
Stichting Pinahuis, nieuwe kleinschalige woongroep  

 

Op landgoed 'De Volder Staete' in gemeente Almere Oosterwold wordt halverwege 2022 een 
woongroep geopend voor twaalf jongeren met een beperking en twee woonhuizen voor 
twintig ouderen met geheugenproblemen. Midden in de natuur en in een ruim opgezette 
woonwijk. De jongere bewoners van het landgoed worden actief betrokken in het verzorgen 
van dieren, activiteiten in de moestuin en het bereiden van verse maaltijden.  

 

Theehuis als dagbesteding  

Op hetzelfde terrein komt vlakbij de ingang een Theehuis met terras waar jongeren onder begeleiding in de 
bediening zullen werken als vorm van dagbesteding. Het theehuis zal geopend zijn voor werknemers en iedereen 
die op het terrein woonachtig is met hun familieleden. Buurtbewoners, natuurliefhebbers, wandelaars en ouders 
met kinderen zijn er ook welkom en kunnen vrij binnen lopen, want het terrein heeft een open karakter. De 
werknemers van het Theehuis hebben een beperking en kunnen in het restaurant hun talenten verder 
ontwikkelen.  

 

De Volder Staete  

Het landgoed van 2,5 ha bestaat voor de helft uit stadslandbouw met een fruitgaard, bessenstruweel, moestuin 
en dierenweide. Er zijn meerdere wandelroutes die vrij toegankelijk zijn. Het landgoed is zodanig ontworpen dat 
zowel de ouderen als de jongeren worden gestimuleerd om te bewegen en naar buiten te gaan. Almere 
Oosterwold is een woonwijk waar initiatiefnemers hun kavel naar eigen inzicht kunnen indelen op het gebied van 
groen, stadslandbouw en wegen. De paviljoens en het Theehuis zijn geheel gasloos en voorzien van 
zonnepanelen. Er wordt gebouwd in hout en is natuur inclusief ontworpen met een mos/sedum dak en diverse 
broed en nestelmogelijkheden. Riolering gebeurt middels een helofytenfilter.  

 

Informatie  

De Volder Staete wordt gerealiseerd door Stichting Pinahuis in samenwerking met architectenbureau Arcom en 
Odin landschapsontwerp. De beoogde zorgaanbieder voor het Pinahuis is Amerpoort. Geïnteresseerden kunnen 
kijken op de website van www.stichtingpinahuis.nl of https://www.facebook.com/Pinahuis Inschrijven is mogelijk 
via de website of mailen naar info@stichtingpinahuis.nl  


