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Graag wensen wij u een gezond en mooi 2017 toe! 
 
Wij kunnen terugkijken op een bijzonder 2016 als 
Dushihuis Den Haag. Eind 2015 kwam de eerste 
bewoner en sinds zomer 2016 wonen 6 kinderen 
met een vast zorgteam in het huis.  
 
Begin 2016 is de tuin aangepakt samen met vele 
vrijwilligers van de Wonnebaldschool. Onder de 
stuwende kracht van Robin is ook een moestuin 
gerealiseerd. Daarnaast is een konijnen- en 
kippenhok gemaakt waar dagelijks verse eitjes 
worden gepakt. 
 
Opening Dushihuis Den Haag 
Op 20 maart waren we klaar om “open huis” te 
houden voor de wijk en omwonenden. De 
wijkbewoners hebben de metamorfose meegemaakt 
van het huis en waren uiteraard benieuwd. Zonder 
goede buur kan een Dushihuis niet, het was 
waardevol hen te ontmoeten.  
 

 
 
De formele opening werd met veel lawaai door 
wethouder Joris Wijsmuller verricht op 17 april. 
 

 
 

 

  
 
Alle partijen en belangstellenden die ons al enkele Jaren 
volgen, collega-zorginstellingen, gemeente Den Haag, 
omwonenden en belangstellenden, konden nu het 
eindresultaat met eigen ogen zien.  
 

 
 
Wij danken in het bijzonder in willekeurige volgorde: 
Frits Stevens, de catering via Herberg Vlietzicht met Laura  
en Bjorn, Marius Wijnvriend, het Protocolbureau, de 
Wonnebaldschool, alle vrijwilligers bij de schoonmaak en 
inrichting, de bediening bij de opening, muzikale 
ondersteuning van De Kraaien en Come Again, alle 
medewerkers van Craft Bouwprodukties, Bright Living en 
uiteraard alle sponsors die ons een warm hart toedragen en 
financieel hebben ondersteund. 
 

  
 



Scheiding van verantwoordelijkheden 
Stichting Dushihuis Den Haag gaat een 
samenwerkingsovereenkomst aan met Stichting Kind 
aan Huis.  
Stichting Kind aan Huis is eindverantwoordelijk voor 
alle zorginhoudelijke en personele zaken van het 
Dushihuis Den Haag zoals zij dat ook doet voor de 
andere Dushihuizen. Dat houdt in dat bijvoorbeeld 
de contacten met de gemeente Den Haag door Kind 
aan Huis worden gevoerd. Met de gemeente Den 
Haag worden goede contacten onderhouden en als 
Dushihuis Den Haag waarderen wij hun steun en 
vertrouwen. 
 
Hiermee vervult Stichting Dushihuis Den Haag vanaf  
1 januari 2017 een faciliterende en ondersteunende 
rol vervullen voor het huis. 
 
 
Uitbreiding Dushihuis Den Haag 
Parallel aan deze mooie ontwikkelingen heeft het 
Dushihuis Den Haag via het Vergeten Kind een 
“prijs” gewonnen van het Ondernemersgala Den 
Haag 2016. De prijs bestaat uit een financiële 
bijdrage van het Vergeten Kind voor  
uitbreiding van het Dushihuis Den Haag. De stallen 
zullen worden omgebouwd tot woonruimte en er 
wordt een bovenverdieping toegevoegd. De eerste 
tekeningen zijn gereed en vanaf 2017 gaat Dushihuis 
Den Haag aanvullende fondsen benaderen om het 
onderkomen voor de pubers “Dushi Next Step” te 
kunnen realiseren.  
 
Er is weer werk aan de winkel en wij hopen u 
hierover in het eerste kwartaal nader te informeren! 
 
 

Bestuur Stichting Dushihuis Den Haag 
Marike Mingelen, voorzitter en initiatiefnemer voor Stichting 
Dushihuis Den Haag heeft besloten na 6 jaar lobbyen, 
communiceren, afstemmen, geduld en vertrouwen, afscheid 
te nemen.  
Het bestuur Stichting Dushihuis Den Haag bestaat met 
ingang van 2017 uit Herman Kastelein, Korien van der Meer 
en Marjolein Kalkers. 
 

  
 
Marike Mingelen-Van den Berg, voorzitter 
 
Namens Dushihuis Den Haag danken wij Marike voor haar 
nimmer aflatende positieve energie en fijne samenwerking, 
binnen en buiten het Dushihuis!  
 
   
Herman Kastelein, penningmeester 
Marjolein Kalkers, secretaris 
Korien van der Meer 
denhaag@dushihuis.nl 
www.dushihuis.nl 
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