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Chocoladeproeverij op Groentenmarkt luidt
'Week van de Fair Trade' in

Gent geeft het startschot van de Week van de Fair Trade met een

chocoladeproeverij op de Groentenmarkt en een 'actiecaravan' vol lekkernijen.

Maar daar blijft het niet bij. De Stad Gent, sinds juni 2018 Europese hoofdstad van

de eerlijke handel, organiseert samen met haar partners tien dagen lang tal van

acties en activiteiten.

Van 2 tot 12 oktober zetten Gent Fair Trade en verschillende partners tal van initiatieven op

poten om eerlijke handel in de kijker te plaatsen. Er zijn acties gericht naar Gentenaars,

studenten en het Gentse stadspersoneel, maar ook naar shoppers in de winkelstraten. Het doel?

Tonen wat eerlijke handel is en waar je in Gent eerlijke producten kan vinden.
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'Tien dagen lang is Gent helemaal in de ban van eerlijke handel. Als Europese
hoofdstad van eerlijke handel en eerlijkste gemeente van Vlaanderen spreekt
het voor zich dat we de Week van de Fair Trade niet zomaar aan ons laten
voorbijgaan. Samen met heel wat partners kan je tien dagen lang allerlei
activiteiten bijwonen.'
— Tine Heyse, schepen voor Noord-Zuid

Fairtradechocolade in de kijker

De chocoladeproeverij vindt plaats op een van de drukste winkelplekken in Gent, de

Groentenmarkt. Vrijwilligers van verschillende Oxfam Wereldwinkels uit Gent zetten een

actiecaravan vol (h)eerlijke verwennerijen klaar. Met slogans zoals ‘zet je tanden in leefbare

lonen’ en ‘bite to fight’ voeren ze actie voor een leefbaar inkomen voor cacaoboeren.

 

Om de oproep kracht bij te zetten, besliste de Stad om een hele week fairtradedesserten op het

menu van haar personeelsrestaurants te zetten. Bovendien worden er zo'n 300

fairtradebananen en -chocoladerepen uitgedeeld aan het stadspersoneel om eerlijke handel te

promoten.

'Fair Trade Hotspots' op de kaart

Fair trade is natuurlijk veel meer dan bananen en chocolade. Op gentfairtrade.be vind je meer

dan 80 handelaars die aangeduid worden als ‘Fair Trade Hotspot’. Van bloemen over kleding en

juwelen tot zelfs make-up, alle producten bij deze ondernemers zijn het resultaat van eerlijke

handel. Op de agenda van gentfairtrade.be vind je ook alle activiteiten terug, zoals een

workshop eerlijke verzorgingsproducten maken, een ecomarkt, een filmavond, en zoveel meer.

Naar eerlijke alternatieven

De Week van de Fair Trade zet in het hele land eerlijke handel in de kijker. Veel producten die

bij ons in de rekken liggen, worden immers geproduceerd in het Zuiden. De producenten

worden er vaak onderbetaald en werken er in veel gevallen in slechte omstandigheden. Gent

Fair Trade geeft tijdens De Week van de Fair Trade eerlijke initiatieven meer bekendheid en

probeert de steun voor eerlijke handel te vergroten.

Contact

http://gentfairtrade.be/
http://gentfairtrade.be/


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.

Jonathan Janssens, coördinator Gent Fair Trade, gsm 0471 56 34 67,

jonathan.janssens@stad.gent

Bevoegd

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Wonen en Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 54 31,  
e-mail schepen.heyse@stad.gent
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