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Dushishuis Den Haag wordt werkelijkheid! 
Dankzij een bijzondere, particuliere gift is het 
werkelijkheid geworden een Dushihuis te gaan 
realiseren in Den Haag welke voldoet aan de Dushi 
criteria! 
Voor het mooie vrijstaande huis is het koopcontract 
getekend en 1 juni a.s. wordt het eigendom. De 
volgende fase is het geschikt maken van de woning. 
  
De verwachting is medio augustus de eerste 
kinderen te ontvangen die het leven gaan vieren 
onder leiding van een intern opgeleid Dushi 
Zorgteam. 
 
Transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015 
Ook de Dushihuizen merken de veranderingen in de 
zorg, met name de financiële kant ervan. 
Zorginstellingen worden gekort terwijl onze 
doelgroep juist die extra ondersteuning nodig heeft. 
Afgelopen maanden hebben diverse zorginstellingen 
ons benaderd voor het plaatsen van kinderen. De 
zorgcontracten zijn nu onze  prioriteit! 
 
Dushi Kenniscentrum 
De 2e opleiding draait op volle toeren binnen het 
Dushi  Kenniscentrum.  Bijzonder is dat naast eigen 
en toekomstige zorgcollega’s ook collega’s van 
andere zorginstellingen gebruik maken van deze 
opleiding. 
 
Stages binnen het Dushihuis 
De contacten met de Haagse Hogeschool zijn 
aangeboord en de bedoeling is dat 3e- en 4e-jaars 
MBO en HBO leerlingen stage kunnen lopen bij het 
Dushihuis in Den Haag. 
Heb je belangstelling, laat het ons weten via 
info@dushihuis.nl  
 
 

 
Financiën 
Voor de verbouwing van ons nieuwe Dushihuis in Den Haag 
zijn wij nog op zoek naar donateurs en fondsen die de 
verbouwing kunnen financieren. 
  
Oproep Vrijwilligers 
Komende weken worden de activiteiten voor toekomstige 
vrijwilligers in het huis samengesteld.  
 
Een aantal enthousiaste vrijwilligers staat al bij ons op de 
lijst. Ben je er niet zeker van dat je al op onze lijst staat, mail 
je motivatie en cv aan denhaag@dushihuis.nl. Er wordt t.z.t. 
nog een bijeenkomst georganiseerd. 
Ook vrijwilligers moeten passen bij het zorgteam en de 
kinderen.  
 
Website Dushihuis Den Haag 
De website is onder constructie zoals dat heet, hier wordt 
aan gewerkt! 
 
 
 
Met een zonnige voorjaars Dushi-groet, 
 
Marike Mingelen-Van den Berg, voorzitter 
Herman Kastelein, penningmeester 
Marjolein Kalkers, secretaris 
Korien van der Meer 
e: denhaag@dushihuis.nl, www.dushihuis.nl 
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