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DUSHI NEXT STEP BENEFIETCONCERT 28 mei 
2018 
Wow, ons eerste Dushi concert heeft 
plaatsgevonden en de adrenaline stroomt nog 
steeds! Het was een warme avond, in 
temperatuur en in het hart! 
 
Wij kijken terug op een bijzonder geslaagde 
avond waarbij Shirma op Dushi wijze de avond 
aan elkaar heeft gepraat, gezongen, jonge 
talenten en collega’s heeft geïntroduceerd en de 
zaal volledig betrok met haar 
achtergrondzangeressen. De bezoekers schoven 
steeds meer naar voren in de zaal en zo werd het 
een intiem Dushi concert, voor herhaling vatbaar 
in onze ogen! Alle artiesten traden belangeloos 
op, heel veel dank namens ons allemaal! 

 
 

 
 
Het jonge talent van de ZO! Academy zoals Robin 
Buijs, Tyesha Sahuleka, Chevelly Cooman en Jada 
Sluisdom trapten de avond af, waarna  
  

 
leerlingen van de Theaterschool Den Haag een aantal 
liedjes uit de musical Mama Mia zongen.  

 
 
De drummers Fred Zuiderwijk, Koen Herfst en Tim 
Koning gaven twee nummers weg 

 
Vervolgens kwam De Dutch Don’t Dance Division met 
een mooie danschoreografie.  
 

 
  



 
Na de pauze droeg Sjaak Bral zong hij een mooi 
lied en bracht Wolfert Brederode een mooie 
improvisatie aan de vleugel.  
 

  
 
DI-RECT kwam op en het ging los! Het optreden 
leidde spontaan tot op het podium klimmen en 
dansen van de Dushi kinderen, later samen met 
De Dutch Don’t Dance Division.  
 

 
 

 
 
DANK DANK DANK aan Dushi Next Step 
Benefietconcert projectgroep en vrijwilligers! 
Deze avond was niet mogelijk geweest zonder de 
vrijwillige Dushi Next Step projectgroep die dit 
professioneel heeft voorbereid, georganiseerd en 
uitgevoerd. Wij danken nogmaals Frits Stevens, 
Frank Dellemijn, Kevin Verbaas, Kim Saunier en 
Nicole Siemer.  
Daarnaast willen wij danken de vrijwilligers: 
Jaap van Berkel, Ans Boer, Nadia Bosari, Wendy 
Jansen, Twyla Lin, Monique van Oossanen, Maria 
Schenke, Jessica Schenke, Margreet Schulte, 
Jordan Tuinman, Daniel van der Voort en Loes 
van Wijk! 

 
Dushi Next Step benefietdiner 
Voorafgaand aan het concert heeft een aantal 
bedrijven en genodigden deelgenomen aan het Dushi 
Next Step Benefiet Diner. Tijdens dit diner is de 
noodzaak van Dushi Next Step toegelicht en is de 
documentaire “als je bij me weggaat” over een Dushi 
puber uit Ellecom vertoond. 
 

 

 
Het diner werd muzikaal ondersteund door Catherine 
Mooreland. 
 
Wat heeft deze mooie Benefietavond opgeleverd? 
Naast het enthousiasme van bezoekers, medewerkers, 
vrijwilligers, projectleden en sponsors hebben wij, 
ondanks een wat mindere ticketverkoop, wel een 
bedrag van € 22.500 opgehaald deze avond! Dit is een 
waanzinnig mooi bedrag dat aan onze spaarcentjes 
wordt toegevoegd om het huis tzt te realiseren. 
 
Deze voor ons en de kinderen bijzondere avond moet 
naar onze mening vervolg krijgen. Hierover gaan wij in 
gesprek met de diverse partijen, maar ook willen wij 
vanaf het najaar Dushi Netwerk diners in de regio Den 
Haag organiseren zoals wij dat ook al in de regio 
Arnhem doen. Wordt vervolgd! 
 
Sponsors Dushi Next Step Benefietconcert bedankt! 
Wij danken in het bijzonder:  
Au Petit Pont, De Bosrand Wassenaar, Curacao Tourist 
Board, CateringMeesters, Hammestein, Marius Jouw 
Wijnvriend, NewBabylon Gardens, Opmeer papier en 
pixels projecten, PS Publiciteit Service, Studio Ozz, 
Team Intro, Zorg voor Party!!! en het 
Zuiderstrandtheater. 
En: Dinand Woesthoff en Harrie Jekkers voor hun 
video bijdrage die avond! 
 



 
Hoe ziet het Dushi Huis Den Haag er eigenlijk 
uit? 
Tijdens de Benefietavond is een filmpje getoond 
dat is gemaakt door 1 van haar bewoonsters! 
Nieuwsgierig? Kijk op www.dushihuis.nl/huizen 
 
Korte impressie van de Benefietavond 
Op onze website www.dushihuis.nl/nieuws kunt 
u een kort filmpje bekijken en krijgt u een indruk 
van de geweldige avond! 
 
Dushi Next Step in Den Haag 
Doordat het proces langer duurt dan verwacht, 
komen wij nog steeds tijdelijk ruimte te kort. Dat 
betekent dat de stichting nu kijkt naar tijdelijke 
huisvesting. Het bestuur houdt zich aanbevolen 
voor suggesties! 
 

 
 
Wij wensen u allemaal een mooie zomer toe! 
 
Met zomerse Dushi-groet, mede namens alle 
Dushi kids Den Haag, 
 
Marjolein Kalkers 
Herman Kastelein 
Korien van der Meer 
 
Stichting Dushi Huis Den Haag 
www.dushihuis.nl 
denhaag@dushihuis.nl 
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