensen deze visie delen. Slow fashion,
fair trade, biologisch eten, Ik Koop Belgisch: het wint alsmaar meer terrein.
Ook de beleving is belangrijk, de passie en knowhow van gedreven
ondernemers, die voel je!'
— Ferre Hindryckx, zaakvoerder CityZine

'Onze lokale handelaars zijn onmisbaar voor een bruisend en authentiek Gent.
Ze hebben een belangrijke plaats in onze stad en dat erkennen we als
stadsbestuur. Daarom vinden we het belangrijk om ze te ondersteunen via dit
soort van evenementen.'
— Sofie Bracke, schepen van Handel

Praktisch
Op zaterdag 4 en 5 mei 2019, telkens van 10 tot 18 uur
Het Festivalplan, met uitgekiende routes en goodiebag vol lokale goodies, wordt aangeboden
aan het infopunt op de Kouter

Lees hier meer over het Go Local Festival 2019
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een compacte stad
en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000 studenten is Gent de tweede
grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig, historisch en eigentijds tegelijk. De Stad
Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief van haar burgers om zo te werken aan een open,
solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad. Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via
www.stad.gent.
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