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SLOW FASHION FORWARD
“Darkness is coming”, grapt de etalage van het
modieuze Mieke, verwijzend naar ‘Game Of
Thrones’ én de eerste Gentse Primark-winkel
aan de Lange Munt. De komst van een nieuwe
modegigant lokte in onze Arteveldestad heel
wat reacties uit. Sommigen vreesden voor een
overrompeling aan de kassa. Anderen vreesden
voor een corrumpering op ethisch vlak. Primark
is nochtans niet de slechtste leerling van de
klas. Bij de instorting van het textielcomplex
Rana Plaza, de ramp in 2013 in Bangladesh, was
dit bedrijf bijvoorbeeld bereid om zijn
betrokkenheid toe te geven en te storten in het
compensatiefonds. Iets wat bij veel andere
betrokken bedrijven stukken minder evident
was. Waarom dan zo veel reactie op Primark?
Samen met andere grote merken uit de
Veldstraat en de Lange Munt, staat Primark
model voor ‘fast fashion’, wegwerpkledij.
Consumenten kopen goedkope hebbedingen,
slaan aankopen in zonder er al te veel bij stil te
staan of ze die nieuwe kledij werkelijk nodig
hebben, en krijgen zo een uitpuilende kleerkast
zonder dat per se te voelen aan hun
portemonnee. Aan dat plaatje klopt iets niet.
Om kledij te produceren is veel energie, water
en handenarbeid nodig. De grondstoffen, vaak
katoen, worden meestal niet op een ecologisch
verantwoorde manier geteeld. De boeren die
instaan voor de teelt, houden hier amper een
inkomen aan over. Voor de verwerking worden
die grondstoffen verscheept naar elders in het
Zuiden, wat een race to the bottom in de hand
werkt. Daarmee wordt bedoeld dat de industrie
die de laagste prijzen kan garanderen op vlak
van belastingen en loonkosten, het meeste kans
maakt om een grote bestelling binnen te halen.
Zodra de lonen stijgen, verhuist de productie.
Onze kledij wordt dus op de kap van arbeiders
in lageloonlanden gemaakt, die vaak zonder
pauze tien tot veertien uur per dag uitputtend
werk verrichten, zonder daar een enigszins
correct salaris voor te krijgen.

Meestal verdienen zij slechts genoeg om hun
huur en enkele basisvoorzieningen te betalen.
Dat is niet genoeg om van te leven, maar een
kwestie van – dikwijls nauwelijks - overleven.
Grote merken doen te weinig om dit recht te
trekken. Zij werken met leveranciers die
werken met onderaannemers, waardoor zij niet
rechtstreeks in contact staan met de
textielarbeiders en de manier waarop die
uitgebuit worden.
Door steeds maar meer wegwerpkledij te
kopen, werken ook wij, de consumenten, dat
proces in de hand.
Veel (te) goedkope kledij consumeren is niet
ecologisch, integendeel. Dure merken in de
plaats kiezen, biedt niet automatisch een
oplossing, want zij betalen hun textielarbeiders
vaak even weinig uit.
De enige remedie om deze vicieuze cirkel voor
shopaholics te doorbreken, is door slim te
consumeren. Zo is het beter om kledij aan te
kopen die langer meegaat, dan een stuk aan te
schaffen dat na drie wasbeurten meteen klaar is
voor de vuilbak. Maar door enkel in te zetten
op eco, houden we nog geen rekening met het
sociale aspect. Wie voor duurzaamheid pleit,
kiest voor fair trade. Daarachter schuilt vaak
het mooie verhaal van een gemeenschap in het
Zuiden die helemaal openbloeit, omdat zij wél
aan een eerlijk loon vergoed worden.
In dit dossier willen we zo’n verhalen brengen.
We laten een aantal merken aan het woord
over één van hun producten en vertellen er
meteen bij in welke (Gentse) winkels hun
spullen te vinden zijn. De eigenaars van die
winkels vertellen vol enthousiasme waarom zij
specifiek voor fair trade gekozen hebben en
wat zij daar exact onder verstaan. U weze
gewaarschuwd, want hun passie werkt
aanstekelijk.

Deze gids biedt inspiratie, maar er is natuurlijk een groter aanbod. Heb je zelf input of feedback?
Wil je een merk of winkel opgenomen zien worden? Mail naar info@gentfairtrade.be
Enkele interessante sites om in het oog te houden: www.fairfashion.be en www.rankabrand.nl
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MODEPIONIER
Onze zoektocht naar inspiratie begint bij de échte pioniers, op
internationaal vlak en in ons eigen fijne Gent. Daarvoor steken we eerst het
kanaal over. Het Britse People Tree, dat binnenkort 25 kaarsjes uitblaast,
was bij de eersten om duurzame kledij actief te promoten en te produceren.
In een kwarteeuw tijd bood het merk actief steun aan meer dan vierduizend
boeren in zes landen. Aan een eerlijke prijs voor de grondstoffen en een
correct salaris voor de textielarbeiders.
PEOPLE TREE
Wie het woord pionier in de mond neemt, kan niet om People Tree heen.
“Wij waren het eerste modemerk dat officieel erkend werd als zijnde fair
trade”, zegt Safia Minney ons. Minney richtte het merk op en vertelt vol
passie over waar People Tree voor staat. “Respect voor mens en planeet,
daar draait het allemaal om: zowel voor diegene die de kleren maakt als
de consument die het resultaat van dat harde werk draagt.”
“Onze producenten zijn onze inspiratiebron”, aldus Minney. “Hun cultuur
geeft onze kledij vorm, want ze wordt ontworpen op basis van hun
traditionele manier van werken. Door in te zetten op handenarbeid, zoals
traditionele vormen van weven en breien, konden wij werkgelegenheid
creëren in rurale gebieden in het Zuiden, waar anders amper werk is. We dragen ons steentje bij
aan dat proces door trainingen te voorzien. Dat is onze manier om sociale verandering teweeg te
brengen.”
In januari 2016 brengt Minney een boek uit, ‘Slow Fashion’. Hiermee wil ze aantonen dat er
internationaal heel wat beweegt op vlak van fair fashion en tegelijkertijd waarschuwen voor
wegwerpkledij. “Fast fashion heeft zijn prijs, op ecologisch én op menselijk vlak.” Het verhaal van
People Tree toont aan dat het anders kan. “Als klein label is het niet makkelijk om een sociaal
businessmodel aan te hangen. Maar wij zijn het levend bewijs dat zo’n model wél werkt!”

ONDER MEER TE VINDEN IN… TODAY IS A GOOD DAY!
Pioniersmerken zoals People Tree vind je terug in Today is a good day!, dat naast het filiaal in de Gentse
Mageleinstraat ook een winkel in het Antwerpse heeft. Beide draaien op Eco Power, maar bij groene
energie houdt het verhaal natuurlijk niet op. “Today is a good day! biedt louter eerlijke producten aan,
en heeft ook oog voor ecologie”, zegt eigenares Candice Nuyttens. “Wij voorzien een totaalaanbod en
zijn echt een conceptstore. In die zin zijn wij de eersten in België. Maar ook in Europa horen wij tot de
pioniers!” Naast eerlijkheid en ecologie hecht de winkel veel belang aan het aanbieden van mooie,
alternatieve stukken. Zo kan je vanaf dit jaar ook hun eigen lijn in de winkels terugvinden. Door mode en
ethiek te combineren, hebben ze een succesformule gecreëerd – en die inspireert de ondernemers van
morgen.
Gents ADRES: Mageleinstraat 11

www.todayisagoodday.be
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JURKJES
SIMÓN ESE
Duits-Mexicaans, geen twee nationaliteiten die je automatisch aan elkaar linkt, en toch werkt die
combinatie wonderwel voor Simón Ese. Jong en sexy vormen twee van hun codewoorden,
duurzaam en handgemaakt zijn dat ook. Het merk is helemaal wild van no waste-design. Wie een
jurk van Simón Ese draagt, heeft eigenlijk gerecycleerd textiel aan: stoffen die niet eerder gebruikt
zijn, maar toch werden weggegooid, tot het merk daar een stokje voor kon steken. Die materialen
worden verwerkt in een fair trade-atelier in Mexico Stad, waar wederzijds respect heerst en de
lonen eerlijk zijn.

ONDER MEER TE VINDEN IN… MIEKE
Modebewuste Gentenaars zijn niet weg te slaan van bij Mieke, een trendy shop in de Baudelostraat.
Mieke De Winter heeft er zelf iets langer over gedaan om de weg naar eerlijke mode te vinden.
Driekwart van de producten in haar winkel bestaat inmiddels uit fair trade. “Maak jij het mopje of doe ik
het?” Fotograaf en enthousiaste medewerker Thierry van Dort (ook wel bekend als Meneer Mieke)
grapt dat dat allemaal zeer organisch gegroeid is. Acht jaar geleden, bij het prille begin, besteedde Mieke
nog geen aandacht aan fair trade, maar een viertal jaar geleden sloeg dat om. “Mijn merken hebben mij
echt opgevoed”, aldus Mieke. Op labels staart Mieke zich niet blind, maar dankzij hun tips weet ze exact
waar ze met haar winkel naartoe wil en aan welke eisen elk nieuw merk moet voldoen. “Het is wel een
hele boterham, alles leren wat er te leren valt over textiel. Vooral het sociale aspect vind ik belangrijk.
Simón Ese is daar een goed voorbeeld van: zij brengen echt een mooi verhaal.” Voor fast fashion is Mieke
niet te vinden. “Dat vind ik maar vies. Natuurlijk is kledij een gebruiksvoorwerp, maar het wordt herleid
naar iets dat je weggooit.” Sinds Fair Fashion Fest merkt Thierry wel dat er iets veranderd is: “Er is veel
meer vraag naar de duurzaamheidsfactor.” Mieke, een grote fan van Fashion Revolution, beaamt dat, al
is dit voor haar nog maar het begin. “Nu heb je de bewustwording. De echte omslag gaat er komen als de
consument blijft vragen stellen.”
Gents ADRES: Baudelostraat 23

www.mieke.tv
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TRUIEN
UP-RISE
Een vijftal jaar geleden zag in Leuven een fijn merk met nog fijnere truien en andere producten het
levenslicht: Up-rise. Hun kledij wordt vervaardigd uit biokatoen en… hennep. Volgens Up-rise
biedt dat materiaal namelijk duurzaamheid én comfort. Het wordt op ecologische manier
geproduceerd en de natuurlijke vezels zijn erg sterk, waardoor de kledij extra lang meegaat.
Bovendien wordt die stof verwerkt in een fair trade atelier in China, lid van de Fair Wear
Foundation, waar ook Nomads geproduceerd wordt. Cédric L’Ecluse van O’Zon was de eerste klant
van Up-rise en nog steeds is hij de grootste afnemer. Ook heeft hij Nomads in zijn rekken hangen.

ONDER MEER TE VINDEN IN… O’ZON
Van T-shirthandelaar op festivals tot eigenaar van drie O’Zon-filialen in Gent, Antwerpen en Brugge:
Cédric L’Ecluse weet van wanten. Wat meer is, de grote meerderheid van de spullen die in zijn winkels
hangen, zijn ecologisch en fair trade. “Toch zeker 80 procent van wat je hier ziet, behoort tot die
categorie”, aldus Cedric. “En wanneer het niet zo is, ben ik daar eerlijk over. Maar je kan er zeker van zijn
dat alle merken hier kleine bedrijven zijn. Bij ons geen massaproductie” Bovenal moet de kledij voldoen
aan zijn persoonlijke smaak. “Je merkt dat de klanten daar hetzelfde over denken. Slechts een kwart van
hen gaat echt bewust op zoek naar die duurzaamheidsfactor, anderen komen hier omdat ze het mooi
vinden.” Met onder meer truien, broeken, schoenen en zelfs beha’s biedt zijn winkel een totaalaanbod.
Cedric kent zijn merken op zijn duimpje. Zo kent hij ook hun problemen. “Mensen worden bewuster, dat
klopt, maar dat wil niet zeggen dat de merken het daarom steeds beter blijven doen. Zij hebben enorm
te lijden gehad onder de crisis. Sommige merken hebben hun ecolijn daarom zelfs opgeschort.” Zelf stopt
hij binnenkort met zijn winkel in Brugge. Hij wil volledig focussen op Antwerpen en – vooral – Gent.
“Gent blijft de sociaalste stad van allemaal. Ik zie mij nergens anders meer wonen.”
Gents ADRES: Hoogpoort 26

www.o-zon.net

T-SHIRTS
THTC
THTC produceert net als Up-rise voornamelijk kledij van hennep. Dit merk focust vooral op
mannen en is de definitie van street wise: modieuze street wear met een boodschap. Hun lijn werd
niet voor niets verkozen tot meest ethische merk van Groot-Brittannië. De T-shirts waar THTC om
bekend staan, hebben elk een ludieke print of boodschap. Wat dacht je van deze? ‘Get rich or try
sharing’. Misschien wel dé slogan die grote merken over de streep zou kunnen trekken om meer in
te zetten op degelijke arbeidsomstandigheden?

6

ONDER MEER TE VINDEN IN… OWW GENT CENTRUM
Wie fair trade zegt, zegt Oxfam Wereldwinkels? Toch niet helemaal, alleszins wat kledij betreft. “Veel
wereldwinkels draaien puur op vrijwilligers en zullen daarom niet buiten het nationale aanbod zoeken
naar andere fair trade producten”, legt educatief medewerkster Eline Strik van OWW Gent Centrum uit,
de winkel in de Lammerstraat. Deze winkel heeft wél een mooi aanbod aan fairtradekledij. Daar kan Els
De Causmaecker als vaste beroepskracht immers op zoek gaan naar extra producten, waaronder de Tshirts van THTC, Monsieur Poulet en Paäla. “Kledij moet voor ons ecologisch zijn, maar ook fair trade
vervaardigd worden, op een sociale manier”, aldus Eline. “Dat zijn twee heel verschillende dingen, en we
merken dat de combinatie niet altijd even gemakkelijk is. Daarom werken wij het liefst met labels. Als
het katoen bijvoorbeeld gecertificeerd werd door Max Havelaar, zegt dat ook iets over de sociale
omstandigheden.”
Gents ADRES: Lammerstraat 16

www.oxfamwereldwinkels.be/nl/gent-centrum

YAK & YETI
Voor ethnic urban casual moet je bij het merk Yak & Yeti zijn, in de gelijknamige winkel in de
Mageleinstraat. Voor iets meer klassiek is Ethnique de juiste keuze, niet enkel te vinden in
datzelfde filiaal, maar ook in een aparte winkel in de Donkersteeg. Achter deze Gentse vaste
waarden staat Bharat Shrestha, van oorsprong en van stijl nog steeds in hart en nieren Nepalees.
Alles wat je in de winkel ziet hangen, werd ontworpen door Bharat zelf, tot de tassen aan toe. Dat
design wordt op zijn beurt met biologische materialen (veelal katoen) geproduceerd in een fair
trade atelier in de streek rond Sankhu, zijn geboortedorp. Sankhu ligt niet ver van Kathmandu, en
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dus vlakbij het epicentrum van de zware aardbevingen die het land teisterden in april dit jaar.
Daarom is Bharat begonnen met een unieke inzamelactie. Aangezien het niet zomaar de
bedoeling is om geld te vragen van klanten en sympathisanten, pakt hij het anders aan. Voor een
investering van 40 euro help je niet enkel het atelier en het aanpalende weeshuis opbouwen, maar
mag je ook een kleur kiezen voor een exclusief T-shirt dat Bharat speciaal voor jou ontwerpt zodra
de werken klaar zijn. Mode in ruil voor een blijvende impact op een gemeenschap die zonder de
inzet van een Gents-Nepalese ontwerper? Geen slechte deal, al zeggen we het zelf.
Gents ADRES: Mageleinstraat 13 of Donkersteeg 18a

www.yak-yeti.be

ONDERGOED EN SOKKEN
Nooit meer verlegen om een kerstcadeau: als u de sokken van Thokk Thokk
onder de boom vindt, weet u dat u deze keer niet gestraft bent, integendeel.
Pionier Pants To Poverty steekt u dan weer in de juiste onderbroek. Eerlijkheid
in een slipje, zo eenvoudig kan het zijn om een steentje bij te dragen aan een
betere wereld.

PANTS TO POVERTY
Wie ooit Gents burgemeester voor de grap een onderbroek wil cadeau doen, laat het dan een
boxershort van Pants To Poverty zijn. Aan armoede heeft dat merk een broertje dood, dus bieden
ze kansen voor zo’n 1500 textielarbeiders en 5000 boeren in India door ondergoed te produceren.
Dat verkopen ze in meer dan twintig landen. Fair trade in flashy kleuren: Pants To Poverty is een
regelrechte hit. Dat lieten ze alleszins blijken bij de vorige campagne van Fashion Revolution,
waarvoor ze als één van de voortrekkers dansten in de straten van Londen. In hun ondergoed,
uiteraard. Een tikkeltje ondeugend, honderd procent biokatoen, honderdvijftig procent eerlijk.
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THOKK THOKK
Thokk Thokk. Who’s there? VFX Johow. Dat is namelijk het brein achter het Duitse merk dat
bekend staat om zijn fijne grafische prints en zijn duurzame insteek. De producten van Thokk
Thokk zijn gemaakt uit biokatoen. Ze worden in India geproduceerd, in eerlijke ateliers en mét
toewijding. De mooie grafische prints worden daarenboven ook nog eens milieuvriendelijk
gedrukt. Bij Thokk Thokk vind je sokken en ondergoed, maar daar blijft het niet bij: ook T-shirts,
sweaters en hoodies worden voorzien van de typerende minimalistische print. Thokk Thokk is hét
favoriete merk van Helga Geudens van GOEDvandoen.

ONDER MEER TE VINDEN IN… GOEDVANDOEN
GOEDvandoen, what’s in a name… Voor Helga Geudens betekent ‘goed’ bovenal groen en eerlijk.
Helga is eigenares en bezielster van de webshop, maar ook van de gerecycleerde dozen waarmee ze haar
producten verpakt, de fiets waarmee ze die verpakte bestellingen thuis aflevert bij haar klanten, en, voor
wie wil passen, de mini-showroom in haar huis in Mariakerke, die op afspraak te bezichtigen is. Onder
impuls van de geboorte van haar kinderen kwam haar experiment tot leven. “Wij zijn altijd een
milieubewust gezin geweest, maar op vlak van kledij bleef ik op mijn honger zitten”, legt Helga uit. “Dus
ging ik op zoek naar merken die ik zelf mooi vind, en van het één kwam het ander.” In haar webshop kun
je terecht voor een volledige outfit en meer. Dat ondergoed daar ook bij hoort, vindt Helga maar logisch.
“Als vegetariër ga je toch ook niet af en toe nog vlees eten? Zo ook met eerlijke mode: zodra je je bewust
begint te kleden, wil je alles fair en ecologisch.”
Enkel webshop: www.goedvandoen.be
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WERKKLEDIJ
Ook op het werk is het belangrijk om
aandacht te besteden aan eerlijke
alternatieven. Zo is het de ambitie van
Stad Gent om zo veel mogelijk uniformen
‘eerlijk’ in te kopen. De stad wil hiervoor
het aanbod beïnvloeden en legt zich dus
niet zomaar neer bij de moeilijkheden die
hier rond vandaag nog bestaan. Steeds
meer bedrijven vinden op dezelfde manier
hun weg naar alternatieve uniformen.
ACP staat hen bij met raad en daad… en
de juiste logo’s.

ONDER MEER TE VINDEN IN… ACP
Het atelier van Duurzame Promo- en Werkkledij ACP mag dan in het Antwerpse Bornem gelegen zijn,
aan Gentse klanten heeft het geen gebrek: onder meer het Geuzenhuis en BioPlanet zijn trouwe klanten.
Voor hen levert en bedrukt ACP textiel op een ‘schone’ manier. “Wat ‘schoon’ exact wil zeggen, lokt
nogal wat discussie uit”, vertelt medewerkster Anne Verbruggen. “Wat dekt de lading, wat niet? Er is
een enorme grijze zone. Daarom gaan wij af op labels, zoals Fair Trade/Max Havelaar.” Zelf is het bedrijf
lid van de Fair Wear Foundation en steunt het actief de Schone Klerencampagne. Bovendien is de inkt die
het gebruikt om de promokledij te bedrukken op basis van water. “Dat is de meest milieuvriendelijke
manier”, aldus Anne. “Duurzaamheid zit echt in ons DNA. In de loop van de jaren is dat nog gegroeid. In
het begin was het echt een zoektocht, maar nu lukt het steeds beter om merken te vinden die aan onze
eisen voldoen.” Zoals Stanley & Stella, bijvoorbeeld.
ADRES: Richard Caluwaertsstraat 11, 2880 Bornem

http://fairtradewerkkledij.be/

STANLEY & STELLA
Het Belgische Stanley & Stella levert duurzame en kwaliteitsvolle Tshirts, polo’s en hemdjes aan professionele spelers op de markt, zoals
ACP. Hun netwerk strekt zich uit over heel Europa. “Stuk voor stuk
hebben onze partners respect voor de werkomstandigheden waarin
textielarbeiders hun kledij produceren”, weet manager Jean Chabert.
De collectie van Stanley & Stella vind je ook terug op het web. In de
toekomst is het merk zelfs van zin een winkel te openen in
Antwerpen. Hopelijk is Gent nadien aan de beurt, want in hun boodschap zit passie, net zoals in de
personages uit ‘A Streetcar Named Desire’ waar hun naam vandaan komt.
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Jean vond dat de textielmarkt iets miste: een hart. “Onze bedoeling is altijd geweest nauw samen
te werken met de lokale bevolking in de landen waar wij onze kledij produceren”, zegt hij.
“Zonder begrip te hebben voor elkaars tradities, geraak je er niet. Daarom leggen wij hen uit hoe
de markt ineenzit. Zelf leven wij ons in in hoe het productieproces verloopt en waar het schoentje
knelt.”
Stanley & Stella is zowel op sociaal als op ecologisch vlak betrokken bij dat proces. “Het is net ons
doel om vérder te gaan in het verhaal van eerlijk textiel”, legt Jean uit. “We willen de impact op de
samenleving begrijpen en zo op een positieve manier verandering teweegbrengen. Ook kijken we
naar de gevolgen voor de natuur. De minst slechte oplossing, daar gaan we voor.”
Dat is volgens hem niet enkel de verantwoordelijkheid van de merken. “Consumenten hebben er
alle belang bij om voor duurzaamheid te gaan. Het is ook aan hen om zich de vraag stellen wie een
kledingstuk gemaakt heeft en wat de impact daarvan was. In onze toekomstige winkel in
Antwerpen willen we daar ook de nadruk op leggen, want de band tussen consument en
producent is eigenlijk iets heel persoonlijks. Respect tonen voor de ander én voor de natuur zou
dan ook vanzelfsprekend moeten worden.”

BABY- EN KINDERKLEDIJ
Baby’s verbruiken (zeg maar vervuilen) gemiddeld 4.000 luiers tijdens hun
kindertijd. Niet meteen ecologisch, mochten die allemaal in de vuilbak
belanden. Ook fair trade kinderkledij is niet zomaar voorhanden. Bewuste
ouders hebben een zoektocht voor de boeg, maar slapeloze nachten en
ellenlange shoppingtrips gaan meestal niet samen. Soelaas zoeken in de
kinderafdeling van grote merken is een verstaanbare keuze – maar daarom
geen verstandige. Yez en Babylonia weten raad.
YEZ
Zeven jaar lang studeerde Sonja Van der Steene uit Oostakker mode in avondschool. In het begin
maakte ze vooral kledij voor zichzelf, daarna ook voor haar kinderen, die intussen volwassen zijn.
Kinderkleren bleef haar passie. “Het is ook veel leuker dan kledij voor volwassenen”, meent Sonja.
Anderhalf jaar geleden richtte zij haar eigen merk én webshop op. Met de hulp van haar man
Frederik Dutoit is Yez uitgegroeid tot een handgemaakt en – inderdaad – zeer leuk alternatief. De
unieke applicaties, die haar man print en met een perser op de kleren bevestigt, geeft hun aanbod
een speelse touch. Hun zoon Nathan zorgt af en toe zelfs voor een ontwerp. Zo is Yez een hecht
familieproject, dat eerlijkheid hoog in het vaandel draagt. Voor Sonja was het vooral belangrijk
dat haar kledij niet eender waar geproduceerd wordt. In het begin maakte ze alles zelf, al besteedt
ze intussen de productie van leggings en T-shirts af en toe uit. De stoffen zijn voor haar de
grootste hinderpaal. “Het is moeilijk om duurzame materialen te vinden, zonder dat de prijs
verdubbelt”, zegt ze. Sonja geeft zich echter niet snel gewonnen. Ze heeft slechts één raad voor al
wie dezelfde droom najaagt: “Durven proberen.”
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POP-UP: Leopoldlaan 32, 8430 Middelkerke

Webshop: www.yez4you.be/

BABYLONIA
Wie textiel voor kinderen en baby’s zegt, moet niet enkel kledij voor ogen houden. Pionier
Babylonia zet draagdoeken in de kijker. Per abuis stootte Ingrid Guikers op het gemak én het nut
van een draagdoek bij de geboorte van haar tweede zoon, Seppe, die intussen bijna 20 is. “Het
prille begin was echt hobbyistisch”, lacht Ingrid. “Voor de grap praten mijn personeelsleden en ik
nog steeds over een net-echte firma!”
Dat Babylonia echt (succesvol) is, daar bestaat geen twijfel over: het merk creëerde eigenhandig
een markt voor draagdoeken en heeft anno 2015 distributeurs over de hele wereld. Toch wil Ingrid
zich blijven onderscheiden van haar concurrenten, en dat doet ze door in te zetten op natuurlijke
producten. “Baby’s worden vaak als stoorzender ervaren, terwijl draagdoeken net het
hechtingsproces bevorderen. Het merk vertrekt dus vanuit een nieuwe kijk op opvoeding. Om die
boodschap kracht bij te zetten, moeten de productie en het materiaal ook natuurlijk zijn.
Momenteel werken wij uitsluitend met biokatoen en onze draagdoeken worden vervaardigd in fair
trade ateliers.”
Om de keten zo kort mogelijk te houden, vestigde Babylonia zijn
eerste atelier in Nederland. Wanneer het zijn productie wilde
uitbreiden naar (erg arbeidsintensieve) lappenpopjes, onder de
merknaam Peppa, zocht Ingrid naar partners in India. Na een lange
zoektocht kwamen ze terecht in de provincie Tamil Nadu, in het
zuiden, waar de popjes ambachtelijk gemaakt worden. “Fair trade
draait niet enkel om eerlijk loon, maar ook om de mogelijkheid om
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een opleiding te volgen. Intussen zijn er in het atelier zo’n honderd mensen in dienst. De
verantwoordelijke leefde vroeger op straat, tot hij bij ons terechtkwam en geschoold werd tot
klerenmaker. Intussen runt hij het volledige atelier! De impact die je op een gemeenschap kan
hebben door vast te houden aan fair trade, is dus immens.”

ONDER MEER TE VINDEN IN… KIDDYBIPS
Ria Vanhee is zaakvoerster bij Kiddybips, maar bovenal mama. In september viert ze de tweede
verjaardag van haar winkel in de Dampoortstraat, voordien was Kiddybips te vinden in Brugge. Het
concept van de winkel bestaat namelijk al sinds de geboorte van haar zesde zoon, intussen 21 jaar
geleden. Als moeder miste Ria de gepaste begeleiding. Op reis naar Zimbabwe merkte ze hoe hard
vrouwen elkaar ondersteunden, iets wat ze in België nog niet ervaren had. Het accent dat haar winkel wil
leggen, ligt daarom op die begeleiding: dragen en opvoeden. Ria volgde een opleiding als
draagconsulente en de fair trade draagdoeken van het merk Babylonia zijn haar best verkopende
product. Daarnaast kan je bij Kiddybips ook fair trade en eco babykledij, speelgoed (waaronder
lappenpopjes), schoenen en katoenen luiers kopen, en vind je er ook natuurlijke verzorgingsproducten
terug. Inclusief advies op maat, dat spreekt voor zich.

Gents ADRES: Dampoortstraat 23

www.kiddybips.be
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SCHOENEN
BHAVA
Een hechte vriendschap ligt aan de basis van het schoenenmerk Bhava: Francisca Pineda en Rushali
Sanghani zijn hartsvriendinnen. Alleen woont de één in New York en de ander in Mumbai. Die
afstand overbruggen ze met een gedeelde passie voor schoenen. In hun ateliers, die naast een
vestiging in Mumbai ook terug te vinden zijn in het Spaanse Alicante, worden de schoenen met de
hand gemaakt. Daar kijkt Rushali op toe, terwijl Francisca zich op de ontwerpen stort. De
combinatie werpt vruchten af: hun schoenen verslijten amper en zijn modieus op de koop toe. Wat
meer is: er wordt geen leer gebruikt in de productie van deze schoenen. In de plaats gebruiken ze
mooie materialen zoals kurk, resthout en – dat leest u goed – gerecycleerde petflesdopjes.

ONDER MEER TE VINDEN IN… CHEVALIERS DES PIEDS EN PAINTED PONY
Als overtuigde vegetariër wil Nathalie Hendriks dat haar klanten volledig duurzaam rondlopen – met de
nadruk op lopen. De schoenen van Chevaliers des Pieds (voor vrouwen) en Painted Pony (mannen)
bieden een ‘vegetarisch’ alternatief voor leer, zonder dierlijke materialen. “Al sinds mijn tienerjaren eet
ik volledig vegetarisch, maar pas een zevental jaar geleden besefte ik dat ik niet erg consequent was, als
ik maar bleef rondlopen in mijn mooie leren laarzen en schoenen. Het hele proces om van dierenhuiden
schoenleer te maken is een extreem vervuilend, chemisch proces, waarbij leer op het einde van de rit
niet eens biologisch afbreekbaar meer is.” Nathalie merkte echter dat de markt heel beperkt was op vlak
van duurzame schoenen. “Eventueel kon je nog wel ergens bomma-achtige schoenen vinden uit plastiek,
maar trendy exemplaren waren hier niet te krijgen.” Dus nam ze het recht in eigen handen. Chevaliers
des Pieds schenkt daarbij ook aandacht aan eerlijke werkomstandigheden. “Ik wou een leuk assortiment
samenstellen waar ik niet geheimzinnig over moest doen. De merken die ik verkoop hebben een erg
transparant productieproces.” En dat allemaal in een ecochique kleedje. “Misschien hebben we wel
grootse idealen en willen we graag de wereld verbeteren, maar net zoals iedereen zien we er graag ook
goed uit.”
Enkel webshops: www.chevaliersdespieds.be en www.paintedpony.be

ACCESSOIRES
Fijne accessoires vind je terug in zowat alle winkels die hier opgesomd zijn. Zo verkoopt
Today is a good day! ecologische zonnebrillen van Antonio Verde, heeft Yak & Yeti de
zachtste sjaals in de aanbieding en stalt elke Oxfam Wereldwinkel een mooi assortiment
juwelen uit. In de Lammerstraat heeft de Gentse Joksie een vaste plek veroverd: haar
hangertjes van gerecycleerde kroonkurken zijn er een grote hit.
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Gent Fair Trade, dat is eerlijke handel in goed
gezelschap.
Stad Gent en Oxfam Wereldwinkels Gent-Centrum
zetten fair trade op de kaart, samen met een brede
groep partners.
Via publieksacties en programma’s verhogen we de
zichtbaarheid en het aanbod van eerlijke handel in
onze stad.
Wil je partner worden of meewerken aan één van onze projecten?
Mail dan naar info@gentfairtrade.be, of bel 0471 56 34 67
www.gentfairtrade.be
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