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Nieuwe aanbouw huidige locatie: Dushi Next Step
Het Dushihuis in Den Haag is in 2016 officieel
geopend en sindsdien wonen er 6 kinderen, samen
met het zorgteam. Dit jaar breekt de 2e fase aan en
start de bouw van de stallen naast het huis. De
nieuwe ruimte die dan ontstaat is bestemd voor de
pubers, Dushi Next Step. Het Dushi-leefklimaat heeft
bewezen dat pubers het fijn vinden om meer op
zichzelf en zelfstandiger te wonen. Twee kinderen
uit het huidige huis kunnen dan doorstromen.
Daarmee komen dan 2 plekken vrij in het huidige
huis voor nieuwe jongeren.
De tekeningen voor een vergunning liggen bij de
gemeente Den Haag en een bijbehorende begroting
is in de maak. De verbouw van de stallen naar een
nieuwe woonunit wordt deels financieel
ondersteund door Stichting het Vergeten Kind.
Daarnaast is minimaal € 200.000 nodig om een
Dushi-klimaat te creëren waar pubers zich thuis
voelen en samen met het zorgteam kunnen wonen.
Daarom gaat het bestuur fondsen werven om de
verbouw eind 2017 te realiseren. Wilt u ons al direct
ondersteunen of kunnen wij een presentatie
verzorgen? Laat het ons weten
denhaag@dushihuis.nl.

Huidige stallen:
eind 2017 bewoonbaar voor Next Step

Uitbreiding in regio Den Haag?
Gemeente Den Haag en omliggende gemeenten (H10)
hebben de overkoepelende organisatie van Dushi, Stichting
Kind aan Huis laten weten meer Dushihuizen in de regio te
willen realiseren. Uiteraard staat Kind aan Huis daarvoor
open en gesprekken staan komende maanden gepland.
Daarnaast blijft Kind aan Huis in gesprek met collegazorginstellingen en gemeenten in de regio Den Haag en
bijvoorbeeld Nijmegen.
Bazaar Wonnebaldschool
In het voorjaar organiseert de Wonnebaldschool jaarlijks een
bazaar. Ook dit keer waren de bewoners van het Dushihuis
weer uitgenodigd. Het was een mooie dag.

Tuin van het Dushihuis Den Haag
Samen met Robin Goose en de Wonnebaldschool
zorgen de bewoners van het Haagse Dushihuis voor
goed onderhoud van de prachtige tuin. Wij zijn trots
en dankbaar dat wij sinds de opening op hun hulp en
inzet kunnen rekenen.

Korte trip naar de Ardennen voor Dushi Next Step
Hoe leuk is dat: in de voorjaarsvakantie hebben de
pubers van alle Dushihuizen onder begeleiding een
korte trip naar de Ardennen gemaakt. Outdoor
sporten, spelletjes doen, ze hebben allerlei
activiteiten ondernomen en genoten van elkaar. Een
groot succes, mede mogelijk gemaakt door Stichting
het Vergeten Kind.

Gymnasium Novum uit Voorburg bestaat
10 jaar : sponsorloop voor Dushi op 23 mei 2017
Met ruim 570 leerlingen gaf rector Thijs Veraart het startsein
voor de sponsorloop. Het weer was fantastisch en diverse
leerlingen hadden zich hiervoor speciaal uitgedost. Deze
sponsorloop was in het kader van het 10-jarig bestaan van
het Gymnasium Novum en een vader van één van de
leerlingen had zich, via zijn bedrijf al spontaan opgeworpen
als hoofdsponsor. Tevens had hij voor deze warme dag
gezorgd voor ijs en drank wat natuurlijk erg in de smaak viel.
De organisatie van de loop was in handen van de
Lustrumcommissie.
Namens het Dushihuis Den Haag waren Talis van Kuijk,
Korien van der Meer en Marjolein Kalkers aanwezig om de
cheque in ontvangst te nemen. De € 1.500 gaat naar het
Dushihuis Den Haag en de opbrengst van de hoeveelheid
rondjes die de leerlingen hebben gelopen komt daar nog
bij. Het Dushihuis Den Haag is alle sponsoren en leerlingen
die hebben gelopen en zich zo hebben ingezet zeer
dankbaar! Als het geld is ontvangen informeren wij iedereen
waaraan de mooie opbrengst is besteed.
DANK JULLIE WEL!

Zwemdiploma’s gehaald en fondsen voor
zwemlessen
Heel belangrijk: het zwemdiploma! Enkele kinderen
hebben inmiddels hun zwemdiploma gehaald. Voor
een aantal andere kinderen zijn wij nog op zoek naar
fondsen zodat ook zij leren zwemmen en een
diploma halen. Wilt u ons financieel ondersteunen,
laat het ons weten via denhaag@dushihuis.nl.

Talis van Kuijk van het Dushihuis Den Haag met de cheque
Met een zonnige Dushi-groet,
Herman Kastelein
Korien van der Meer
Marjolein Kalkers
Stichting Dushihuis Den Haag

