
Textielplatform: een startschot in de roos
GENT ZKT. MODEMUSEUM VAN 

HEEL ANDER KALIBER
Stad Gent zet in op 

duurzaam textiel. Op 
22 juni 2015 werd 

het startschot gegeven 
voor een geheel nieuw 
platform. Met een in-

teractieve vergadering, 
vol dromen, ideeën en 

(jawel) zelfs triootjes, 
kwam het platform tot 

leven in het Oostenrijks 
Salon van het Stadhuis.

“Stel je voor dat binnen vijftien 
jaar, in 2030, oneerlijke kleren 
verbannen zouden worden. 
Dat er een museum zou be-
staan van alles wat nog niet fair 
was, een afdeling van het MIAT 
waarin duidelijk wordt dat on-
eerlijke textielketens defini-
tief tot het verleden behoren.” 

Met dit beeld schetst Inez 
Louwagie van Gent Fair Trade 
een toekomstvisie waar elk van 
de deelnemers zich absoluut in 
kan vinden. Op de vergadering 
zijn voornamelijk Gentse pio-
niers aanwezig: ondernemers 
met een boodschap. De ideale 
broeihaard om inspiratie op te 
doen. Inspiratie om informatie 
te vergaren en uit te wisselen, 
ondernemende ideeën te on-
dersteunen en allen die zich op 
dit moment zo’n museum nog 
niet kunnen inbeelden, over 
de streep te trekken.

Verleden in de verf
 

Gent heeft een rijk textielver-
leden. De stad staat bekend 
om zijn nijverheid, maar 
Gents textiel werd niet al-
tijd in de beste omstandighe-
den vervaardigd. Daarom is 
het voor Gent, als eerste Fair 
Trade Gemeente van België, 
belangrijk om binnen het 
verhaal van eerlijke handel 
ook een moderevolutie op 
gang te trekken. Dat kan en-
kel door het volledige plaatje 
te schetsen. Wat is fair en wat 
kan het betekenen voor een 
progressieve stad zoals Gent? 

“De droom is om bij de ope-
ning van zo’n museum te 
kunnen zeggen dat Gent een 
heel grote rol heeft gespeeld 
in het uit de wereld helpen 
van oneerlijk textiel”, zegt 
Louwagie. “Door middel van 
heldere alternatieven willen 
wij tonen wat wel en wat niet

onder de noemer ‘fair’ valt. 
We willen een model brengen, 
maar ook het proces in kaart 
brengen: door succesverhalen 
te duiden en beginners aan te 
trekken, kom je heel ver.”

Toekomstplannen
Het textielplatform is daarom 
op zoek naar een scherp pro-
fiel. Dat wil het bereiken door 
een aantal concrete projecten 
uit te werken, die kunnen bij-
dragen tot de verre toekomst-
droom.

Een aantal pistes passeer-
den tijdens de vergadering 
de revue. Enerzijds kan het 
platform een draaischijf aan 
informatie worden, inhou-
delijke sessies aanbieden 
rond ketenverantwoorde-
lijkheid en een inspiratiegids 
publiceren voor consumen-
ten, verdelers en aankopers,



gepaard met bezoeken aan be-
drijven om bij hen concrete al-
ternatieven voor te stellen.  

Anderzijds wil de stad eerlijke 
mode zichtbaarder maken en 
nadenken over concrete loca-
ties. Eén van de ideeën is een 
prijs voor entrepreneurs en 
creatievelingen die ideeën in-
dienen om eerlijk textiel ster-
ker op de kaart te zetten. 

En wie weet groeit hieruit wel 
op langere termijn – dromen 
doet geen zeer - een eigen, 
Gentse productielijn.

In een speeddatesessie, waar-
in koppels van niet twee maar 
drie personen gevormd wer-
den, konden de aanwezige 
pioniers over al deze ideeën 
hun mening vormen. Positie-
ve reacties bleven niet lang uit. 
“Door onze expertise samen 
te brengen, zijn leefbare voor-
beelden mogelijk”, vindt Maar-
ten Hentzen van de vzw Fair 
Supply Chain Solutions, die 
zich toelegt op eerlijke sport-
kledij. “Zo kunnen we op zoek 
gaan naar businessconcepten 
mét gevoel.”

“Gent kan hiervoor echt die-
nen als uithangbord”, vindt 
Kurt Jacobs (foto), die samen 
met Sofie Janssens een kle-
dingbibliotheek wil op poten
zetten.
“Maar momen-
teel wordt er vi-
sueel niet genoeg 
gedaan met de 
rijke textielge-
schiedenis van 
de stad.”

Veldstraat 2.0
Zichtbaarheid bleek één van 
de voornaamste punten op de 
agenda. In de trio’s werd er ge-
speculeerd over verenigen of 
zelfs samenhuizen, om de kos-
ten van publiciteit te delen en 
meer klanten te krijgen. “Het is 
een droom om een winkelga-
lerij te openen, exclusief voor 
fair trade, bio en eco”, zegt Ria 
Vanhee van Kiddybips. Haar 
winkel voor eerlijke baby- en 
kinderkledij is momenteel ge-
legen in de Dampoortstraat.

“De gewone ketens doen het 
ook”, duidt Isabel Thys, die op 
het kabinet van schepen Tine 
Heyse werkt. “Hun panden 
liggen zij aan zij in de winkel-
straat, zeer efficiënt om op een 
zaterdag te winkelen. Ook hier 
zit dus een alternatief in.”

Maar ook op inhoudelijk vlak 
is er nog wat werk aan de win-
kel. “Het is vooral een uitda-
ging om veel – en juiste – in-
formatie te vinden”, vat Wouter 
Boesman van Stad Gent zijn 
speeddatesessie samen. “Waar 
vind je contacten? Op welke 
screenings kan je vertrouwen? 
Ook die vragen willen wij hel-
pen te beantwoorden.”

Veel informatie is echter con-
tinu in beweging. “Daarom

kijken we nu al uit naar poten-
tiële partners”, aldus Louwa-
gie. Voor haar is het belangrijk 
om informatie op een heldere 
manier over te brengen. “Er is 
veel voorhanden, maar niets is 
overzichtelijk. Daar moet ver-
andering in komen.”

“Het moet vooral 
mooi zijn”

Duidelijke informatie en 
zichtbaarheid zijn nodig om 
een mentaliteitswijziging op 
gang te brengen, zowel op vlak 
van confectie als op vlak van 
grondstoffen. “De gevoelig-
heid die bij de burger en han-
delaar al leeft voor de arbeids-
omstandigheden in de ateliers 
– zeg gerust sweatshops – zou 
er ook moeten komen voor de 
grondstoffenleveranciers”, zegt 
Katrien Lenaerts van Oxfam 
Wereldwinkel Gent Centrum. 
“Fair trade katoen bestaat, 
maar vindt niet gemakkelijk 
de weg naar de markt.”
 
Volgens de pioniers is er ech-
ter meer nodig dan het pro-
moten van fair trade. “Mensen 
kopen iets omdat ze het mooi 
vinden”, weet Lyn Verelst van 
Bombyx, een organisatie die 
vanuit Belgie faire productie 
verkoopt van allerlei ateliers. 
“We moeten dus producten 
aanbieden die om deze reden 
door veel mensen gekocht zul-
len worden. Het is nodig om 
trendsetters mee op de kar te 
krijgen. Dan volgt de rest wel.”

An Boonen kwam tot dezelfde 
conclusie toen zij de resultaten 
van een enquête die zij afge-
nomen had op het Gentse Fair 
Fashion Fest, afgelopen maart,



onder de loep nam. “Bezoekers 
vonden eerlijkheid een plus-
punt, maar kwaliteit en ‘mooi-
heid’ blijft belangrijker”, aldus 
Boonen, die een mannenlijn 
wil oprichten. “Het faire aspect 
is dus nog steeds het eerste dat 
mag wegvallen, en dat op een 
festival waar iedereen per de-
finitie geïnteresseerd is in dat 
discours. Best ontnuchterend.”

“Als we ons beperken tot het 
fair trade-verhaal, gaan we 
steeds bij dezelfde kleine groep 
uitkomen”, vervolgt Boonen. 
“Terwijl het net de bedoeling 
is om anderen te overtuigen.”

“De kledij zelf moet het sterk-
ste argument zijn”, weet Hent-
zen . “Als het op de koop toe 
fair trade is, kan het meer 
mensen overtuigen van die 
meerwaarde. Innovatieve pro-
ducten moeten dus op zichzelf

leefbaar zijn om een impact te 
hebben.”

“Een inspiratiegids kan hier-
toe bijdragen”, vindt Hendrik-
je Meyvis van Carpet of Life. 
“Niet het fair trade label, maar 
het verhaal erachter maakt een 
product écht mooi.” Daar weet 
Carpet of Life alles van: de 
onderneming wil op creatieve 
wijze komaf maken met het 
teveel aan kleren in eenieders 
kast, door er in Marokko (op 
eerlijke wijze) tapijten van te 
laten maken.

Concullega’s
Eén ding is zeker: om dro-
men te bereiken, is het vooral 
belangrijk om samen te wer-
ken. “Het platform kan voor 
iedereen heel interessant zijn”, 
besluit Antoon Janssens van 
Ecolena, een van de weinige

handels in bio- en fairtrade 
textiel. “Stad Gent kan met 
dit platform iets bereiken wat 
de afzonderlijke ondernemers 
zelf niet kunnen: naambe-
kendheid vergaren op grote 
schaal, unieke verhalen bezor-
gen aan de media… De rol van 
de stad bestaat er nu in om alle 
informatie te kanaliseren.”

Dat is exact wat er nu op sta-
pel staat. De verhalen komen 
er aan, een spiksplinternieuwe 
website wordt in september 
gelanceerd, en – tipje van de 
sluier! – in het najaar van 2016 
komt er een nieuwe editie van 
het Fair Fashion Fest.

Dromen van 2030 blijven we 
natuurlijk doen, maar ook op 
korte termijn valt er heel wat 
te beleven. 

Reportage:
Sarah Vandoorne



 

Gent in ACTIE!

Gent Fair Trade vertoont op 27 augustus in de Studio Skoop de film 
The True Cost 

van Andrew Morgan. 
Deze pakkende documentaire neemt je mee op wereldreis, van de exclusieve catwalks tot de uithoeken 

van sloppenwijken, en geeft het woord aan invloedrijke opiniemakers, waaronder Stella McCartney, 
Livia Firth en Vandana Shiva. True Cost geeft een unieke inkijk in de levens van vele mensen die onze 

kleren maken. 

Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne zal de film kort kaderen en reikt je tools aan om zelf 
in actie te schieten. Voorafgaand aan deze vertoning voert De Schone Kleren Campagne in Gent actie 

voor betere arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie.

THE TRUE COST
Documentaire met een boodschap: 

Wie betaalt de prijs voor onze kleren?

Donderdagavond 
27 augustus 2015, 19u30

Studio Skoop 
Sint-Annaplein 63, 9000 Gent

Regie: Andrew Morgan 
Producer: Michael Ross

Actie voor schone kleren
In de buurt van 

de nieuwe vesting van Primark

Donderdagmorgen 
27 augustus 2015, 10u

Afspraak standbeeld Jacob Van Arte-
velde, Vrijdagsmarkt, Gent

MEER INFO? Gent Fair Trade (0471/563467) 
of www.schonekleren.be


