
Jaarplan Solid Road 2022    

In 2022 gaat Solid Road volgende projecten
uitvoeren:
1. Project Perspectief: Begeleiding van
(ex-)asielzoekers bij terugkeer
2. A Peek into the kitchen: maatjesproject voor vluchtelingenvrouwen en vrouwen uit Nijmegen

1. Project Perspectief 
Ook in 2022 gaat Solid Road migranten begeleiden en ondersteunen bij vrijwillige terugkeer naar
hun land van herkomst.
Solid Road doet dit door het bieden van vaktrainingen, coaching en begeleiding en ondersteuning
bij de re-integratie in het land van herkomst.
In 2022 hoopt Solid Road veel Syriërs die door de coronamaatregelen in 2021 niet terug konden
keren alsnog te kunnen ondersteunen bij hun terugkeer naar Syrië.
De nadruk bij de terugkeerondersteuning voor alle migranten die voor de terugkeerondersteuning
in aanmerking komen zal liggen op volgende provincies: Gelderland, Overijssel, Drenthe en

2. A Peek into the kitchen: maatjesproject voor vluchtelingenvrouwen en vrouwen uit Nijmegen
In 2022 gaat Solid Road het project A Peek into the kitchen voortzetten dat gefinancierd word van 
Erasmus +. Samen met onze partnerorganisatie REGE in Duitsland in Bielefeld brengen wij 
vluchtelingenvrouwen in contact met vrouwen uit Nijmegen die een maatje voor de 
vluchtelingvrouw willen zijn.
Ze eten samen bij elkaar, leren elkaars cultuur beter kennen en volgen samen met alle maatjes drie
workshops over wat is typisch voor Nederland is, over duurzaamheid en over inburgeren en het 
vinden van werk.

Inkomsten Solid Road
Solid Road ontvangt subsidie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en verschillende fondsen
en giften en donaties van particulieren. Het vermogen van de stichting wordt beheert door de
penningmeester van de stichting. Het vermogen wordt besteed voor het bereiken van onze
doelstelling: Solid Road is een Nederlandse stichting en helpt migranten hun talenten te ontdekken
en en toekomst op te bouwen. 
Solid Road doet dit door middel van vaktrainingen, coaching en begeleiding.
Het vermogen van de stichting wordt voor volgende kostenposten ingezet:
-Personeelskosten
-Reiskosten deelnemers en personeel
-Kosten trainers
-Trainingsmateriaal
-Re-integratiebudget van elke deelnemers
-Kosten i.v.m. re-integratie in het land van herkomst
-Projectkosten voor Integratieprojecten
-Kantoorkosten
-Huurkosten

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten zie:
-Jaarverslagen
-Financiële verantwoording
-Jaarplan


