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Als abonnee kan je dit

artikel lezen.

Meulestede heeft eindelijk een
betaalbare buurtsupermarkt: “De
buurt is enthousiast”
Vandaag om 06:00 door Fien Lakiere

De vrijwilligers en verantwoordelijken van Supermerkade zijn alvast enthousiast
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GENT - Woensdag opent de nieuwe buurtsupermarkt Supermerkade aan de Meulestedekaai.

Iedereen is er welkom voor betaalbare voeding en basisproducten. Naast de winkel wordt
ook een ontmoetingsruimte ingericht.
De laatste jaren zijn er in Meulestede bijna geen buurtwinkels meer. Bij de buurtbewoners was er een grote vraag
naar een betaalbare winkel, en sinds woensdag is die er eindelijk. Een vroegere loods aan de Meulestedekaai is
gezellig ingericht met verschillende kraampjes, om het gevoel te geven van een overdekte markt. (lees verder
onder de foto)
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“We hebben een breed assortiment basisproducten, van A-merken tot witte producten”, zegt Jesse De Troyer van
vzw Sociale Kruideniers, die de winkel uitbaat. “Voor de verse producten werken we zo veel mogelijk met lokale
leveranciers.” Vrijwilligers staan in voor het openhouden van de winkel, zoals buurtbewoonster Griet Garreyn. “De
buurt is heel blij dat de winkel eindelijk opengaat, en ik kom daarom ook graag meehelpen.”
Sociaal tarief
Iedereen is welkom bij Supermerkade, maar mensen met een lager inkomen betalen minder. “We werken met
twee verschillende prijzen, een normale prijs en een sociaal tarief”, zegt De Troyer. “We maken geen onderscheid
tussen de klanten, iedereen krijgt dezelfde klantenkaart en enkel het computersysteem aan de kassa weet welke
prijs iemand betaalt.”
“We willen de plaats zijn voor de wekelijkse boodschappen van de buurtbewoners”, zegt Nele Van den Bussche
van vzw Sociale Kruideniers. “We hebben contact met de handelaars in de omgeving, maar zijn voor hen geen
concurrentie. Gelijkaardige winkels liggen allemaal een stuk verder.” (lees verder onder de foto)
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Ontmoetingsruimte
De betaalbare buurtsupermarkt is een proefproject van vzw Sociale Kruideniers, vzw Samenlevingsopbouw en de
Stad Gent. De Stad investeert 336.783 euro aan verschillende subsidies in het project, dat drie jaar zal lopen.
In het gebouw van Supermerkade is ook plaats voor een ontmoetingsruimte. “Als de coronaregels het toelaten,
zullen we zorgen voor koffie en thee, zodat je er de krant kunt lezen”, zegt Emma Van Mullem van vzw
Samenlevingsopbouw. “We helpen er mensen met administratie en brieven, en verwijzen hen door naar de juiste
diensten. Daarnaast willen we er activiteiten organiseren.”
Info: Supermerkade op Facebook (https://www.facebook.com/SolidaireBuurtwinkel/)
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De Gentenaar in je mailbox?
Ontvang net als 33.000 andere Gentenaars het belangrijkste nieuws uit de buurt van Gent in je
mailbox.
Inschrijven

