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ETHISCHE EN ECOLO-
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CROSSOVER • Charles Andrieslaan 7 
Crossover is een tweedehandswinkel die 
moderne merkkledij van de grotere merken 
in de rekken heeft liggen. 

Met interessante prijzen en een aanbod 
aan accessoires en kledij voor mannen en 
vrouwen, is merkkledij shoppen extra fijn.

—

FANN • Burgstraat 41
Bij Fann worden slow fashionista’s verwend. 
Je vindt er een groot aanbod aan ‘Nearly 
New Fashion’. Bij Fann huist een ruime  
collectie aan dameskleding, handtassen  
en accessoires. 

Maak er zeker een stop voor mooie 
tweedehands merkkledij.

—

OXFAM SHOP • Steendam 73
In het hartje van Gent kan je bij Oxfam 
tussen vintage kledij, boeken, huisgerief, 
brocante en veel meer snuisteren. 

Je aankopen doen bij deze Oxfam  
winkel is niet enkel ecologisch, ook gaan 
alle opbrengsten naar ontwikkelings- 
projecten en humanitaire hulp.

—

ZUSSE • Bennesteeg 4
Hannelore en Annelies zijn twee zussen die 
de handen in elkaar slaan in hun winkel 
Zusse. Zusse is een eerstekeus tweedehands-
winkel voor kinderkledij, speelgoed en baby- 
uitzet. Ze kiezen ervoor om de producten 
nieuw leven in te blazen, omdat kinderspullen 
meestal zo goed als nieuw zijn en maar voor 
een korte tijd kunnen worden gebruikt.

—

THINK TWICE • Ajuinlei 15
De Finse tweedehandsketen Think Twice is 
een vaste waarde binnen de vintage second 
hand kledij. Het assortiment van Think Twice 
gaat van handtassen, sjaals en sieraden tot 
rokken, jurken, vestjes en broeken. 

Als je bij Think Twice shopt, doe je boven- 
dien meteen mee aan het recycleren van 
kleding en het steunen van goede doelen. 
Om de vijf weken houdt de winkel een grote 
uitverkoop waarbij de prijzen zakken zelfs 
tot 1 euro per stuk. Deze tweedehandsshop 
met retro inrichting is dus zeker het binnen-
gaan waard.

—

THINK TWICE • Nederkouter 118
Ook in de Think Twice winkel aan de Neder-
kouter kan je leuke vintage en retro stukken 
scoren. Ga ook zeker hier eens binnen, 
want het aanbod verschilt tussen de beide 
winkels. 

—

KRINGWINKEL ATELJEE
Kortrijksepoortstraat 44
In de kringwinkel gelegen in het centrum 
van Gent, kan je leuke tweedehands spullen 
voor een zacht prijsje op de kop tikken. 

Een ruime collectie aan textiel die je 
voor enkele euro’s mee naar huis hebt? 
Check! Met elke aankoop steun je bovendien 
de sociale tewerkstelling van de kringwinkel. 
Dubbel check!

1

Ontdek ook onze  
FAIR FASHION WALK,  

FAIR FOOD MAP en  
FAIR INTERIOR WALK!

www.gentfairtrade.be
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GENT FAIR TRADE’S VINTAGE AND SECOND HAND WALK
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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.

Doe de FAIR VINTAGE AND 
SECOND HAND WALK en 

ontdek de meest ethische en 
ecologisch verantwoorde 

adresjes van Gent.
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FAIRFASHIONFEST

In het kader van 
de Week van de Fair Trade, 

een initiatief van de Belgische 
ontwikkelingssamenwerking.
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