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SAMENVATTING

In de Japanse bestseller VAARWEL SPULLEN verkent Fumio Sasaki de filosofie achter minimalisme

en geeft hij zeventig praktische tips en adviezen om direct mee aan de slag te gaan. Zo helpt Fumio

Sasaki je met een aantal eenvoudige regels een gelukkiger en waardevoller leven te leiden. Verder

deelt hij in VAARWEL SPULLEN verhalen over zijn eigen levensstijl en die van anderen, en laat zien

hoe minimalisme uiteindelijk je leven verrijkt. Voor de liefhebbers van de Netflix-documentaire

MINIMALISM en de lezers van Marie Kondo.

‘Sasaki behoort tot een rap groeiende groep “nieuwe” Japanse minimalisten. Ze tappen hun inspiratie
uit het eeuwenoude, esthetisch sobere zenboeddhisme en – echt waar – Steve Jobs, de ultieme
minimalist.’ - de Volkskrant

Fumio Sasaki's kledingkast bestaat uit drie shirts, vier broeken, vier paar sokken en niet veel meer.
Een paar jaar geleden realiseerde hij zich dat al zijn materiële bezittingen hem eerder ongelukkig dan
blij maakten, en dus besloot hij het gros van zijn spullen weg te doen. De effecten waren opmerkelijk:
Sasaki ontdekte een nieuw gevoel van vrijheid, kon zich weer focussen en ervoer een echt gevoel
van dankbaarheid voor de mensen en dingen rondom hem.

Fumio Sasaki (1979) is schrijver en hoofdredacteur bij een Japanse uitgeverij. Hij woont in een
appartement van 20 vierkante meter in Tokyo, ingericht met een kleine houten kist, een bureau en
een oprolbare futon. Hij onderhoudt een website met artikelen over de voordelen van een
minimalistisch bestaan.
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"Fumio Sasaki deelt de lessen die hij leerde door minimalist te worden. Voor Sasaki gaat
minimalisme niet over hoe weinig bezittingen je hebt, maar hoe je je erbij voelt. Hem heeft het
geholpen af te vallen, opener en proactiever te worden, en – bovenal – gelukkiger en
dankbaar te zijn voor wat hij heeft."
— Cosmopolitan

"Til je lenteschoonmaak naar een hoger plan met VAARWEL SPULLEN door Fumio Sasaki."
— Parade

"De nieuwe koning van het opruimen."
— The Times
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