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Dushihuis Den Haag wordt goede doel 2013 voor 
Vereniging Het Verschil 
 
Dushihuis Den Haag is tijdens een spannende 
eindronde verkozen tot het goede doel, dat door 
Vereniging Het Verschil in 2013 wordt gesteund. 
De deelnemers aan de eindronde waren de Johan 
Cruyff Foundation, Stichting Papageno en Stichting 
Dushihuis Den Haag.  
 
Op deze avond kregen we gelegenheid een 
presentatie te geven en er was mogelijkheid tot 
het stellen van vragen. Hierna volgde een pitch van 
exact één minuut. Vervolgens konden de leden van 
Het Verschil stemmen op hun favoriete goede 
doel.  
 
De leden van Het Verschil stellen zich tot doel 
jaarlijks omstreeks € 100.000,= bijeen te brengen.  
Gedurende 2013 worden er tal van activiteiten 
georganiseerd door de leden, zie 
www.vereniginghetverschil.nl.  
Conform de opstartbegroting zijn er met deze 
bijdrage voldoende (financiële) middelen het  
Dushi Huis in Den Haag te starten. 
 

 
 
 

Dushi-ouders 
 
Het bestuur van DHDH is nog steeds druk doende 
om Dushi-ouders te vinden. Samen met Dushihuis  
’t Gooi is een profiel samengesteld. Er wordt o.a. 
geadverteerd via Oxfam Novib. Daarnaast is 
contact met organisaties in de jeugdhulpverlening. 
Er is goede hoop dat via deze kanalen geschikte 
Dushi-ouders gevonden worden. 
 
 
Financiering 
 

Naast de verkiezing door Vereniging Het Verschil 
voor 2013, is een door een aantal (particuliere) 
vermogensfondsen donaties toegezegd. Wij blijven 
actief in het benaderen van diverse 
vermogensfondsen.   

 

Website 

De website www.dushihuis.nl is vernieuwd! 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan de content 
voor de website van Dushihuis Den Haag. 
Binnenkort zal op de site tal van informatie en 
nieuwsberichten te lezen zijn 
 
 

  

http://www.vereniginghetverschil.nl/
http://www.dushihuis.nl/


Week van het vergeten kind 
 
Op maandag 28 januari 2013 gaf Minister Opstelten van 
Veiligheid & Justitie in Brasserie Berlage het startsein 
voor de allereerste editie van de Week van het Vergeten 
Kind, een initiatief van de Guusje Nederhorst 
Foundation (GNF).  
De week werd geopend met een inhoudelijk debat met 
vertegenwoordigers uit de politiek, de 
Kinderombudsman, vertegenwoordigers van Jeugdzorg 
Nederland, Federatie Opvang, COA en een aantal 
bestuurders van opvangcentra. 
Alex de Bokx was door GNF uitgenodigd. Ook het 
voltallige bestuur van Dushihuis Den Haag  was 
aanwezig. 
De Minister loofde de samenkomst van alle partijen en 
riep ze op om schouder aan schouder samen te werken 
om de situatie voor deze kinderen te verbeteren. 

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

 

Stichting Kind aan Huis zoekt voor twee Dushi huizen in oprichting in  

Den Haag en ’t Gooi 

GEZINSHUISOUDER(S) 

Een Dushihuis biedt aan maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar met ontwikkelings-stoornissen en/of 

gedragsproblemen een veilige woonplek. In een Dushihuis wordt zorg verleend conform een specifiek ontwikkelde 

zorgmethode: de Dushi-methode. Deze methode speelt in op de problematiek van pleegkinderen die niet meer in reguliere 

pleeggezinnen terecht kunnen door forse hechtingsproblemen. Herstel van basisvertrouwen en eigenheid van het kind is hierin 

een belangrijk uitgangspunt. 

Wij zijn op zoek naar gemotiveerde professionals die met passie een centrale rol willen vervullen in het Dushi huis en vanuit hun 

hart willen leven met zeer kwetsbare kinderen. 

 

Taak / Functieomschrijving 

De gezinshuisouder(s) wonen in het Dushihuis en integreren hun leven met dat van de kinderen. Zij dragen de zorg voor de 

opvoeding en ontwikkeling van de kinderen conform de Dushi-methode.  

Hierin worden zij ondersteund door een multidisciplinair team van specialisten. 

In het huis worden de zorgouder(s) geholpen door stagiaires, vrijwilligers en ondersteunende krachten.  

 

Eisen 

- Affiniteit en ervaring binnen de zorg, bij voorkeur met de doelgroep; 

- In staat zijn een veilige, stabiele en liefdevolle leefomgeving te creëren; 

- Leidinggevende kwaliteiten en een “hands-on” mentaliteit; 

- Bereidheid tot openstellen voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling; 

- Initiatiefrijk en communicatief vaardig; 

- Opleidingsniveau MBO/HBO; 

- Bereidheid om permanent in het Dushi huis te wonen en de kinderen centraal te stellen. 

 

Wij bieden  

- Een uitdagend en rijk “nieuw leven” met kinderen in een inspiratievolle omgeving; 

- Een uitgebreide opleiding waarbij alle elementen van de Dushi-methode worden doorlopen; 

- Permanente steun van een zorgteam bestaand uit professionals; 

- Ondersteuning van en nauwe samenwerking met een lokaal stichtingsbestuur; 

- Arbeidsvoorwaarden in overleg te bepalen. 

 

Spreekt het bovenstaande je aan en meen je over de gevraagde kwalificaties en ervaring te beschikken stuur dan je CV en 

motivatiebrief aan: Stichting Kind aan Huis, t.a.v. afdeling werving gezinshuisouders, Binnenweg 69, 6955 AW Ellecom. 

Of naar: info@kindaanhuis.org. Voor verder informatie verwijzen wij je naar ons website: www.dushihuis.nl, (het natrekken van 

referenties en een verklaring van goed gedrag zijn onderdeel zijn van de procedure). 

mailto:denhaag@dushihuis.nl
http://www.dushihuis.nl/
mailto:info@kindaanhuis.org
http://www.dushihuis.nl/


 


