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Het nieuwe jaar is weer begonnen. Voor Dushihuis
Den Haag betekende december 2013 een afsluiting
van een mooie samenwerking met Vereniging Het
Verschil. In december vond de laatste activiteit
plaats: het VHV Boksgala.
Tijdens dit gala zijn diverse deelnemers “met
elkaar op de vuist gegaan” en hebben zij zich
kranig verweerd. Deze avond heeft opnieuw een
mooi bedrag opgebracht voor de realisatie van het
Dushihuis Den Haag.
Week van het Vergeten Kind
Van 29 januari tot en met 4 februari 2014 was het
de week van het Vergeten Kind. Deze Stichting
(voorheen: Guusje Nederhorst Foundation) brengt
de “vergeten” 32.000 kinderen in Nederland die
niet meer thuis kunnen wonen, onder de
aandacht.

Gulle gevers

Op woensdagmiddag 29 januari jl. was op het
Binnenhof een manifestatie van deze Stichting met
Dinand Woesthof en Johnnie de Mol. Kinderen
waren in de gelegenheid gesteld een vlaggetje in te
leveren en te voorzien van een boodschap voor die
kinderen die het minder goed hebben. Een paar
honderd kinderen en volwassenen ontbeerden de
sterke Oostenwind door het meedansen op de
muziek. Veel politici zijn op het podium gekomen
om hun handtekening te zetten onder de 5 wensen
van Stichting het Vergeten Kind, o.a. Brigitte van
der Burg (VVD), Vera Bergkamp (D66), Emiel
Roemer (SP) en Marianne Thieme (Partij voor de
Dieren).

De Week van het Vergeten Kind gaf veel publiciteit,
Zie verder www.vergetenkind.nl
maar ook hebben diverse gulle gevers zich tot
Dushihuis Den Haag gewend. Karin Schaub heeft
mooie kleding, sportspullen en speelgoed
verzameld en inmiddels is dit afgeleverd in
Ellecom. Hartelijk dank!

Vrijwilligersbijeenkomst 15 januari 2014
Begin januari heeft een bijeenkomst
plaatsgevonden met die mensen die Dushihuis Den
Haag een warm hart toedragen en graag wat willen
doen.
Marike heeft een mondelinge update gegeven
waar Dushihuis Den Haag in het proces van
oprichting staat. Daarna werd voorgesteld een
Dushihuis Eventkalender 2014 samen te stellen.
Verschillende events passeerden de revue en
binnenkort gaat bekend worden welke events
opgepakt gaan worden door welke “trekkers”en
“handjes”.
Inmiddels heeft een aantal mensen deelgenomen
aan de 40e editie van de CPC op 9 maart jl.
Workshop projectmatig werken 5 februari 2014
Voor de vrijwilligers die in de gelegenheid waren
heeft Frits Stevens van het Protocolbureau, een
workshop gegeven projectmatig werken.
Wanneer een event wordt opgestart is het van
belang dat een projectgroepje wordt
samengesteld. Hierin wordt het doel, de
benodigde kosten, taken en planning beschreven.
Hierna wordt het plan voorgelegd aan het bestuur.
Met regelmaat worden de “trekkers” van de
projectgroepjes in de gelegenheid gesteld zich bij
het bestuur te overleggen en af te stemmen .

Voor de vrijwilligers die niet in de gelegenheid
waren deze workshop bij te wonen, wordt deze
workshop op een nader te bepalen moment nog
een keer gegeven door Frits.
Het was een zeer zinvolle avond met goede tips
van Frits, heerlijke lasagne van Petra en een zalige
citroentaart van Bert in een gastvrije omgeving van
het Protocolbureau in Den Haag.

Later die week werd de eerste Award “Kind
Centraal” door Stichting Het Vergeten Kind
uitgereikt aan Alex de Bokx, oprichter en
Dushihuisouder in Ellecom.

Dushihuis Den Haag is enorm trots op alle kinderen
en (vrijwillige) medewerkers die dit meer dan
verdiend hebben!
De Week van het Vergeten Kind gaf veel publiciteit
in de media. Ga naar www.dushihuis.nl en zie daar
flitsen van RTL Late Night, RTL Boulevard, SBS6,
Jeugdjournaal en Zapp.

De heerlijke lasagne en citroentaart!

Update over zorginstanties
Half februari jl. heeft het Dushihuis Den Haag een
aantal medewerkers van Bureau Jeugdzorg
Haaglanden ontvangen in het Dushihuis
Dordrecht. Op deze manier waren zij in staat het
Dushi-leefklimaat “te proeven”. De doelgroep van
kinderen met forse hechtingsproblematiek was
hen duidelijk.
Wij werden deze ochtend geweldig ontvangen
door Mustafa Kurt die als begeleider in het
Dusihuis Dordrecht werkt en Leo van Eden van het
landelijk Dushibestuur.
Er heeft een vervolggesprek plaatsgevonden met
de Raad van Bestuur van Jeugdformaat. Het plan is
een aantal leden van de Raad van Besturen van
landelijke zorginstellingen uit te nodigen bij het
Dushi Kenniscentrum in Ellecom.

Lopen voor het Dushihuis tijdens de 40e CPC loop
Curacao Tourist Board organiseerde in New
Babylon Gardens een Dushiborrel. Diverse
belangstellenden kwamen hier op af.
Zondag 9 maart 2014 was het zover: Joëlla Boevink
(vrijwilliger), Edward Suares (Curacao Tourist
Board, Bobby Boevink (Rabobank), Lianne de Vries
(MevrouwDeVries) en Marjon Berghuijs
(enthousiaste ouder) hebben 10 of 21 km gelopen
voor het Dushihuis Den Haag.

Het was een zonovergoten dag met hoge
temperaturen en een mooie route door ons Den
Haag. Deze sportieve actie heeft geleid tot een
geweldig bedrag dat is opgehaald.

Binnenkort worden ook andere zorginstellingen in
de Haagse regio benaderd voor een
kennismakingsgesprek.

Website Dushihuis Den Haag
Inmiddels is het mogelijk via
www.dushihuisdenhaag.nl de locatie Den Haag aan
te klikken. Nog niet alles is gereed, maar Lianne de
Vries heeft ons enorm op weg geholpen om e.e.a.
te professionaliseren.
Op dit moment wordt nog gewerkt aan de
mogelijkheid om te doneren via de website.
Daarnaast moeten alle foto’s nog per jaar worden
toegevoegd.

Heel veel dank!!
Met hartelijke Dushi-groet,

Vrijwilligers Dushihuis Den Haag
Draagt u ons een warm hart toe en wil u graag iets
betekenen voor het Dushihuis bij events? Laat het
ons weten via denhaag@dushihuis.nl
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