Jaarverslag 2019 Solid Road

In 2019 heeft Solid Road volgende projecten uitgevoerd:
1. Next Step: begeleiding van (ex-)asielzoekers bij terugkeer
2. The Green Way: begeleiding van Armeense gezinnen bij terugkeer
3. Project Sierra Leone
Project 1:
In 2019 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.
Deelnemers hebben diverse vaktrainingen gevolgd via Solid Road zoals: een training voor
automonteur, horecatraining, training kleermaken, een training kaas maken en een training
stroopwafels bakken. Daarnaast heeft Solid Road een talentenmarkt op het azc Nijmegen
georganiseerd en heeft Solid Road businesstrainingen in Amersfoort georganiseerd op de
gezinslocatie.
Project 2:
Ook in 2019 heeft Solid Road het drie jaar durende project The Green Way uitgevoerd. Het
kinderpardon dat op 29 januari 2019 is ingegaan had groot effect op het project The Green Way.
Veel Armeense gezinnen die al ingeschreven stonden voor het project The Green Way of onder de
doelgroep van The Green Way vielen hebben alsnog een verblijfsvergunning gekregen, daarom was
het nodig het project The Green Way inhoudelijk te herzien.
Door de inhoudelijke herziening werd de doelgroep verder uitgebreid.
Daarnaast werd de toolkit die in 2018 als onderdeel werd ontwikkeld om Armeense kinderen
samen met hun ouders voor te bereiden op terugkeer, in 2019 verder doorontwikkeld zodat de
toolkit ook voor andere kinderen van andere nationaliteiten ingezet kan worden.
Project 3:
Door financiering van de diaconie Groningen-Drenthe kon een ex-asielzoeker die niet in
aanmerking kwam voor de reguliere terugkeerondersteuning ondersteund worden bij terugkeer
naar Sierra Leone. Solid Road heeft een geschikte partnerorganisatie in Sierra Leone kunnen
vinden en met hulp van Solid Road konden goederen voor het opzetten van een klussenbedrijf
naar Sierra Leone verscheept worden.
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