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Na een lange prachtige zomer – waarin voor alle 
Dushihuizen vakantie werd gevierd – ging in 
september meteen alles weer vol van start. 
 
Voor Dushihuis Den Haag was dat niet alleen 
bezoek van delegatie Jeugdformaat Den Haag aan 
Ellecom, de Stars & Cars Rally van Vereniging Het 
Verschil, de gongslag op de beurs of het bezoek 
van Alex en de kinderen uit Ellecom om de Gouden 
Koets te zien (elders vindt u daar meer over), maar 
ook en vooral het verder uitbouwen van contacten 
binnen Jeugdformaat Den Haag. 
Jeugdformaat is voor DHDH van fundamenteel 
belang, allereerst zijn zij verantwoordelijk voor de 
plaatsing van kinderen in het toekomstige huis. 
Daarnaast omdat wij hopen dat zij de sleutel zullen 
zijn voor het vinden van de juiste mensen die het 
Dushihuis Den Haag gaan bewonen/leiden, de 
zogenaamde Dushi ouders. 
 
In het moederhuis in Ellecom gebeurt ook veel. Het 
gaat erg goed met de kinderen. Het expertise 
centrum achter het huis is in volle bloei. Veel 
thema avonden, Art of Living, Dushi afternoon en 
Dushi Experience vinden daar plaats. Op de 
Facebook pagina van Dushihuis Ellecom wordt 
vrijwel dagelijks verslag gedaan van het reilen en 
zeilen in en rondom het huis. Leuk om steeds weer 
te lezen! 
 
Het Dushihuis Dordrecht kende deze week een 
belangrijk moment: zorgaanbieder Trivium heeft 
uitgesproken graag de samenwerking met Dushi 
aan te gaan, waarmee de opvang en verblijf van de 
kinderen gewaarborgd is. Binnenkort kunnen daar 
dan ook twee kinderen worden bijgeplaatst. 
Overigens kunt u ook dit Dushihuis volgen op 
Facebook. 
 

 
Tenslotte richt het landelijk bestuur nu alle 
aandacht op het aanvragen van de AWBZ status & 
ISO certificering. Dit zijn belangrijke elementen op 
weg naar het openen van nieuwe huizen en de 
verspreiding van de Dushimethode binnen de 
huidige pleegzorg in Nederland. 
 
Eerste Vrijwilligers-bijeenkomst 20 juni 2013 
 

  
 
Op 20 juni jl. was de eerste Vrijwilligers-
bijeenkomst voor het Dushihuis Den Haag. Op de 
uitnodiging kwamen 9 personen af, zowel 
belangstellenden als afgevaardigden uit de 
politiek, het bedrijfsleven en de nieuwe Stichting 
Vriend van Dushi. Marike heeft in het kort verteld 
wat het Dushihuis is, waar we als Dushihuis Den 
Haag staan en wat de prioriteiten zijn komend half 
jaar. Het Dushihuis heeft hulp nodig bij het 
opzetten en vullen van haar website, het mede 
organiseren van dagen voor bijvoorbeeld de Dushi 
kids uit Ellecom, maar op een later moment ook bij 
diverse activiteiten die specifiek voor Den Haag 
georganiseerd moeten worden. Denk hierbij aan 
een Haags UNO-kaart toernooi en andere 
activiteiten die verder helpen bij het uitbreiden 
van het draagvlak in Den Haag. Inmiddels wordt al 
dankbaar van de hulp gebruik gemaakt. 
 
 
 
 



 
Onderzoek Dushi-zorgmethode van start 
 
Deze maand start de eerste fase van het 
onderzoek van Prof. Jan Willem Veerman, 
directeur Praktikon bij de Hogeschool Nijmegen. 
Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar aan de 
Radboud Universiteit van Nijmegen. 
 
Praktikon is een zelfstandige en onafhankelijke 
organisatie voor onderzoek en ontwikkeling o.a. in 
de zorg. Praktikon helpt zorginstellingen en 
onderwijsinstellingen hun werk bij de aanpak van 
opgroei- en opvoedingsproblemen zo goed 
mogelijk te doen. Daarnaast biedt zij onder meer 
ondersteuning bij het beschrijven, onderbouwen 
en implementeren van interventies en het 
uitvoeren van effectmetingen. In hun manier van 
werken maken ze wetenschappelijke kennis en 
methoden toegankelijk voor de praktijk en zorgen 
we er omgekeerd ook voor dat praktijkervaringen 
en in de praktijk gegroeide manieren van werken 
via wetenschappelijke methoden onderzoekbaar 
zijn. 
 
De Dushihuizen hopen hiermee het lerend 
vermogen van de Dushi-methode te versterken, de 
overdraagbaarheid van het zorgconcept te 
realiseren en als legitimatie richting financiers en 
zorginstellingen te dienen. 
Uiteraard houden wij u medio 2014 op de hoogte 
van de eerste resultaten. 
 
Bezoek van de Dushi-kids Ellecom in Den Haag op 
8 augustus 2013 
 

 
Een aantal malen per jaar bezoeken de Dushi-kids 
uit Ellecom Den Haag. Dit keer was het programma 
een bezichtiging van de beeldententoonstelling 
aan het Lange Voorhout en het tekenen van één  
van de beelden. Met de tram zijn we naar het 
Westbroekpark gereden en hebben daar een lunch 
genuttigd aan de Waterkant. Vanwege de mooie 
temperaturen was daarna volop tijd om een duik 
te nemen aan het strand bij het Zwarte Pad.  

 
Bezoek VVD  Tweede Kamer Fractie aan Dushihuis 
Ellecom 
 

 
 
Zo af en toe bezoekt de landelijke politiek het 
Dushihuis in Ellecom en kennis te laten maken met 
het Dushihuis en Alex de Bokx. Op 22 augustus jl. 
was het zover. Op uitnodiging van Dushihuis Den 
Haag brachten Brigitte van der Burg en Ockje 
Tellegen een bezoek aan het Dushihuis in Ellecom. 
Daar heeft Alex als oprichter van het Dushihuis zijn 
passie en visie gedeeld voor huis en haar 
methodiek en wat dit voor kinderen met 
hechtigingsproblematiek betekent. Naast de film 
over het Dushihuis heeft Helen le Roy, coach in 
Ellecom, uitgelegd wat de rollen zijn van diverse 
begeleiders in een Dushihuis. Deze zijn er uiteraard 
voor de kinderen, maar juist ook voor de 
gezinshuisouders en haar begeleiders. Zowel 
Brigitte als Ockje vonden het een nuttig en 
energiegevend bezoek en namen deze indrukken 
weer mee naar hun werk in de Tweede Kamer. 
  
 
Prinsjesdag 27 september 2013 
 ‘s Morgens vroeg met een zonnetje op de fiets  
naar Marike. Broodjes gesmeerd en klokslag  11 
uur  stond Alex met 3 begeleiders en de  
kinderen uit Ellecom vol enthousiasme op de 
stoep. Lopend door de leukste straatjes van Den 
Haag naar het Lange Voorhout om de gouden 
koets te zien . Ongeduldig stonden we te wachten. 
Een Koning en wat voor kleur jurk zou Koningin 
Maxima aan hebben?  
 
Er werd gefilmd en gefotografeerd voor een heus 
verslag de volgende dag op school. 
Teruglopend naar huis gestopt voor warme 
chocola en heerlijke appeltaart bij een vriendin van 
Marike. De dag werd afgesloten met voetbal op 
het strand in Scheveningen en heerlijke 
kibbelingen bij Simonis. Om 17.00uur ging 
iedereen weer   terug naar Ellecom, terugkijkend  



 
Tijdens deze dag heeft onze vrijwilliger Marianne 
Wamsteker ons geweldig geholpen en aan het 
einde van de dag sloot ook onze andere vrijwilliger 
Joëlle Boevink aan. Van Bianca Meij ontving het 
Dushihuis Den Haag een geweldige tas met 
biologische drankjes en versnaperingen. Bianca, 
Marianne en Joëlle: hartelijk dank en graag tot een 
volgende bijeenkomst! 
 
Activiteiten Vereniging Het Verschil & verslag 
Stars & Cars (foto)  
In samenwerking met VHV mocht het Dushihuis op 
18 september jl. de gong slaan op de beurs. Wat 
een eer! 

 
 
Stars&Cars rally op 21 september 2013:   
VHV had een geweldig goed georganiseerde rally in 
het Zuiden van het land georganiseerd. Aan het 
einde van de dag was er nog een veiling en aan het 
einde van de avond werd een cheque aan 
Dushihuis Den Haag uitgereikt van €  134.283. 
 

 
 
 
Wij zijn Vereniging het Verschil bijzonder dankbaar 
met het ophalen van dit enorme geldbedrag! 
 
De volgende activiteiten staan komende 3 
maanden op de VHV-agenda en waarbij de 
opbrengsten voor Dushihuis Den Haag zijn: 
 
03-11-2013 : NY Marathon  
23-11-2013: PubQuiz bij HGC in Den Haag 
24-11-2013: Bridgetoernooi  
29-11-2013: Sinterklaascollecte 
14-12-2013: Boksgala 
 

 
op een heerlijke bijzondere, dierbare dag. Wij 
hebben er allemaal van genoten. 
 Een warme Dushi-groet , Anne Wernink 

 
 
Donaties  
Lilian Melkers van Cedante Antique in Den Haag 
verzamelde en bracht kinderboeken, spelletjes en 
een tafelvoetbalspel voor de toekomstige Dushi 
kinderen in Den Haag. Wij zijn haar enorm 
dankbaar. 

 
Angelique Kater heeft ons eind 2012 al verwend 
met boeken en spelletjes! Mocht iemand 
opslagruimte over hebben, dan houdt het 
Dushihuis Den Haag zich aanbevolen! 
 
Fondsenwerving 
Gedurende de zomermaanden stond de fondsen-
werving op een laat pitje. De draad wordt nu weer 
opgepakt en hopen op korte termijn positieve 
reacties te ontvangen. Per 1 januari 2014 
verandert de regelgeving omtrent de Algemeen 
Nut Beogende Instellingen (ANBI). Stichting Dushi 
Huis Den Haag heeft deze status en zal per die 
datum voldoen aan de nieuwe regelgeving. Giften 
blijven (in beginsel) aftrekbaar. Meer informatie is 
terug te lezen op www.belastingdienst.nl." 
 
Sponsoring 
Naar aanleiding van een bezoek aan de NPB in 
Wassenaar, wordt het Dushihuis Den Haag 
voorgedragen aan de ALV als goed doel. 
 
Met hartelijke Dushi-groet, 
 
Marike Mingelen-Van den Berg, voorzitter 
Herman Kastelein, penningmeester 
Marjolein Kalkers, secretaris 
e: denhaag@dushihuis.nl, www.dushihuis.nl 
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