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Duurzaam kerstshoppen doe je bij vegan webshop Stay Gold
Bewust winkelen is volop in opmars. “We zijn steeds beter ingelicht over hoe onze keuzes de
planeet beïnvloeden en wat er met dieren gebeurt voor ze op ons bord of in onze kledingkast
belanden. Dát willen we graag anders,” vertelt Frédérique Pieterse. Deze enthousiaste
West-Vlaamse richtte twee jaar geleden Stay Gold op: een vegan boetiek en webshop in hartje
Antwerpen.
Stay Gold biedt een breed assortiment aan vegan natuurcosmetica, accessoires, lekkernijen,
keukengerei, boeken en homedecor. “Mijn aankoopcriteria zijn: altijd vegan, zo duurzaam
mogelijk, liefst lokaal of Europees en zo niet fairtrade,” vertelt Frédérique. Je vindt bij Stay
Gold producten van bekende merken zoals vegan schoenen van Birkenstock en plantaardige
snacks van Deliciously Ella. Maar ook kleinere merken krijgen een plek, waaronder
verzorging van het Brusselse Indigène en het ecologische tassenmerk Fraenck.
Op zoek naar ecologische of originele kerstcadeaus? Dan ben je bij Stay Gold zeker aan het
juiste adres. Van een herbruikbare koffiecup in vrolijke kleuren, een keramieke oyas voor je
stadstuintje of een warme sjaal tot een heerlijk huisparfum of een cadeaubon. Verras

vrienden en familie aan de feesttafel met vegan lekkernijen zoals de artisanale
amarettikoekjes en speculazen van het Belgisch-Italiaanse merk Basta Sia Buono.
Met Stay Gold wil Frédérique duurzaam en diervriendelijk winkelen voor iedereen
toegankelijk maken. “Uiteraard komen hier veel veganisten over de vloer, maar mijn publiek
is breder dan dat. Mensen die gewoon wat bewuster of ecologischer willen leven
bijvoorbeeld,” zegt Frédérique. “De meeste klanten nemen ook echt de tijd om de filosofie te
horen van de merken die ik verkoop. Ik hou van dat persoonlijk contact.”
Naast een boetiek in de Zwartzustersstraat 42, vind je Stay Gold ook online. Op
www.staygold.boutique kan je 24/7 shoppen. Levering in Antwerpen is geheel gratis en
gebeurt door Frédérique met de fiets. In Brussel en Gent laat Stay Gold bestellingen leveren
door fietskoerier Cargo Velo. Ben je in de buurt van de winkel? Dan kan je je pakket ook zelf
ophalen. Gezien de Covid-19 situatie is winkelen in de boetiek in Antwerpen voorlopig enkel
mogelijk op afspraak.
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