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Dushi Next Step Benefietconcert 28 mei 2018 
Voor het realiseren van het Dushi Next Step Huis in 
Den Haag is veel geld nodig. U kunt ons daarbij 
helpen! Door tickets te kopen voor het Next Step 
benefietconcert dat wij op 28 mei 2018 organiseren 
in het Zuiderstrandtheater. Onder leiding van onze 
ambassadrice Shirma Rouse verlenen diverse 
artiesten hun medewerking aan deze avond. 
 

 
 
Naast Shirma en haar band, kunnen we nu ook 

melden dat Sjaak Bral, Fred Zuiderwijk, 
Wolfert Brederode, De Dutch Don’t 
Dance Division, Zo! Choir jr. en de Vrije 
Theaterschool uit Den Haag meedoen. Het 

wordt een zeer gevarieerde avond voor klein en 
groot. Koop direct tickets via 
www.zuiderstrandtheater.nl. 
 
Dushi Next Step in Den Haag 
De tekeningen voor het bouwen van een Dushi Next 
Step Huis zijn ingediend bij de gemeente Den Haag. 
Door een wijziging in vorm van het dak in de 
oorspronkelijke tekeningen van het pand, laat e.e.a. 
langer op zich wachten. 
De fase van offertes aanvragen en een partij voor 
de bouw selecteren is nu aangebroken. Doordat het 
proces langer duurt dan verwacht, komen wij  

 
tijdelijk ruimte te kort. Dat betekent dat de stichting 
nu kijkt naar tijdelijke huisvesting. Het bestuur 
houdt zich aanbevolen voor suggesties! 
 
Korte docu “Als je bij me weggaat” over Jamilla uit 
Dushi Next Step Ellecom 
Speciaal voor de Week van het Vergeten Kind is een 
korte film gemaakt door Mensjesrechten van de EO, 
in samenwerking met Het Vergeten Kind. 
Mensjesrechten is een langlopende serie van 
jeugddocumentaires over kinderrechten.  Als je bij 
me weggaat is een mooie, korte film over het leven 
in een Dushi Huis en wat het bij een uit huis 
geplaatst kind teweegbrengt. 
 

 
 
Deze film heeft tot veel reacties en publicatie, 
waaronder een interview op Radio Langs de lijn en 
omstreken en artikelen op RTLNieuws, SchoolTV, 
NPO3 ZAPP, het Jeugdjournaal, De Gelderlander, 
Nederlands Dagblad en online via Samsam, 
kinderkrant 7Days, de Groene Amsterdammer en 
LibelleTV. 
Nog te zien op onze Dushi Huis-website 
 
 
Jan Magazine – april 2018  
In 2009 stond Dushi oprichter Alex de Bokx in Jan 
Magazine. Voor diverse mensen in Den Haag 
aanleiding contact met Alex te zoeken. In 2015 is 
uiteindelijk een huis in Den Haag gerealiseerd. 
Voor Jan Magazine reden nog eens terug te kijken. 
 

http://www.zuiderstrandtheater.nl/
http://www.dushihuis.nl/index.php/home/persberichten/


 
 
 

 
 
 
Dushi Huis Den Haag op bezoek bij Museum voor 
COMMunicatie in Den Haag 
 
Op uitnodiging van Museum voor Communicatie 
zijn de kinderen in de voorjaarsvakantie op bezoek 
geweest bij het museum aan de Zeestraat Den 
Haag. Het is een plek waar je bij binnenkomst al 
wordt geprikkeld en de invloed van alle nieuwe 
communicatiemiddelen en –mogelijkheden voelt.  
Wij werden warm ontvangen met een warme 
chocolademelk met slagroom en taart. 
 
Dank aan Joost, Priscilla, Tobias en Joske van het 
museum! 
 

 
 

 
 

 
CDA-fractie gemeente Den Haag op de Strausslaan 
 
Via het Oranjefonds bood de gemeentelijke CDA-
fractie 10 maart jl. voor NL Doet haar hulp aan. Na 
ontvangst en koffie werden ervaringen 
uitgewisseld. Daniëlle Koster: “het Dushi Huis biedt 
zorg die afgestemd is op de behoefte van de 
kinderen, echt maatwerk”. 
Hierna staken de stoere vrouwelijke afgevaardigden 
van het CDA de handen uit de mouwen om de 
voorraadruimte wit te schilderen aan de 
Strausslaan.  
Wij danken Daniëlle Koster en haar CDA-team! 
 

     
 

  
 
Met vriendelijke Dushi-voorjaarsgroet, 
 
Herman Kastelein 
Korien van der Meer 
Marjolein Kalkers 
 
Stichting Dushi Huis Den Haag 
www.dushihuis.nl 
denhaag@dushihuis.nl 
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