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Afgelopen maand hebben we met een achttal gezinnen uit De 

Pelgrim de Minimalist Game gespeeld, een opruim-challenge: 

op 1 november 1 ding weg doen, op 2 november 2 dingen, 3 

november 3 dingen, tot en met 30 dingen weg doen op 30 

november. In totaal zou elk gezin 465 items weg moeten doen.  

 

Van tevoren vroegen sommigen zich af of het wel zou lukken, het is ten slotte een heel aantal. De 

eerste weken gingen bij de meesten heel makkelijk. Rond dag 20 werd het moeilijker. Pas op dag 22 

zit je met deze game op de helft van je streefdoel! 

De berichten waren uiteindelijk over het geheel genomen zeer positief. Enkele reacties: “…in de loop 

van de maand kregen we de smaak te pakken en uiteindelijk hebben we wel ongeveer 700 dingen 

weg gedaan....boeken, cd’s, spelletjes, speelgoed, kleding, keukenspullen, etc.. 

Opruimen en dingen wegdoen of weggeven ruimt niet alleen op in je huis, maar ook in je hoofd. En 

het is leuk om anderen weer blij te maken met spullen die wij niet meer nodig hebben.  

Wij gaan nog even door met opruimen en gaan de uitdaging aan om niet met dezelfde vaart weer 

allerlei spullen aan te schaffen...�” 

 

“We hebben elke dag het nodige verzameld in huis. Zo zijn we van veel kleding, boeken, dvd’s en cd’s 

af die erg mooi zijn natuurlijk maar die we echt niet meer aanraken. Maar daarnaast is er ook een 

stuur voor gaming, een hondenmand en een bladblazer uit ons huis verdwenen. Overall: het ruimde 

op in huis en ook in ons hoofd. Zouden we elk jaar moeten doen.” 

 

 “Er is het nodige opgeruimd in de garage, de kledingkasten en op zolder. Vooral op zolder een aantal 

boeken van opleidingen van begin negentiger jaren, cd's / 

boeken van vroeger werk. Maar ook wie kent ze nog floppy 

disks, naar plastic afval :-) Verder kleding, dvd's en cd's, boeken, 

pannen e.d. […] Over een poosje maar weer eens doen.” 

 

Ook leuk: een deelneemster zocht haar blauwe schoenen, 

overal zoeken. Totdat ze zich realiseerde dat ze ze naar het 

Leger des Heils gebracht had. Een bèta-deelnemer legde ons uit 

dat het aantal af te schaffen items gemakkelijk te bepalen was 

op basis van de formule  �. 

 

De afgedankte spullen zijn voor herbestemming naar de Winkel 

van Sinkel gebracht, die er zeer blij mee waren, naar de Restore, 

zijn op Marktplaats gezet of op lokale Facebook-gratis-afhaal-

pagina’s. En ook het afvalstation is bezocht. 

Nog een paar mensen geven aan door omstandigheden het 

einddoel van de Challenge nog niet gehaald te  hebben, maar wel 

van plan te zijn het af te maken. En andere gezinnen in de kerk, 

die niet hebben meegedaan deze november, geven aan alsnog de 

challenge te gaan doen. Hartsikke leuk, en veel succes!  

En iedereen die mee heeft gedaan heel erg bedankt!! 


