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Stras kan alleen gedijen dankzij de 
inzet van vrijwilligers en de hulp van 
een groot aantal organisaties. Deze 
 organisaties geven niet alleen geld, 
maar tonen elk op hun manier ook een 
grote mate van betrokkenheid bij Stras.  
Daar is Stras hun zeer dankbaar voor.
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Gewone 
kansen 
voor 
bijzondere 
mensen.



Stras is een non-profitorganisatie die 
helpt om beter en vaker te participe-
ren in het gewone, alledaagse leven 
van wonen, werken en vrije tijd.  
Gerben Lems is de drijvende kracht 
achter onder meer de projecten  
Bijzondere Buurtgenoten, Actieradius, 
Breakout, Qwazt en Willie Webwijs. 

Waar is STRAS  
voor bedoeld?
Stras ontwikkelt voor mensen met 
een verstandelijke beperking uiteen-
lopende projecten. Het doel van de 
projecten is om deze mensen zo vol-
waardig mogelijk te laten deelnemen 
aan de samenleving. Stras daagt hen 
uit om al hun onbenutte en onbekende 
talenten in te zetten en te laten zien 

dat ook zij bijdragen aan de rijkdom 
van onze samenleving. Als buurtgenoot, 
chatvriend, stagiair(e) of creatieve 
kunstenaar. Rotterdamse en ook  
andere zorg- en onderwijsinstellingen 
steunen deze initiatieven die ook een 
landelijk bereik kunnen hebben.

Hoe is STRAS
georganiseerd?

Met een klein team professionals en 
een poule van bevlogen vrijwilligers 
ontwikkelt  Stras nieuwe initiatieven. 
Hebben projecten voldoende draagvlak 
gekregen dan kunnen zij een eigen 
leven gaan leiden. Stras blijft sterk 
betrokken bij haar initiatieven. Op 
organisatorisch en financieel terrein 
werkt Stras nauw samen met Accent 
Avondschool.

Elk project valt of staat bij de bereid-
heid van vrijwilligers. Zij kennen de 
problemen en de behoeften van de 
doelgroep en ondersteunen Stras 
met raad en daad bij het ontwikkelen 
van creatieve, haalbare en betaalbare 
 oplossingen. Als non-profitorganisatie 
beschikt Stras over beperkte middelen 
die zorgvuldig worden ingezet. De vrij-
willigers zijn van onschatbare waarde. 
Niet alleen omdat zij veel werk ver-
richten, maar zeker ook vanwege hun 
affiniteit met mensen met een beper-
king. Dankzij hun betrokkenheid voelt 
iedereen zich thuis bij Stras. Het team 
weet zich voorts gesteund en gecon-
troleerd door de Raad van Toezicht.



Willie Webwijs
Op internet kun je je hart ophalen. 
Gamen, chatten, informatie verzame-
len, filmpjes kijken of muziek luisteren. 
Het is allemaal in een paar klikken bin-
nen bereik. Als je echter nogal goed van 
vertrouwen bent, dan is het wel zaak 
je terdege voor te bereiden op wat er 
allemaal op de loer kan liggen op inter-
net. Stras maakt het in samenwerking 
met Admix mogelijk voor mensen met 
een beperking mogelijk te  genieten 

Wat zijn de initiatieven
van STRAS?

van de lusten van internet en de las-
ten (risico’s) te minimaliseren. Een 
on-line leerprogramma speciaal voor 
deze doelgroep is met succes geïntro-
duceerd. De hoofdrolspeler is Willie 
Webwijs, die graag op weg geholpen 
wordt en waarmee de deelnemers ook 
internetvaardigheden oefenen. Telkens 
worden er nieuwe modules ontwikkeld. 
Kijk op www.williewebwijs.nl voor het 
laatste nieuws.

Qwazt
Op het witte doek kan iedereen zich 
onbeperkt uiten. Mensen met een 
beperking kennen geen grens als 
het om kunst gaat. Al enkele jaren 
produceren Qwazt-kunstenaars 
prachtig werk, exposities waardig. 
Mede dankzij de begeleiding van vri-
jwilligers van de Willem de Kooning 
Academie leveren Qwazt-deelnemers 
werk af dat via de website in een on-
line galerie te huur en te koop is. Als 
de orders binnen blijven stromen, zou 
Qwazt zich binnen enkele jaren zelf 
moeten kunnen bedruipen.



Altijd op zoek naar nieuwe initiatieven
Als het aan Stras ligt, blijft het niet bij 
de huidige succesvolle projecten. Op 
het gebied van wonen, werken en vrije 
tijd liggen er nog tal van ideeën op de 
plank. Deze kunnen tot bloei komen 
als de mensen en de middelen be-
schikbaar zijn. En nieuwe initiatieven 
zijn natuurlijk ook welkom. Daarom 
bouwt Stras aan een netwerk dat 
draagvlak biedt voor de optimale parti-
cipatie van circa 6000 Rotterdammers. 
Zij kunnen schitteren, als sieraden in 
leefbare buurten.   

Bijzondere buurtgenoten
Mensen met een beperking leren in 
het traject Bijzondere Buurtgenoten 
omgaan met allerlei facetten rond het 
dagelijks leven. Boodschappen doen, 
je huis opruimen, strijken, koken, de 
telefoon aannemen, de administratie 
voeren, noem maar op. Wie ‘op zich-
zelf’ wil wonen, moet over een aantal 
basisvaardigheden beschikken. Bijzon-
dere Buurtgenoten traint mensen met 
een beperking voor een - deels bege-
leid - zelfstandig bestaan. Samen met 
zorg- en onderwijsinstellingen wordt 
hard gewerkt aan uitbreiding van het 
aanbod op het gebied van sociale - 
en (basis) beroepsvaardigheden.

Breakout
Jongeren met een licht verstandelijke 
beperking worden met het programma 
Breakout voorbereid op zelfstandig-
heid. Ze worden gemotiveerd om hun 
leven goed op de rails te krijgen en 
hun eenzaamheid, geldproblemen en 
ongezonde levensstijl om te zetten in 
nieuwe vaardigheden. Hierdoor wordt 
het  vertrouwen in de eigen mogelijk-
heden vergroot en wordt er een goede 
basis gelegd om vriendschappen aan 
te gaan, voor zichzelf op te komen, 
geldbewust te worden  en plezierig in 
het leven te staan. Er is een lespak-
ket en er zijn workshops. Het motto 
is: laat het er niet bij zitten en Join the 
breakout experience.

Meer informatie kunt u vinden op 
www.stras.nl

Ook kunt u contact opnemen met:
Gerben Lems
gerben@stras.nl 
Mob: 06 - 282 271 64


