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Voor de kerstvakantie aanbreekt
informeren wij u graag over de laatste
stand van zaken ten aanzien van het
Dushihuis Den Haag!
Transitie Jeugdzorg per 1 januari 2015
Zoals u dagelijks in de kranten kunt lezen
verandert er heel wat in zorgland per 1
januari a.s. Dat is de reden dat afgelopen
maanden diverse gesprekken zijn gevoerd
met zorginstellingen en werkconferenties
zijn bezocht van de gemeente Den Haag.
Hoewel het Dushihuis in Den Haag nog
niet open is, ontvangt het Dushihuis al wel
aanvragen voor plaatsingen. Het Dushihuis
Dordrecht heeft hierbij van dienst kunnen
zijn. Ook komende maanden blijven wij in
gesprek met zorg- en
onderwijsinstellingen (MBO en HBO) in de
regio Haaglanden.
Dushihuis bestaat 10 jaar!

In oktober bestond Dushihuis 10 jaar en
Stichting Dushi Vriend heeft een weekend
vol feestelijkheden georganiseerd.
Uiteraard voor de kinderen die er wonen
en kinderen die ooit in het Dushihuis
hebben gewoond. Een feestavond voor
alle (oud) medewerkers en vrijwilligers
met de kinderen, een gezellige middag
met de biologische ouders naast de
diverse leuke activiteiten als een bingo
was er ook veel live muziek en werden
eigen gemaakte schilderijen verkocht!

Realisatie Dushihuis Den Haag
In overleg met de Raad van Toezicht van de
landelijke stichting Kind aan Huis in Ellecom is
besloten dat 2015 het jaar van de opening
Dushihuis Den Haag wordt! De nodige
voorbereidingen hiertoe worden verder in kaart
gebracht. In het eerste kwartaal hebben wij bij
de werkzaamheden die moeten worden verricht
voor het realiseren van het huis de nodige hulp
nodig en doen daarbij een te zijner tijd graag
een beroep op u! In de volgende Nieuwsbrief
komen we hier graag op terug.
Dushihuis ouders
Mede op basis van de voortschrijdende
ervaringen met het Dushi concept en
ontwikkelingen in het kenniscentrum is
ondertussen besloten het concept van de
Dushihuis-ouders verder uit te breiden naar een
toegewijd Dushihuis-zorgteam. Dit team heeft
de Dushi opleiding- en assessment in Ellecom
gevolgd en werkt nauw samen met deskundigen
uit Ellecom.
Loopt u de CPC voor Dushihuis Den Haag op
zondag 8 maart 2015?
Bent u al aan het trainen voor de CPC loop 2015?
Steunt u of kent u mensen in uw omgeving die
willen lopen voor het Dushihuis Den Haag? Geef
u op via site van Just Giving, https://
www.justgiving.nl/ en in de middelste kolom
vindt u het goede doel Dushihuis Den Haag. In
2014 was het een succes en uiteraard komen wij
u met een gezellig team op enkele plekken van
het parcours aanmoedigen!
Loopt u niet de CPC, dan blijven giften
uiteraard welkom en kunt u via de knop DONEER
op de website uw bijdrage storten.
Financiën
Zoals wij u afgelopen jaar hebben geïnformeerd
heeft het Dushihuis Den Haag een fors bedrag
van de Vereniging het Verschil ontvangen!
Inmiddels is het bedrag ontvangen en is een deel
hiervan naar het Dushi Kenniscentrum gegaan
voor o.a. het wetenschappelijk beschrijven van
de Dushihuis methodiek.

Dushi Kenniscentrum
Naast het beschrijven van de Dushihuis
methodiek door het bureau Praktikon uit
Nijmegen is eveneens een Dushi
assessment ontwikkeld in samenwerking
met het GITP. Alle mensen die willen
werken, stage lopen, vrijwilligerswerk
willen uitvoeren voor het Dushihuis Den
Haag gaan dit assessment volgen. Voor de
Dushi opleiding is afgelopen seizoen zijn
modules 1 en 2 ontwikkeld en in de
praktijk gebracht. Eerstvolgende start van
de opleiding in Ellecom is 3 februari 2015.
Website Dushihuis Den Haag
Inmiddels is het mogelijk via
www.dushihuisdenhaag.nl de locatie Den
Haag aan te klikken. Het is mogelijk een
persoonlijke actiepagina aan te maken en
geld te verzamelen voor het Dushihuis
Den Haag. Op verzoek is het nu mogelijk
met een knop geld te doneren!
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Nieuwe collega binnen het bestuur Dushihuis
Den Haag
Het werk neemt toe binnen het bestuur en dat is
de reden dat Korien van der Meer ons gaat
ondersteunen. Zij stelt zich graag even aan u
voor:
Ik ben Korien van der Meer-Snakenborg is 44 jaar
oud, getrouwd en moeder van twee meiden (13,
11) en een jongen (9 jaar oud). Na het behalen
van mijn (2e graads en MBO-)
onderwijsbevoegdheid voor de vakken
Maatschappijleer en Gezondheidskunde heb ik
Sociale Wetenschappen aan de Universiteit
Utrecht gestudeerd. Na het afronden van deze
studie ben ik werkzaam geweest als consultant
bij The Wissema Groep. Vervolgens heb ik 7
jaren diverse functies binnen de ING Group
vervuld waarvan de laatste als Programma
Manager. In 2006 heb ik mijn betaalde werkende
leven omgeruild voor het full time
moederschap. Dit geeft mij o.a. de mogelijkheid
gegeven om meer vrijwilligerswerk op te
pakken!

Stichting Dushi Vriend en Dushi Connect
Is een landelijke stichting met als doel
fondsen te werven om de Dushi huizen
financieel te ondersteunen en de
mogelijkheid te bieden het 'Dushi concept'
te realiseren. Als kinderen opgroeien in
het juiste leefklimaat kunnen zij zich
beter onwikkelen en is hun leven beter in
balans. Dushi Connect is de business-club
voor bedrijven en instellingen die uniek
zijn in hun soort, vernieuwend zijn voor
de sector en zich tegen de gangbare
opinie in ontwikkelen. Hierdoor dragen zij Rest ons u hele fijne feestdagen met uw naasten
toe te wensen en vooral een gezond en gelukkig
bij aan een vernieuwing van onze
2015! (afbeelding kerstbal/vuurwerk)
maatschappij en/of economie.
Met een Kerst Dushi-groet,
Marike Mingelen-Van den Berg, voorzitter
Herman Kastelein, penningmeester
Marjolein Kalkers, secretaris
Korien van der Meer
e: denhaag@dushihuis.nl, www.dushihuis.nl

