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Novum Sponsorloop
Zoals in onze laatste Nieuwsbrief vermeld, heeft de
Jubileum commissie in het kader van hun 10-jarig bestaan
een loop georganiseerd voor het Dushihuis. Honderden
kinderen hebben veel en hard gelopen. Net voor de zomer
werd het Dushihuis uitgenodigd een cheque in ontvangst
te nemen. Het bedrag overtrof alle verwachtingen: ruim €
11.468. Met zo’n enorm bedrag kunnen laptops worden
aangeschaft, zwemlessen en huiswerkbegeleiding in gang
worden gezet.
Enorm bedankt voor deze mega prestatie alle docenten en
scholieren van het Novum!

Pubers Dushi Next Step Ellecom tijdens
zomervakantie in Den Haag
In de eerste week van augustus heeft een
huizenruil plaatsgevonden. De bewoners van het
Dushihuis Den Haag zijn een weekje vakantie gaan
vieren in Ellecom en de pubers van Dushi Next Step
uit Ellecom zijn naar Den Haag gereden. Diverse
activiteitenhebben de pubers ondernomen met
mooi en regenachtig weer. Hoewel het
pijpenstelen regende, was een bezoek aan
Madurodam een leerzaam en gezellig uitje.

Nieuwe laptops voor het Dushihuis Den Haag
Voor het huis en haar bewoners zijn enkele laptops
aangeschaft en de bewoners zijn daar zeer content mee!
Dit is dankzij het Novum College Voorburg!

Realisatie Dushi Next Step in Den Haag (verbouwing
stallen)
De tekeningen zijn bijna gereed en dan kan de vergunning
worden aangevraagd bij de gemeente Den Haag. Dat
betekent dat Dushi Next Step in het voorjaar kan worden
geopend. De behoefte aan een Dushi Next Step is nijpend.
Dat betekent dat wij sinds de zomer op zoek zijn naar
tijdelijke huisvesting. Daartoe hebben diverse gesprekken
met gemeente en stadsdelen plaatsgevonden. Wij hopen u
hierover binnenkort nader te berichten.

THE DUSHI NEXT STEP EVENT
DEN HAAG 2018

Eind mei 2018 wordt in samenwerking met de
ambassadeur van Dushi, Shirma Rouse, een
benefietconcert gehouden! Nadere informatie over
locatie en datum volgt binnen 2 weken.
De opbrengst van dit Dushi Next Step event is
bestemd voor Dushi Next Step Den Haag.
Met vriendelijke Dushi-najaarsgroet,
Herman Kastelein
Korien van der Meer
Marjolein Kalkers
Stichting Dushihuis Den Haag

Fondsen werven
De eerste aanvragen zijn ingediend en één sponsor heeft
ons verzoek gehonoreerd voor een geldbedrag van
€ 35.000!
Daarnaast heeft het Ondernemersgala Den Haag in 2016
het Vergeten Kind een bedrag toegezegd die zij zal
wenden aan het Dushihuis Den Haag. Hierover vindt nauw
overleg plaats en die donatie zal grotendeels voor de
basisinrichting van de begane grond zijn.
Zodra de tekeningen definitief zijn worden de overige
fondsen benaderd.

