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Zomervakantie 
Het is bijna zomervakantie en hierbij nog een 
bericht van het Dushihuis Den Haag. 
Het bestuur van het Dushihuis Den Haag 
wenst alle lezers van deze Nieuwsbrief een 
zonnige en vrolijke vakantie toe! 
 
Stand van zaken Dushihuis Den Haag 
Wanneer komt het Dushihuis in Den Haag? 
In overleg met de moeder stichting Kind aan 
Huis in Ellecom is besloten dat het huis in Den 
Haag in 2015 gerealiseerd gaat worden. 
Achterliggende reden hiervoor is dat we het 
in de juiste volgorde willen doen: selectie en 
opleiden van mensen die het Dushihuis in Den 
Haag gaan runnen. 
 
Dushihuis Den Haag Events 2014 
Draagt u ons een warm hart toe en wil u graag 
iets betekenen voor het Dushihuis door mee 
te doen aan een event of een event te 
organiseren? Laat het ons weten via 
denhaag@dushihuis.nl 

VHV reikt cheque uit aan Dushihuis Den 
Haag 
Op 22 juni jl. heeft Vereniging het Verschil de 
kleine cheque met het grote bedrag van          
€ 271.030 uitgereikt aan Dushihuis Den Haag 
en Dushihuis Ellecom bij Culpepper.  Alex, 
begeleiders en kinderen uit Ellecom waren op 
deze zonnige dag aanwezig. Wij zijn trots op 
VHV dat zij met de vele activiteiten en hard 
werken een zo’n groot bedrag binnen hebben 
gehaald. Hiermee kunnen de volgende 
stappen worden gezet in de realisatie van een 
huis in Den Haag en het Kenniscentrum Dushi 
in Ellecom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Update over zorginstanties regio Den Haag 
Naar aanleiding van het bezoek in februari jl. van 
Bureau Jeugdzorg Haaglanden is een verzoek 
ontvangen een kindje te plaatsen in het Dushihuis 
Dordrecht. 
 
Afgelopen week heeft een oriënterend 
kennismakingsgesprek plaatsgevonden met 
zorginstelling Middin. 
 
Dushihuis Den Haag heeft op 27 juni jl. een 
bijeenkomst bijgewoond waarvoor alle 
zorginstellingen in Den Haag waren uitgenodigd in 
het kader van de Transitie Jeugdzorg per 1 januari 
2015. De aanbieders van zorg ontvangen eind juli 
informatie op basis waarvan zij hun diensten 
kunnen aanbieden aan de gemeente Den Haag en 
overige gemeenten in de regio. 
De bedoeling is dat 1 oktober 2014 overeenkomsten 
worden gesloten tussen gemeente en de 
afzonderlijke zorgaanbieders. 
 
Facebook Dushihuis Den Haag non 
profitorganisatie 
De Vriendenpagina van het Dushihuis Den Haag is 
inmiddels omgezet naar een zakelijke pagina.  
Door wat technische onhandigheden was het niet 
mogelijk FB regelmatig bij te werken. Dat gaan wij 
vanaf deze maand wel weer doen! 
Nog niet iedereen heeft onze zakelijke pagina ge-
liked, ga naar onze zakelijke pagina  
https://www.facebook.com/pages/Dushihuis-Den-
Haag/708935875803575?ref=profile 
en LIKE ONS! 
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Wat is afgelopen maanden gerealiseerd door 
de moederstichting Kind aan Huis? 

1. De AWBZ toekenning is aangevraagd 
en ontvangen. Dat is weer een 
belangrijke mijlpaal. 

2. Dushi methodiek wetenschappelijk 
beschreven 
Eind 2013 is bureau Praktikon van de 
Radbouduniversiteit  Nijmegen 
gestart met het beschrijven van de 
Dushi methodiek. Deze maand wordt 
de laatste hand gelegd aan de 
teksten. Daarmee is de eerste fase 
afgerond. 
Hiermee worden de gegevens van 
Dushi opgenomen in de informatie en 
cijfers van het Nederlands Jeugd 
Instituut. Daarnaast is het relevante 
achtergrondinformatie voor  de zorg- 
en onderwijsinstellingen. 

3. Kenniscentrum Dushi – Hechting 
In Ellecom is de laatste maanden hard 
gewerkt aan de voorbereiding van dit 
Kenniscentrum. De wens is de 
methodiek te delen met zorg- en 
onderwijs-instellingen. 

4. Dushi assessment (beoordeling van 
geschiktheid) 
In samenwerking met het GITP  
Nijmegen heeft de projectgroep 
Kenniscentrum een assessment 
ontwikkeld voor collega’s die 
(vrijwillig) werken in het Dushihuis 
Ellecom en Dordrecht. Het toekomstig 
team dat in 2015 aan de slag gaat in 
Den Haag zal ook een assessment 
worden afgenomen. 

 
Op 25 juni jl. heeft een informatie-
bijeenkomst plaatsgevonden in het Dushihuis 
Ellecom met enkele zorg- en onderwijs-
instellingen.  
 

 
 

 
Doel van deze bijeenkomst was het delen van 
informatie en kennis over het Kenniscentrum Dushi 
(Dushi-assessment en deels het wetenschappelijk 
onderzoek en methode). Annet van Zon van 
zorginstelling Lindenhout opende de ochtend en 
Janet Gooden van Basic Trust beantwoordde een 
aantal vragen uit het publiek. Het was een 
informatieve bijeenkomst waarin het GITP de Dushi 
assessment heeft toegelicht. De burgemeester, 
tevens ambassadeur van Dushihuis Ellecom sloot de 
bijeenkomst af. 
 

 
 
 

 
 
Website Dushihuis Den Haag 
Inmiddels is het mogelijk via 
www.dushihuisdenhaag.nl de locatie Den Haag aan 
te klikken. Inmiddels is het mogelijk een 
persoonlijke actiepagina aan te maken en geld te 
verzamelen voor het Dushihuis Den Haag.  
Ook op verzoek is het nu mogelijk met een knop 
geld te doneren! Diverse foto’s worden nog  
toegevoegd. 
 
Met een zomerse 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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