
Nap York pop-up
In the city that never sleeps is 
het een tegenstrijdig concept: Nap York, 
een plek waar je een uitermate prettig dutje kunt 
doen in een van de twee soorten slaappods. Passanten die 
op hun tandvlees lopen mogen hun aktetas of koffer in de hoek 

smijten en tot 90 minuten boeken voor een nap. Met state-of-
the-art slaaptechnologie – denk lampjes, rustgevende 

geluiden, high performance slaaptextiel – en een dream 
team (ja ja) aan je zij, is slapen niet alleen geen 

noodzakelijk goed meer, nee, het is een 
must-do. Slaap lekker!

Niet uitchecken
Het wordt ons niet makkelijker gemaakt, 
dat niet shoppen, met de introductie van 
Checkout on Instagram. De nieuwe 
functie op Insta maakt het mogelijk om 
merken die je tof vindt direct te kopen, 
zonder dat je uit de app hoeft.

Vrijwillig in de cel
Voor als je je een gevangene 

voelt van de samenleving. Koreanen 
kennen deze bak al, bij ons is het nog niet 

verder gekomen dan een pop-up feestje in de 
‘oude’ Bijlmerbajes of een hippe tent die zichzelf zo noemt. Feit dat 
we rust zoeken op vreemde plekken staat vast, het is wachten op 
een app die je telefoon automatisch blokt als je hartslag te 

hoog is. Wacht even…

Content retour
Jelmer de Boer verkoopt zijn gelezen boeken voor 

een prikkie via Insta. En dat juichen wij toe. Niet 
alleen goed voor de boompjes en plantjes (waar hij 

zo dol op is) – maar zo krijgen wij ook eens wat 
content retour.

Meubels 
huren via IKEA

Het idee is op zich niet 
nieuw(s), maar wel interessant dat de 

duurzaamheidsambities van de 
Zweedse meulbelgigant zover 

reiken als compleet circulair 
zijn in 2030. We like.
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hoppen. Een onderwerp naar ons hart. Je kunt je voorstellen dat er in een 
bedrijf met veel vrouwen best wat af-geshopt wordt. Bij de aankondiging van 
Laurien dat ze een jaar lang niets zou kopen, gingen er dan ook aardig wat 

wenkbrauwen omhoog. Really? Een heel jaar?! Ze moet nog even maar nu al kun je 
stellen dat het zorgt voor een hele hoop bewustwording. Niet alleen van de 
hoeveelheid tijd die we besteden aan alleen al het nadenken en kleppen over onze 
eindeloze verlanglijstjes, maar ook de bewustwording van of je dingen nu eigenlijk 
écht écht écht nodig hebt. Gelukkig ontdekken steeds meer mensen dat het 
bezitten van spullen niet het hoogste goed is. En veel bedrijven spelen daar lekker 
op in. We kopen contracten in plaats van producten en delen jeans, muziek, films, 
series, autoritjes, scooters, fietsen, boeken, tijdschriften en meubels. Hiermee 
wordt de beleving in winkels ook anders. Het kopen van een product is geen 
eindstation, maar pas het begin. We verwachten meer beleving en loeistrakke 
service. Ja, dat ontspullen vinden wij een hele fijne trend. Ook in de winkelstraten. 
De eerste troepwinkels hebben al plaatsgemaakt voor aanbieders van rust. Zo 
openen in New York de eerste nap stores en kun je je in Korea vrijwillig op laten 
sluiten in een cel. We zeiden het ook al in onze nieuwsbrief: JOMO - de Joy Of 
Missing Out - is real. Die gaat dus niet alleen op voor het missen van feestjes, maar 
ook voor het missen van spullen. Heerlijk.

Over ons
The Gardeners is een creative agency where good things grow. In ons dagelijks werk 
signaleren we heel veel toffe initiatieven. FONK vraagt Laurien Vest (pr-director) en Nikki 
de la Rambelje (creative) om elke maand als Curators of Good een Tree of Trends te 
maken van al het goede dat ze tegenkomen. 

Denk je nou: jongens, jongens, maar ik heb een lel van een good thing te pakken die écht niet 
mag ontbreken in jullie volgende Tree of Trends. Mail die dan naar info@thegardeners.nl 
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