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Samen zijn is leuker. Dit geldt voor evenementen buitens huis, zoals bij het Forever 
Young Festival, als voor het eigen thuis. Een mantelzorgwoning brengt u in de 
nabijheid van familie of vrienden.  Helaas is het niet voor iedereen mogelijk dit te 
verwezenlijken. Een nieuw alternatief dat PasAan kan bieden is kleinschalig wonen.  

 

 Kleinschalig wonen 
 
Kleinschalig wonen is een nieuw begrip dat in allerlei vormen opduikt. Ook PasAan 
geeft hier invulling aan. Wij hebben het volgende concept ontwikkeld. 
 

 Wooneenheid voor 6 tot 8 personen. 

 Gezamenlijke ruimte 

 Naast een eigen klein keukentje een gemeenschappelijke woonkeuken 

 Eigen badkamer  

 Eigen woon/slaapkamer 

 Eigen voordeur, dus eigen woning 

 Aanpassingen groeien mee met de zorgvraag. 
 

Waarom is PasAan anders dan andere kleinschalige woonvormen? 
 

 Het bijzondere van het kleinschalig wonen van PasAan is, dat de benodigde 
zorg, geen onderdeel is van de wooneenheid. De zorg wordt via de bestaande 
kanalen zoals de thuiszorg of PGB geregeld. 

 De totale kleinschalige wooneenheden zijn verplaatsbaar, waardoor deze 
geplaatst kunnen worden op locaties, waar behoefte is aan aangepaste 
woningen maar voor een beperkte periode, waarna ze naar een volgende 
locatie kunnen worden verhuisd.  

 Deze tijdelijkheid betekent dat er samen met de gemeente een locatie in een 
bestaande wijken kan worden gevonden zodat er voor de bewoners van deze 
wijk minimale veranderingen aan de sociale omgeving plaats vinden als de 
bestaande woning niet aangepast kan worden. 

 Deze kleinschalige wooneenheden ook gehuurd kunnen worden. (Indien van 
toepassing met huurtoeslag.) 

 
Voor zowel particulieren, 
gemeenten als 
woningbouwverenigingen kan snel 
een oplossingen verwezenlijkt 
worden bij het groeiende tekort 
aan betaalbare woningen voor 
ouderen.  
Neem voor meer informatie 
contact met ons op.  
 
 

 

 



 Forever Young Festival 
 
Te midden van veel ontwikkelingen die met zorg en huisvesting te maken 
hebben, komen we ook hele leuke initiatieven tegen. Het Forever Young Festival 
valt hier onder. Wij nemen niet deel aan dit evenement, maar dragen het wel een 
warm hart toe. 

Op woensdag 23 augustus vind het nieuwe, gratis en jaarlijks terugkerende festival 
voor alle senioren in Nederland plaats op de Esplanade in Almere. Het festival is een 
dag vol met muziek, theater, workshops, spel en beleving. Er komt een compleet 
gevarieerd programma met bekende artiesten, van zang tot dans en van cabaret tot 
theater. Alles komt aan bod! Forever Young Festival wordt een geweldige belevenis 
voor alle bezoekers en de entree is gratis inclusief enkele consumpties. 
Het festivalterrein heeft ruim 8 venues waar de verschillende optredens en activiteiten 
plaatsvinden. De enorme diversiteit aan onder andere prachtige unieke spiegeltenten, 
kleine theatertentjes, workshops, een reuzenrad, ludieke straatartiesten, de sfeervolle 
aankleding en een nostalgische kermis zullen hier een bijdrage aan gaan leveren. Bijna 
alles is overdekt en biedt ruim plaats voor mensen met een beperking.  
Alle activiteiten zijn erop gericht om 10.000 senioren de dag van hun leven te geven. 
Een dag zonder zorg én zonder zorgen. Een dag waarop men de hele dag weer 
ervaart waarom het leven leuk is, dat er ondanks beperkingen toch een heleboel 
mogelijk is. En... vooral ook dat men nooit alleen is want ze hebben elkaar.  
De entree voor het Forever Young Festival is gratis, maar alleen toegankelijk voor 
senioren van 65 jaar of ouder. Uiteraard mag er per senior een mantelzorger of 
familielid (18+) mee voor de begeleiding. 
Meer over het festival en info over de toegangskaarten www.foreveryoungfestival.nl 

 

 

Ideeën 

Denk mee over de ontwikkeling van onze woonconcepten. Uw mening stellen wij op prijs. 
Graag horen wij die van u zodat wij deze weer mee kunnen nemen in onze nieuwe 
ontwikkelingen. 
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