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Van start!
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is aangekondigd:
Dushihuis Den Haag gaat van start!
Op dit moment is het aan alle kanten ‘hands on’ om
het huis aan de Strausslaan in Den Haag veilig en
bewoonbaar te krijgen. Begin november is de eerste
bewoner in aantocht. Wij zijn enorm blij dat wij het
eerste Dushikind in Den Haag een veilig onderkomen
kunnen bieden.

Hulpvraag
Na jaren van geduld en aanmoediging is dan nu de tijd
aangebroken, dat wij op u – lezer van deze Nieuwsflits – een
beroep mogen en willen doen.
Om te zorgen dat begin november het Dushihuis in Den
Haag niet alleen goed gebouwd, maar ook warm en veilig is
ingericht, zijn wij opzoek naar:
-

Afgelopen maanden hebben de mannen van Craft
Bouwproducties met veel bezieling en enthousiasme
aan het huis gewerkt. Het huis is vanaf de basis
aangepakt, aangepast en gerenoveerd, zodat aan
alle bouw-, woon- en veiligheidseisen is voldaan.
Gesprekken worden gevoerd binnen de zorgsector in
de regio Den Haag. Veel instanties weten het
Dushihuis inmiddels te vinden en weten van de
Dushimethodiek. Lastiger zijn de besprekingen over
plaatsing en de gelden die daarmee samenhangen.
Door de transitie naar de Gemeente vergt dit veel
tijd, vertrouwen en doorzettingskracht. Dat dit
jarenlange traject zijn vruchten afwerpt, blijkt uit de
eerste plaatsing november a.s.

-

Een mooie, schone, lekkere bank
Goede niet te grote kledingkasten
Wie wil een buitenhok voor het konijn
maken/financieren?
Goede en schone pannen, bestek & serviesgoed

Daarnaast en met spoed zoeken wij:
Klussers in de periode 26 oktober – 5 november
Kan u ons helpen? Graag. Meld u aan via
dhdhklusser@gmail.com
“Er is maar één wereld en dat is de wereld die we zelf
creëren”.
Wij gaan gauw verder en hopen dat jullie ons willen helpen!
Met een zonnige najaars Dushi-groet,
Marike Mingelen, voorzitter
Herman Kastelein, penningmeester
Marjolein Kalkers, secretaris
Korien van der Meer
www.dushihuis.nl

