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KadushiBeleef
een B&B met een warm

Een plek uit 
de kunst waar 
gastvrijheid, 
creativiteit en 
biologisch eten 
samenkomen
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Kadushi Bed & Breakfast is een meer dan bijzondere plek. 
Op deze prachtige locatie in Braamt ontvangen wij u met 
veel plezier. Als B&B-gast, passerende Pieterpad-wandelaar 
of fietser. Maar, we helpen ook jongeren het horecavak te 
leren. En, om het af te maken, in de keuken wordt gekookt 
voor de Dushi Huizen in Nederland. Huizen die een veilig 
thuis bieden voor kinderen tussen de 4 en 18+ jaar die niet 
bij hun ouders thuis kunnen wonen. 
Kortom: u bent op een bijzondere en sfeervolle locatie. Wij 
heten u van harte welkom in onze gastvrije Bed & Breakfast 
en hopen dat u geniet van de unieke Kadushi-sfeer. Heeft u 
vragen of opmerkingen, laat het ons weten!

Welkom bij 
Kadushi  
bed & 
breakfast!

Wat maakt Kadushi bijzonder?

Klein restaurant voor ontbijt, lunch 
en diner • Zeven authentieke kamers voor 
overnachting • Keuken waar de kok 
biologisch kookt voor gasten en 
voor de Dushi Huizen, de kinderen 
en volwassenen • Geweldige tuin met 
terras en vijver, om te eten, te borrelen of 
om jeu de boules te spelen • In wording: 
de moes- en kruidentuin waar de 
keuken gebruik van maakt, vers 
uit eigen tuin • Jaarlijks roulerende 
kunstexposities • Een supergunstige 
ligging aan het Pieterpad, voor een 
stop tijdens een van de etappes.
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In Nederland zijn onder meer Dushi 
Huizen in Afferden, Den Haag, Doetinchem, 
Dordrecht, Ellecom en Spankeren. In 
2004 is het eerste Dushi Huis opgericht 
en de verwachting is dat Dushi Huis gaat 
uitbreiden met enkele huizen. In een Dushi 
Huis wonen kinderen van 4 tot 18+ jaar die 
langdurig niet meer bij eigen ouders wonen.

In de Dushi Huizen krijgen de kinderen steun, begeleiding 
en alle ruimte hun identiteit te ontwikkelen en talenten 
te ontplooien. Waar mogelijk worden hierbij de ouders 
betrokken. Samen met de volwassenen leren wij hen stevig 
in hun schoenen te staan. 

Wat is een Dushi Huis?
Een Dushi Huis is een warm en kleurig woonhuis waar de 
kaarsjes branden, de wierook ruikt en altijd verse bloemen 
op tafel staan. Alle kinderen hebben een eigen slaapkamer. 
In een huis wonen acht kinderen met twee tot drie 
volwassenen, 24 uur per dag en zeven dagen in de week. 

Deze volwassenen zijn pedagogisch geschoold en hebben 
de opleiding Dushi Methodiek gevolgd. Het contact met de 
ouders en familie is belangrijk. 

Alle huizen hebben een tuin zodat de kinderen veel buiten 
kunnen zijn, bewegen en natuur om zich heen hebben. De 
omgeving van Kadushi sluit hierbij aan: er is verbinding met 
de natuur, alleen al als het gaat om het onderhouden van 
de (moes)tuin. 
Als de kinderen ouder worden, stimuleert Dushi Huis het 
zoeken van een bijbaantje, dit geldt voor jongeren vanaf 16 
jaar. Diverse kinderen hebben belangstelling voor koken 
en verzorgen in de breedste zin van het woord. Vandaar 
de Dushi-wens een eigen leerwerkplek te creëren voor de 
Dushi-kinderen, ook jongens en meisjes met een afstand 
tot de arbeidsmarkt zijn welkom. Zij worden begeleid door 
vakprofessionals.

Biologisch koken en eten
Bij Kadushi wordt biologisch gekookt voor de gasten 
van de Bed & Breakfast en voor de Dushi Huizen. Oud-
Dushi’s brengen de maaltijden naar de huizen, inclusief de 
wekelijkse boodschappen. 
Een hele organisatie, maar 
op deze manier kunnen de 
volwassenen in de huizen 
zich bezighouden met de 
kinderen. Het koken van 
bijgerechten zoals rijst of couscous, bereiden van de sla en 
appelmoes met appels uit eigen tuin gebeurt in de huizen 
zelf, samen met de kinderen. 

Kadushi & 
Dushi Huis

‘Dushi komt uit  
het Papiaments en  
betekent schatje’

Meer informatie op:  
www.dushihuis.nl
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Kadushi ontvangt het hele jaar door wandelaars die het 
Pieterpad lopen, gasten die een lekker weekend weg zijn en 
blijven overnachten of fietsers die een stop maken voor een 
lunch of koffie.

Kamers Kadushi
De zeven kamers van Kadushi Bed & Breakfast zijn 
eenvoudig en smaakvol ingericht met vrolijke kleuren en 
goede bedden. 

U boekt onze kamers eenvoudig via Booking.com of vraag 
naar de mogelijkheden bij onze receptie. Neemt u uw hond 
mee, laat het ons vooraf weten!

Geeft u voorafgaand aan uw verblijf aan waarvan u gebruik 
wilt maken: ontbijt, lunch of diner, een borrelplank of 
bijvoorbeeld huurfietsen om de omgeving te verkennen. 
Wilt u na het lopen uw voeten verwennen met een 
voetenbadje, vraag uw gastvrouw of -heer naar de 
mogelijkheden.

Kadushi & vrienden 
Kadushi kan niet zonder vrienden en omringt zich met 
mensen die zich aangesproken voelen door het idee achter 
Kadushi en de filosofie van Dushi Huis. Naast de B&B 
gasten, wandelaars die het PieterPad lopen, collega’s van 
Dushi Huis en kinderen uit de Dushi Huizen, zijn dat de 
plaatselijke kaartclub of lokale ondernemers. 

Kadushi werkt graag samen met deze lokale ondernemers 
en ook leveranciers uit de omgeving. Denk aan de bakker 
uit een nabijgelegen dorp die dagelijks het brood levert 
en mensen die ons vrijwillig helpen met tuinonderhoud. 
Of een organisatie als stichting Mini Manna uit 
Doetinchem, die dagbesteding verzorgt voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Stichting Mini Manna heeft ook 
heeft een  kringloop- en een iets luxere 
winkel genaamd Smaak in Doetinchem 
waar u altijd slaagt voor cadeaus en 
hebbedingetjes 

Boek uw kamer rechtstreeks of via booking.com 
of vraag naar de mogelijkheden bij onze receptie

Inchecken kan van  
16.00 tot 18.00 uur  

en uitchecken tot  
10.00 uur. Van  

07.00-18.00 uur kunt u 

bij onze gastvrouw of 

-heer terecht. Zij geven 

u graag tips over wat te 

doen in de omgeving!Honden zijn ook 
welkom bij Kadushi! 

Kadushi & 
gasten
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Word Kadushi-Vriend
Steun B&B Kadushi voor slechts 45 euro per jaar. Daarvoor 
ontvangt u 15% korting op de volgende overnachting in 
de B&B, informeren wij u over bijzondere evenementen 
als Muziek aan de Vleugel, ontvangt u in het seizoen verse 
walnoten uit de tuin en sturen wij u een paar keer per jaar 
de Dushi Huis-nieuwsbrief. Vul het Vrienden-formulier in 
dat bij de receptie ligt en u draagt een steentje bij aan onze 
bijzondere plek.

Kadushi & catering
Zoekt u voor uzelf of voor een bedrijf een bijzondere locatie 
voor een bijeenkomst? B&B Kadushi is een uitstekende 
en originele vergaderlocatie in het groen van het rustige 
Braamt. Alle faciliteiten voor een brainstorm of workshop 
zijn aanwezig. Aanvullend verzorgen wij ook uw catering.

Wat er ook voor lekkers uit de Kadushi keuken komt, de 
focus ligt altijd op: goed, gezond, gevarieerd en eerlijk. 
De gerechten bestaan zoveel mogelijk uit biologische 
streekproducten van ambachtelijke makers en 
boerenbedrijven uit de buurt.

Vraag naar de mogelijkheden voor een 
vergaderarrangement en wat wij voor u in de 
catering kunnen betekenen!

Kadushi & leren
Kadushi trakteert de Dushi Huizen op gerechten uit een  
(h)eerlijke keuken én laat 16+ jongeren uit de Dushi Huizen 
kennismaken met het prachtige horecavak als onderdeel 
van een werkgelegenheidstraject. Het mes snijdt zo aan 
twee kanten.

Kadushi & 
Kunst

Kadushi is een erkende leerwerkplek.
Jongeren leren bij Kadushi een vak: van kok, 
gastvrouw, chauffeur, medewerker restaurant tot 
medewerker in de huishouding, voorraadbeheer of 
administratie. Erkende leermeesters begeleiden de 
jongvolwassenen.
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is vaste prik in de Dushi 
Huizen. De inrichting van de 
huizen is kleurrijk en vrolijk, 
net zoals bij Kadushi. Kunst 
hoort daarbij. In de kamers 
en het restaurant van 
Kadushi hangen de mooiste 
kunstwerken, zorgvuldig 
uitgezocht door Dushi Huis 
en het Kadushi-team. 

We houden van kunst om 
naar te kijken, maar steunen 
met evenveel liefde de 
kunstenaars. Daarom zijn 
de schilderijen ook te koop. 
Op de volgende pagina’s 
vindt u een exclusieve 
selectie van kunst die te 
koop is via Kadushi. 

Heeft u belangstelling 
voor een schilderij 
of kunstwerk of het 
nachtkastje op uw kamer, 
laat het ons weten! Het 
is een mooi aandenken 
aan uw kennismaking 
of verblijf in B&B 
Kadushi. Een prijslijst 
is beschikbaar bij de 
receptie.

Hans Wap, Blue Rabit, Red Hair, 1996, zeefdruk

Hans Wap, Bestiarium, 2000, zeefdruk

Hans Wap, Birddog, 2000, zeefdruk

Hans Wap, Turbulentie, 1999, zeefdruk

Hans Wap, Looking, 2001, zeefdruk

Stimuleren 
van 
creativiteit

Hans Wap, The Pond, 1998, zeefdruk

Expositie Kadushi in Braamt
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Hans Wap, Zonder titel, 2003, zeefdruk

Hans Wap, Running, 2001, zeefdruk

Hans Wap, De Kijker, 2001, zeefdruk

Hans Wap, Ovalen, 1981, zeefdruk

Jef Diederen, Mens en zijn milieu, 
1991, zeefdruk

Leon Tebbe, Stilleven, 1991, litho Pieter Holstein, Ondergaande zon aan zee, giclee

Anonieme kunstenaar, Leeuw, 
Ingekleurde prent uit Vietnam

Pieter Defesche, Zonder titel, litho

Hans Wap, Birdman, 1998, zeefdruk
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Keimpe Kootstra, Het gesprek van 
de dag, 1999, zeefdruk

Keimpe Kootstra, Het gesprek van 
de dag, 1999, zeefdruk

Keimpe Kootstra, Het gesprek van de dag, 1998, litho

Pieter Defesche, zonder titel, 1991, litho

Keimpe Kootstra, Het gesprek van 
de dag, 1999, zeefdruk

Ferenc Gögös, Vogelman, 1995
zeefdruk 

Helen Sieger, Toenadering, 1979, litho 

Willem den Ouden, Bewolking boven de 
Waal, litho 

Jan van Diemen, Tenniser, 1996
Zeefdruk

Jan van Diemen, Schaatser, Zeefdruk

Pieter Defesche, Zonder titel, litho



16 17

In het restaurant van 
Kadushi hangen bijzondere 
platgeslagen glazen 
flessenlampen van Freek van 
Dijk Glaskunst.   

De schilderijen die in het Dushi Huis kantoor hangen en 
de mozaïekwerken in de tuin en het Kadushi-restaurant 
zijn ook te koop. De mozaïeken zijn gemaakt door Dushi 
Huis kinderen: onder begeleiding worden deze mozaïeken 
gemaakt, dit vereist focus en veel geduld en werkt 
rustgevend.

Op de Kadushi kamers staan nachtkastjes en vazen van stichting 
Mini Manna. Heeft u belangstelling voor deze artikelen, neem dan 
contact op met Mini Manna, telefoon 0314-330854.

Mooi mozaïek en bijzondere lampen Schilderijen op de gastenkamers
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Belangstelling voor een 
van de schilderijen of 
andere kunstobjecten?
Vraag bij de receptie van 
Kadushi naar de prijslijst en 
betalingsopties.

Ideeën of vragen? 
Dit boekje is een 
kennismaking met stichting 
Kadushi, B&B Kadushi en 
Dushi Huis. Heeft u naar 
aanleiding van deze uitgave 
vragen of ideeën, neem 
dan contact met ons op via 
info@kadushibraamt.nl of 
bel naar 06 - 11478457.

Wilt u ons (financieel) 
ondersteunen? 
Jaarlijks zijn er diverse 
klussen in en om het pand 
te doen, bijvoorbeeld in de 
(moes)tuin. Vindt u het leuk 
om als ‘Vriend’ een keer te 
helpen? Laat het weten via 
info@kadushibraamt.nl. 

Colofon
Redactie Lianne de Vries, www.mevrouwdevries.com
Vormgeving Oscar Kuin, Studio Ozz, www.studiozz.nl
Fotografie Jantien de Bruin, www.jantiendebruin.nl  
Maurits van Ravesteijn (foto cover)

Deze Kadushi uitgave is tot stand gekomen met 
medewerking van PARC, www.kunstkijkenkunstkopen.nl

Stichting Mini Manna, www.minimanna.nl

Stichting Kadushi en B&B Kadushi is een initiatief van 
Stichting Kind aan Huis / Dushi Huis.

Wij 
verwelkomen 
u als gast en 
hopen dat wij u 
na uw verblijf 
‘Vriend van 
Kadushi’ mogen 
noemen
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B&B Kadushi
Graaf Hendrikstraat 2
7047 AE Braamt
T 0314 847 850
M 06 114 784 57 
www.kadushibraamt.nl
info@kadushibraamt.nl

Boek uw kamer 
rechtstreeks of via 

booking.com


