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AKKER EN AMBACHT • Meibloemstraat 86 
Akker en Ambacht is de buurt- en stads-
tuinwinkel in de Brugse Poort. Je vindt er 
enkel ecologisch verantwoorde of duurzame 
producten. 

Elke dag bieden ze producten aan die  
ofwel van dichtbij komen, ofwel van overzeese 
Fair Trade-coöperatieven uit het Zuiden.

—

CAFÉ CONGÉ • Fonteineplein 22
Bij Café Congé ligt de focus op apero,  
kleine spijzen en fijne bieren. Het café in de 
Brugse Poort wil het buurtgevoel versterken 
en mensen samenbrengen om te ontspannen. 
Iedereen is hier dus welkom voor een hapje 
en een drankje.

 —

WOEST • Drongensesteenweg 41
WOEST huist in de Gentse volkswijk Brugse 
Poort. Het is een plek waar je een bewuste  
en gezonde levensstijl kan combineren met 
een druk bezet stadsleven. 

Ontbijt, lunch, tapas en vergaderen,  
het kan er allemaal. Hun stokpaardje is lokaal, 
biologisch en fairtrade.

 —

TRECKHAAK • Groendreef 51
De Treckhaak is een buurtcafé waar naast 
een gezellige bar met fairtradesapjes en 

-versnaperingen. Je kan er lekker eten en  
genieten van een drankje, maar ook  
vergaderen en zelfs aan yoga doen. 

Ook (internationale) gasten komen  
hier graag iets drinken, local meets global. 
Wekelijks proberen ze een activiteit te  
organiseren, gaande van een optreden tot 
een rommelmarkt.

 —

EETCAFÉ TOREKE • Vlotstraat 22 
Toreke staat voor verfijnde keuken en ademt 
een klassiek restaurantsfeer uit. Bezoekers 
met een laag inkomen kunnen hier aan een 
verminderde prijs eten. Bovendien besteed 
het sociaal restaurant veel aandacht aan 
biologische, lokale en eerlijke producten. 
Iedereen is hier welkom om te genieten van 
lekker eten en drinken. 

  —

SOEPBAR SORDO • Lange Steenstraat 2
Soepbar Sordo is een klein maar gezellig 
soephuisje in het centrum van Gent, vlakbij 
het Gravensteen en het Patershol. 

Sordo betekent doof in het Spaans 
en deze naam past dan ook perfect bij 
eigenaar Christophe, want hij is zelf doof. 
In de soepbar maakt hij dagelijks 3 soepen 
klaar, die je ter plaatse kan opeten, maar 
ook meenemen. Je kan in Sordo ook terecht 
voor een klein hapje in de vorm van tapas 
of drankje.

 —

DE STOKERIJ • Tichelrei 2A
Voor klassieke brasseriegerechten en een 
originele vegetarische keuken kan je terecht 
bij de Stokerij. Op de drankkaart staan  
wisselende wijnsuggesties en een groot  
assortiment bieren en andere dranken. 

De Stokerij werkt met biologische en 
fairtrade producten. Het gerestaureerde 
pand in het centrum van Gent heeft boven-
dien een gezellig terras, reden te meer om 
eens een stop te maken.
  —

SIMON SAYS • Sluizeken 8
Simon Says is een bed & breakfast en bar 
waarvan de koffiemachine het kloppende 
hart is. De koffiebar, gelegen het gezellige 
Patershol, biedt ontbijt, koffie, lunch en 
taart aan. 

Op de kaart staan biologische, fairtrade 
en lokaal geproduceerde producten. 
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MULTATULI • Huidevetterskaai 40
Langs de Leie in het hartje van Gent vind je 
Multatuli. Hier werken ze ook zo veel mo-
gelijk met biologische en eerlijke producten. 
Alle bereidingen zijn huisgemaakt en dagvers 
en de ijscrème komt van bij de IJsster. 
 —

TASTY WORLD • Hoogpoort 1
Ecologisch verantwoord eten dat gezond en 
voedzaam is, dat is wat je bij Tasty World 
voorgeschoteld krijgt. Elke dag streven ze 
hier naar de meest verse ingrediënten en 
smaken. De veggie eettent is de ideale plek 
om van een (h)eerlijke hap te smullen.
 —

GREENWAY • Nederkouter 42
Greenway is een heerlijke vegan wereld- 
keuken. Ze combineren creatieve gerechten 
met een toffe sfeer. Elke maand vind je hier 
verrassende nieuwe suggesties. De plant-
aardige maaltijden smaken heerlijk met 
hun biologische en/of fairtrade drankjes.
Bovendien is er veel aandacht voor gezond-
heid: geen geraffineerde suikers, bio waar 
mogelijk en gebruik van gezonde vetten.
 — 

VOORUIT • Sint-Pietersnieuwstraat 23
Het Vooruit café is gehuisvest in een 100- 
jarig monument met authentiek art-deco 
interieur. Je kan hier kiezen tussen een 
ruime keuze aan eerlijke, biologische en 
artisanale producten. 

Voor heel wat Gentenaars en toeristen 
is dit de ontmoetingsplek voor een gezellige 
babbel met een hapje en drankje.
 —

PIETERSBAR • Sint-Pietersplein 9
Het tewerkstellingsproject Pietersbar in de 
Sint-Pietersabdij serveert dranken, soep, 
boterhammen, deserts en de typisch Genste 
mastellen. 

Met je aankoop steun je mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Uniek, lokaal 
en sociaal zijn hier dan ook de sleutelwoor-
den. 
 —

LEKKER GEC • Kon. Maria Hendrikaplein 6
In het bio-vegetarisch en coöperatief  
restaurant Lekker Gec, staat ecologisch  
denken en handelen centraal. Dat uit zich 
niet enkel in de vegetarische maaltijden, 
maar ook in de inrichting, de keuze van ver-
lichting en hun omgang met waterverbruik. 
Hun concept? Weeg wat je eet.

In het kader van 
de Week van de Fair Trade, 

een initiatief van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking.
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Verken de Gentse binnenstad aan de 
hand van de fairtradewandelingen 
en ontdek tal van toffe, ethische en 
ecologisch verantwoorde adresjes. 
Op Gentfairtrade.be vind je routes 
die focussen op Fashion, Food,  
Interior & Vintage. Elke tour geeft  
je een unieke kijk tour door Gent. 

WAT IS FAIR TRADE?

Veel producten die bij ons in de  
rekken liggen, worden geproduceerd 
in het Zuiden. De producenten  
worden dikwijls onderbetaald en 
werken in slechte omstandigheden.

Daar willen organisaties zoals  
Oxfam-Wereldwinkels iets aan doen, 
door voor de producten een eerlijke 
prijs te betalen, en hen weerbaar-
der te maken op de internationale 
markt. Veel Gentse ondernemers 
hebben zich bij die strijd aangesloten.

Gent Fair Trade verzamelt alle 
Gentse organisaties en ondernemers 
die ethische en duurzaam te werk 
gaan. Respect voor mens en milieu, 
dus. Ontdek vele mogelijkheden via 
de fairtradewandelingen.
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Ontdek ook onze  
FAIR FASHION WALK, FAIR 

VINTAGE AND SECOND HAND 
en FAIR INTERIOR WALK!

www.gentfairtrade.be
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