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In 2018 heeft Solid Road volgende projecten uitgevoerd: 
1. Vianova (eerste helft 2018): begeleiding van (ex-)asielzoekers bij terugkeer 
2. Next Step (vanaf tweede helft 2018): begeleiding van (ex-)asielzoekers bij terugkeer
3. The Green Way: begeleiding van Armeense gezinnen bij terugkeer
4. Solid Talents: Vaktrainingen voor statushouders en bemiddeling naar werk

Project 1 en 2:
In 2018 heeft Solid Road (ex-) asielzoekers door middel van coaching en vaktrainingen voorbereid 
op terugkeer naar hun land van herkomst. Daarnaast hebben migranten die met hulp van Solid 
Road zijn terug gekeerd begeleiding gekregen bij de re-integratie in het land van herkomst van 
partner organisaties van Solid Road.
Op 9 juli 2018 is het project Next Step als voortzetting van het project Vianova begonnen. 

Project 3: 
In 2018 heeft Solid Road diverse activiteiten in het kader van het project The Green Way 
uitgevoerd: 
1. Armeense gezinnen zijn begeleid bij terugkeer naar Armenië en werden door Diaconia, de 
partnerorganisatie van Solid Road begeleid bij de re-integratie in Armenië. Armeense gezinnen 
hebben in het kader van het project The Green Way huisvesting van 12 maanden incl. gas,water en
elektriciteit gekregen, een beroepsopleiding voor de ouders van 12 maanden en Armeense bijles 
voor de kinderen.
2. Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de factoren die bijdragen aan vrijwillige 
terugkeer van Armeense gezinnen 
3. Een conferentie in juni 2018 waarop de onderzoeksresultaten werden gepresenteerd 
4. Een toolkit werd ontwikkeld om Armeense kinderen samen met hun ouders voor ter bereiden 
op terugkeer naar hun land van herkomst
5.Een website werd gebouwd om Armeense gezinnen te informeren over het project The Green 
Way: www.thegreenwayproject.nl 
6. Een promotiefilm werd gemaakt over het project The Green Way en de ondersteuning die 
Diaconia de partnerorganisatie in Armenië biedt: https://www.youtube.com/watch?
v=W5zC9NirZpQ
7. Flyers en ander PR materiaal voor het project The Green Way werden ontwikkeld.
8.In november 2018 werden de resultaten van het eerste projectjaar gepresenteerd tijdens een 
landelijke conferentie 

Project 4:
Er werden vaktrainingen voor statushouders aangeboden. Statushouders uit Nijmegen en 
omgeving zijn bemiddeld naar betaald werk, stageplekken of vrijwilligerswerk.
Daarnaast werd een website voor het project ontwikkeld: www.solidtalents.nl en een flyer. 
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