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Stand van zaken 
Langzaam maar gestaag en vooral “degelijk” 
werken we in Den Haag toe naar het opengaan in 
het tweede kwartaal van 2013. Dit is een streven 
en geen wet van meden en perzen. Voorop staat 
dat e.e.a. op stevige fundamenten zal worden 
gebouwd. 
  
Wij focussen nu op financiering, huisvesting en het 
vinden van gezinsouders. Het aanschrijven van 
fondsen in onze regio loopt voorspoedig en 
verschillende toezeggingen zijn ontvangen. 
 
Dushi-ouders 
Grootste prioriteit is nu het vinden van Dushi 
gezinsouders. Natuurlijk zijn wij heel blij als u mee 
wil werven in uw directe omgeving of als u ons 
suggesties wil doen via welke wegen wij op het pad 
komen van dé betrokken Dushi ouders die het huis 
in Den Haag zo hard nodig heeft. Onderaan deze 
Nieuwsbrief vindt u de tekst die eerder gebruikt is 
als advertentie. 
 
Tijdens en na de zomer-vakantie diende zich een 
mogelijkheid aan voor gezinsouders. Helaas bleek 
na verschillende gesprekken en deelname aan één 
van de Dushi Academy dagen dat dit geen haalbare 
optie was. Het bestuur van DHDH en van de 
overkoepelende Stichting Kind aan Huis buigt zich 
nu over nieuwe wegen en doelgroepen waar wij 
potentiële gezinsouders kunnen vinden. Wij hopen 
spoedig op een positieve uitkomst want dat  
betekent dat we een volgende fase in kunnen 
gaan. En dat betekent voor ons, het bestuur, de 
basis financiering rond krijgen en het vinden en 
 

inrichten van een huis en het mobiliseren van de 
vrijwilligers. 
 
Pers 
Voor de zomervakantie hebben we aandacht 
gekregen in het AD, De Telegraaf en het Haags 
Straat-nieuws. Hierop zijn reacties binnen 
gekomen, ook van mensen die iets willen 
betekenen voor Dushi. Daar zitten hele 
waardevolle contacten tussen is inmiddels 
gebleken. 
 
Financiering 
Stichting Dushi Huis Den Haag heeft samen met 
Harry Schoots, directeur Van Lanschot Bank in Den 
Haag, een aantal vermogensfondsen benaderd. De 
respons is zeer positief. Inmiddels hebben diverse 
fondsen toegezegd een bedrag te doneren. Ook 
hebben twee Haagse Ronde Tafels (7 en 123) bij-
gedragen. Ronde Tafel 7 heeft ter gelegenheid van 
zijn lustrum een prachtig bedrag opgehaald via een 
wijnverkoop bij Marius Jouw Wijnvriend op de Piet 
Heinstraat en een deel daarvan gedoneerd aan het 
Dushi Huis Den Haag. Ronde Tafel 123 heeft tijdens 
de jaarlijkse benefietavond in theater Diligentia het 
Dushi Huis Den Haag verrast met een fantastisch 
bedrag. Ook is een aantal particulieren bereid in 
materiële zin bij te dragen. De realisatie van het 
Dushi Huis in Den Haag komt steeds dichterbij! Wij 
zijn heel dankbaar voor alle steun en enthousiaste 
reacties en toezeggingen! Basisschool Wonnebald 
doneerde een deel van de opbrengst van hun 
jaarlijkse bazaar aan DHDH en we waren daar 
aanwezig met een standje, beheerd door de Dushi 
kinderen uit Ellecom. 



 
 
Bericht vanuit Stichting Kind aan Huis 
  
De Stichting Kind aan Huis is de overkoepelende 
stichting voor alle Dushi-initiatieven. De stichting 
heeft drie doelstellingen: 
  

1. Erkenning en herkenning van de doelgroep 
(kinderen met zware 
hechtingsproblematiek; 

2. Dushi–zorgconcept verder ontwikkelen en 
werking aantonen door middel van 
wetenschappelijk onderzoek; 

3. Lokale initiatieven ondersteunen voor het 
opzetten van Dushi-huizen zodat we met 
kritisch volume het Dushi-concept kunnen 
aantonen in de praktijk. 

  
Vanuit de landelijke positie is het waardevol  alle 
initiatieven te kunnen overzien. Zo zijn er naast het 
initiatief in Den Haag, initiatieven in Maastricht en 
Het Gooi en zijn er inmiddels twee operationele 
huizen in Ellecom en Dordrecht. Voor de oudere 
kinderen (14-18 jaar) is recentelijk een huis in 
Arnhem geopend (Dushi Next Step).  
Het is ongelooflijk wat een energie en belangenloze 
passie we aantreffen in de verschillende regio's. 
Allemaal bedoeld om Dushi verder vorm te geven en 
zoveel mogelijk kinderen een veilige woonplek te 
kunnen bieden. 
Het initiatief voor het Dushi-huis in Den Haag 
kenmerkt zich door sterke pragmatiek en duidelijk 
focus op wat er moet gebeuren. Daarmee zijn ze erg 
succesvol met de fondsenwerving en komt de 
tweede stap, het vinden van geschikte Dushi ouders, 
rap naderbij. 
Marjolein, Marike en Herman vormen een sterk team 
wat elkaar goed aanvult. Inmiddels is er een ruime 
kring van mensen rondom hen heen die meedenken 
en helpen. Een robuuste organisatie die het 
vertrouwen geeft dat er binnen afzienbare tijd ook in 
Den Haag een Dushi-huis open zal gaan. Voor ons is 
het heel plezierig samenwerken en geven de 
ontmoetingen veel energie om de totstandkoming 
van het Dushi-huis Den Haag te gaan realiseren. 
  
Met vriendelijke Dushi groet, 
 
Michel de Haan,  
Voorzitter Kind aan Huis  
 

 

 
Communicatiemiddelen 
Marjolein is ondertussen bezig drukwerk speciaal 
voor DHDH te verzorgen. Hiermee kunnen we dan 
een huisjes-actie opzetten bij verschillende winkels 
in Den Haag. Ook wil de Haagse Hockey Club Klein 
Zwitserland de fooienpot bij de bar gaan koppelen 
aan ons project.  
 
Kortom dan kunnen we weer verder met het 
verspreiden van onze missie en Den Haag kennis 
laten maken met het Dushi Huis en de Dushi 
gedachte. 
 
 

 
Advertentie 
Voor het Dushi-huis Den Haag zijn wij zijn op zoek 
naar Dushihuis-ouders (partners) om samen een 
nieuw innovatief zorgconcept uit te dragen.  
Het doel is kinderen met (forse) 
hechtingsproblematiek, die niet meer door hun 
ouders verzorgd kunnen worden, een warm en 
bovenal veilig nieuw thuis te geven in het leefklimaat 
van Dushi. 
Wat vragen wij van onze Dushihuis-ouders?  
Dat ze weten wat zorgen is, ondernemend zijn is een 
pré. Dat ze stabiel, creatief en flexibel zijn, kunnen 
omarmen, humor hebben, ervaring hebben in de 
jeugdhulpverlening, in staat zijn kinderen van 0 tot 
23 hun weg te laten bewandelen in een Dushi 
leefklimaat en samen het leven durven te vieren en 
bereid zijn een voortraject van 12 tot 18 maanden in 
te gaan.  
Ken je iemand die belangstelling heeft of wil je zelf 
meer informatie: www.dushihuis.nl. 
 
Of stuur een mail aan denhaag@dushihuis.nl 

 

 
 
 
Met hartelijke Dushi-groet, 
 
Marike Mingelen-Van den Berg, voorzitter 
Herman Kastelein, penningmeester 
Marjolein Kalkers, secretaris 
 
e: denhaag@dushihuis.nl 
w: www.dushihuis.nl 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dushihuis.nl&h=WAQE7_V2L&s=1
mailto:denhaag@dushihuis.nl
http://www.dushihuis.nl/


 
 

 


