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BAŞKANIN MESAJI

İlk faaliyet raporumuzda Assalam’ı “suya atlamak” 
olarak tarif etmiştik. İkinci faaliyet raporumuzda “hızını 
alamamak” olarak tarif etmek daha doğru olacak.

İlk yılımızda, bebekler nasıl eline geçen her şeyi ağızlarına 
götürerek tanımaya çalışırsa, biz de öyle önümüze gelen 
projeye atlıyorduk.
İkinci yılımız emeklemeye başladığımız bir yıl oldu.  
Artık bir grup projede karar kılmış, resmi süreçlerini 
tamamlamıştık. Her gün yeni şeyler öğreniyorduk. 
Öğrenmek Assalam’ın ana karakteri, Afrika Assalam için 
bir okul gibiydi.  Ancak bir şeyi bir türlü öğrenemiyorduk: 
Ağır ağır çıkmak o merdivenleri... 

Bir türlü hızımızı alamıyorduk. Önce karar mekanizması 
noktasında hızımızı alamadık. Genel yönetim komitesi 
dışında 2 istişare komitesi daha kurduk, biri yaşadığımız 
bölgedeki köy heyetiyle kurduğumuz Assalam köy 
komitesi, diğeri Afrika’nın on ülkesinden gönüllülerle 
kurduğumuz Assalam Afrika komitesi. Böylece kendi 
kendimize çalıp oynamaktan, herhangi bir projeye 
atlamadan önce ihtiyacı ve en doğru usulü öğrenme 
faslına geçmiş olduk.

Sonra… Sonrası ilerleyen sayfalarda.

Bu rapor boyunca Assalam’ın emekleme yılını 
gözlemleyecek, nerelerde ve nasıl hızımızı alamadığımızı 
birlikte gözlemlemiş olacağız.

Sizleri de en yakın zamanda Assalam ailesinde 
görebilmek ümidiyle, iyi okumalar!  

Hatice Çolak
Assalam Vakfı Başkanı
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Assalam
Vakfı
Kimdir?

Assalam Vakfı; kendi kendine 
yeten Afrika adına projeler 
üreten genç bir sosyal girişimdir.

Assalam Vakfı temel olarak üç 
alanda faaliyet göstermektedir:

➊ Çocuklar İçin Eğitim

➋ Kadınlar İçin
Mesleki Eğitim

➌
Projelerimiz için 
sürdürülebilirlik 
sağlayacak sosyal 
girişimcilik.

ÇOCUKLAR 
İÇİN

Bilim fuarları veya 
festivaller gibi periyodik 

projelerin yanı sıra çocuklar 
için üç kalıcı projemiz var.

1
AssalamAssalamAssalam

OkuluOkuluOkulu

222
Çocuk 

Üniversitesi

3
Çocuklar için Çocuklar için Çocuklar için 
Kütüphane ve Kütüphane ve Kütüphane ve 

KidsnookKidsnookKidsnook
istasyonu 

storytelling. 

KADINLAR İÇİN      
Afrikalı kadınların 

sosyal statülerini üç 
şekilde güçlendirmeye 

çalışıyoruz.

1
Yetim anneler Yetim anneler Yetim anneler Yetim anneler Yetim anneler 

için terzilik kursları için terzilik kursları 
oluşturduk. 

2
Terzilik, kat hizmetleri, Terzilik, kat hizmetleri, Terzilik, kat hizmetleri, 

permakültür, İngilizce ve permakültür, İngilizce ve permakültür, İngilizce ve permakültür, İngilizce ve 
bilgisayar gibi dersleri içeren 
genç bayanlar için mesleki 
eğitim kursları düzenliyoruz.

3

Çevremizde sosyal 
girişimlerimiz altında 

onlarca kadını 
istihdam ediyoruz.

SOSYAL
GİRİŞİM

Projelere sürdürülebilirlik 
sağlamak için üç sosyal 
girişimcilik projemiz var.

111
KangaAfrica, KangaAfrica, KangaAfrica, 

tekstil 
markamız

2
CafeAfrica&Shops CafeAfrica&Shops CafeAfrica&Shops CafeAfrica&Shops CafeAfrica&Shops 

Stone Town ve 
İstanbu’da bulunan 
ve satış yapılan ana 

mağazalarımız

CafeAfrica&Shops 

3
MamAfrica, 

gönüllü turizmi 
ve sorumlu turizmi 

organize eden 
aktivitelerimizaktivitelerimiz

4
GaleriAfrica
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Misyon

Vizyon

Özellikle eğitim 
ve kadınların 
ekonomik kalkınması 
alanlarında Afrika 
sosyal girişimleri 
ve STK’lar için 
ölçeklenebilir bir 
model olmaktır.

Afrika’nın sorunlarına 
sürdürülebilir 
çözümler geliştirmek, 
bu çözümleri 
ölçeklendirilebilir hale 
getirmek, çocuklar 
için en kaliteli eğitim 
olanaklarını ve 
Afrika kadınları için 
gelir kaynaklarını 
oluşturmak.

HEDEFLER
Üç odak noktamız 

bulunmaktadır:

1
Afrikalı çocuklar Afrikalı çocuklar Afrikalı çocuklar 
ve kadınlar için ve kadınlar için ve kadınlar için 

eğitim tesislerimizi eğitim tesislerimizi eğitim tesislerimizi 
geliştirmekgeliştirmekgeliştirmek

DEĞERLER
1 Paylaşılan iyilik

2 Adil ticaret
3 Kültürel etkileşim
4 Sorumlu turizm

2
Afrikalı sosyal Afrikalı sosyal Afrikalı sosyal 

girişimler ve STK’lar girişimler ve STK’lar girişimler ve STK’lar girişimler ve STK’lar girişimler ve STK’lar 
için ölçeklenebilir bir 

model olmak

333
Afrikalı Afrikalı Afrikalı 

olmayanlara gerçek olmayanlara gerçek olmayanlara gerçek 
Afrika hakkında Afrika hakkında Afrika hakkında 

farkındalık farkındalık farkındalık 
getirmekgetirmekgetirmek

DEĞERLERİ İLE ASSALAM5



BAŞKAN
İLETİŞİM

KOORDİNATÖRÜ

İDARİ İŞLER
KOORDİNATÖRÜ

KAYNAK GELİŞTİRME
KOORDİNATÖRÜ

OKUL KAMPLARANNELER

GENÇ KIZLAR GÖNÜLLÜLERKIDSNOOK

ÇOCUK ÜNIVERSITESI

GENEL MÜDÜR

ORGANİZASYON ŞEMASI

GALERİAFRİKAEDUAFRICA MAMAFRICAKANGAAFRICA CAFEAFRICA
& SHOPS
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3 SINIFLIK YENİ BİNA VE AÇIK SINIF 

İLE

ANAOKULU 
EĞİTİMİNE BAŞLANDI

ASSALAM KÖY 
HEYETİ

VE İLK
TOPLANTI

SAUTIZA
BUSARA

’YA
KATILDIK

YOUTH
CHALLENGE PROJE

YARIŞMASI

3 HARİKA
ASSALAM

ÇOCUK
KAMPI

İLK KOMPOST 

VE SULAMA
SİSTEMLERİ

ZEYNEP
SEVDE İLE

KAFASI KARIŞIKLAR
ATLASI ÇEVİRİ VE 

DAĞITIMI

LEAP LEARNING 

TABLET
SINIFLARI

ASSALAM
İSTANBUL

(AL SELAM
DERNEĞİ)
KURULDU

GÜNEYDOĞU ASYA VE 
LATIN AMERIKA’DA 

10 ÜLKEDE
SOSYAL

GİRİŞİMCİLİK
ZİYARETLERİ

MAVİ EV 
RAMAZANDA İFTAR 

PROGRAMLARI

NELER YAPTIK?7



NELER YAPTIK?

ASSALAM İSTANBUL’DA 

ONLARCA
KURS VE ATÖLYE

DÜNYANIN
ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN 

ÖNEMLİ SOSYAL 
GİRİŞİMCİLER 

AĞIRLANDI

3 HAFTA
SÜRELİ

1. SOSYAL
GİRİŞİMCİLİK

KAMPI

OKUL ARKA
BAHÇESİ

TARIM ALANINA
DAHİL EDİLDİ

HİNDİSTAN
SOSYAL

GİRİŞİMCİLİK
ZİYARETİ

KIDSNOOK İSTASYONU 

ZANZIBAR BEACH
WATERSPORTS

FESTIVAL’DE

KANGAAFRICA’NIN 
TEMSİLİ

3. 
KURBAN

KAMPANYASI
VE BAYRAM

KUTLAMALARI

GALERİAFRİKA

AÇILDI
KATARLI  

BAĞIŞÇI
HANIMLAR 

İLE İNSANİ
YARDIM
PROJESİ

SENEGAL VE
GAMBİYA’DA

SOSYAL 
GİRİŞİMCİLİK
ZİYARETLERİ
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Assalam Afrika Okulu

Köyün anaokulu küçük geliyor 
diye bizden talep edilen 
anaokulundaki çocuklarımızı 
anaokulu sonrasında bırakmaya 
gönlümüz razı gelmedi. 
Hızımızı alamayıp ilkokul da 
açmaya karar verdik. İki sınıfla 
başladığımız okulumuzun, 
duvarsız sınıfları saymazsak 
bir dolu sınıfı var artık. 
Anaokulumuzun öğrencileri 
Tanzanya Cumhurbaşkanı 
yardımcısı önünde temsiller 
düzenleyedursun, bizler birçok 
Afrika ülkesinde modellenecek 
harika bir Afrika okulu sistemi 
geliştirmeye başladık bile!

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER9



Assalam Çocuk 
Üniversitesi

Sadece okulumuzun öğrencileri 
değil, civar köylerdeki tüm 
çocuklar gelip kampüsümüzden 
istifade etsin diye başladığımız 
eğitim atölyelerimiz ve yabancı dil 
kurslarımızda da hızımızı alamadık, 
onları Afrika’nın ilk gerçek çocuk 
üniversitesine dönüştürdük! Artık 
50 öğrenci koskoca bilgisayar 
laboratuvarlarında ya da yüzlerce 
uygulamanın yüklü olduğu tablet 
sınıflarında robotik ve kodlama, 
İngilizce, bilim, matematik 
eğitimleri alıyor, akıl oyunlarıyla 
dinleniyor, yetmiyor özel etüt 
desteği alıyor. 
Çocuk üniversitesi yaz tatillerinde 
uluslararası yaz okulu olarak da 
işlev görüyor ve Zanzibar’ın pek 
çok yerinden expat çocukları 
fotoğrafçılıktan yemek yapma 
atölyelerine uzanan keyifli 
eğitimlere katılıyor.

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER10



Assalam Sanat & Spor 
Okulları

Çocukların dramaya ve ritime yeteneği 
var diyerek deneyelim dediğimiz sanat 
ve spor okullarımızda hızımızı alamadık; 
birçok yerel yeteneği hoca olarak 
transfer ettik. Bugün Zanzibar’ın en iyi 
takımları uluslararası standartlardaki 
sahamızı kullanmak için antremanlarını 
kampüsümüzde yapıyor, onlarca çocuk 
bu okullarda resim, Afrika’ya özgün 
bir sanat olan tinga tinga, müzik, 
basketbol, voleybol ve drama eğitimi 
alıyor. 

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER11



Assalam Enstitüsü

Daha önceden sadece Youth 
Challenge olarak aktif olan 
eğitim kamplarımızda hızımızı 
alamayıp Panama’dan 
Avustralya’ya dünyanın her 
yerinden eğitimci ve öğrencilerin 
el birliğiyle yapılandırdığı bir 
enstitüye dönüştük. Hele bir 
bakalım diğer sosyal girişimciler 
n’apıyormuş diye çıktığımız 
yolda, Asya’dan Latin Amerika’ya 
dünyanın ucunda bucağında 15 
ülkede onlarca sosyal girişim ve 
girişimciyi ziyaret ettik, 15 ülkede  
20 sosyal girişimciyle network 
kurduk.
Sadece Zanzibar’da değil 
İstanbul’daki merkezimizde 
de Afrika’yı anlamaya yönelik 
atölyelerden sosyal girişimcilik 
kamplarına, dil kurslarından 
çocuk ve sanat atölyelerine, 
konserlerden masal anlatıcılığına 
yıl boyu onlarca eğitim ve kamp 
düzenleniyor. Hep birlikte bir 
taraftan Afrika’yı anlamaya 
ve anlatmaya çalışıyoruz, bir 
yandan sosyal girişimciliği. 

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER12



Assalam Çocuk 
Kütüphanesi

Afrikalı çocuklar kitapsız kalmasın 
diye kurduğumuz ağaç ev 
kütüphanemiz zenginleştikçe 
zenginleşti ve bir Kidsnook masal 
istasyonuna dönüştü. Üstelik 
şimdiden iki mükemmel kitabı 
swahiliceye kazandırdık, Afrika 
kabilelerini anlatan Afrika masalı 
kitabımızı yayınladık. Yeni kitaplar 
ve sürprizli masallar yolda! 

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER13



KangaAfrica

Anneler dikiş öğrensin diye 
kurduğumuz atölyeyi hızımızı 
alamayıp onlarca genç kızın 
tasarım ve üretim süreçlerine 
katıldığı, Zanzibar’ın en prestijli 
uluslararası festivallerinde 
aranan, koskoca bir markaya 
dönüştürdük. Üstelik artık 
Zanzibar’ın en büyük ve lüks 
otellerinde bile stantlarımız 
var! KangaAfrica’nın 2019 
koleksiyonu olan Afrika’nın en 
ilham verici 12 kabilesini temsil 
eden bez bebeklerdi. Sadece 
CafeAfrica&Shops’larda değil, 
pek çok partnerin mağazasında 
satılan bu bebeklerle, annelere 
sürdürülebilir geçim kaynakları 
oluşturmakla kalmıyoruz, 
okullarda, otellerde ve kafelerde 
masallarla Afrika kültürünü 
tanıtıyoruz.  

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER14



Permakültür

Bahçemizde yiyeceğimiz yeşilliği 
yetiştirelim diye çıktığımız 
yolda hızımızı alamayıp, aşama 
aşama tam bir permakültür 
merkezine dönüştük. Komposttan 
sulama sistemlerine, kazlardan 
ineklere, büyük bir doğal ritme 
uyanıyoruz her gün. Maksadımız 
okullarımızdaki her öğrencinin 
ve kadının permakültür 
felsefesini benimsemesi ve tarım 
da öğrenmesi. Bu maksatla 
okulumuzun arka bahçesindeki 
alanı bir gıda ormanına 
dönüştürmeyi hayal ediyoruz!

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER15



CafeAfrica&Shop

Bir dükkanımız olsun da 
annelerin ürünlerini satalım diye 
açtığımız CafeAfrica&Shops’la 
hızımızı alamadık, Zanzibar’da 
Assalam Ltd ve Türkiye’de 
Al Selam iktisadi işletmesini 
kurduk. Yani artık bünyesinde 
5 sosyal girişim markası 
barındıran çiçeği burnunda iki 
şirketimiz var. 
CafeAfrica&Shops’un Zanzibar 
ve İstanbul’daki şubeleri 
insanları Afrika mutfağına ve 
kahvelerine âşık ederken, aynı 
zamanda gönüllüler ve sosyal 
girişimciler için bir merkez olma 
niteliği taşıyor. 

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER16



Meslek Edindirme Merkezi

“Köyün genç kızlarının liseden 
mezun olunca evlenmekten 
başka yapacak işi kalmıyor, 
oysa ne kadar da kabiliyetliler” 
düşüncesiyle kurduğumuz 
meslek edindirme okulumuzda 
hızımızı alamayıp onlarca genç 
kıza otelcilikten bahçeciliğe, 
bilgisayardan yabancı dile, 
dikişten tasarıma pek çok 
alanda mesleğe dönüşen 
eğitimler verirken bulduk 
kendimizi!

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER17



İnsani Yardım Projeleri

Gönüllüler de gelsin iki 
işin ucundan tutsun diye 
başladığımız gönüllü turizmi 
yolunda hızımızı alamayıp, 15 
dönümlük kampüse sığamaz 
olduk. 2 yılda 400 üzeri gönüllü 
gelip Assalam’a destek sağladı, 
kalbine Afrika’yı koymadan 
memleketine dönmedi. Bu 
gönüllülerle birlikte ihtiyaç 
sahiplerine binlerce gıda paketi, 
sıhhi veya tıbbi malzeme, 
yataktan kıyafet ve kırtasiyeye 
bin türlü eşya dağıttık.

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER18



Galeri Africa

Gönüllü profilimizin %90’ından 
fazlasının yaşadığı Türkiye’de 
gönüllülerimiz için bir buluşma 
noktası olsun diye kurduğumuz 
dernek Assalam İstanbul ve 
açtığımız mini kafe, hızımızı 
alamadığımızdan ötürü bir yılını 
doldurmadan koca bir Galeri 
Africa’ya dönüştü. 
Burası hem Afrikalılar ve kendini 
Afrikalı hissedenler için bir 
buluşma noktası, hem Afrika 
yemek ve içeceklerini denemek 
için şık bir etnik restoran, hem 
gönüllü yetiştirme merkezi 
ve Zanzibar öncesi gönüllü 
oryantasyon istasyonu, hem 
Türkiye’nin ilk Afrika kültür ve 
sanat merkezi, hem yaşayan 
bir Afrika müzesi hem de 
annelerimizin ürünlerini satıp 
kendimizi ifade etmemiz için bir 
vitrin.

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER19



Mamafrica 

Gelen gönüllüler rahat etsin 
diye kurduğumuz MamAfrica 
kampüsünde hızımızı alamayıp 
yüzlerce gönüllü ağırladık. 
Afrika’da çocuk olmanın sonsuz 
özgürlüğünden ve doğanın 
ritminden dünya çocukları da 
faydalansın düşüncemizde 
hızımızı alamadık, 3 tane çocuk 
kampı düzenleyip pek çok 
çocuğun bilinçaltında gerçek ve 
mükemmel bir Afrika imajı ektik. 
Kampüs sosyal girişimcilikten 
yavaş yaşama, dil okullarından 
permakültüre pek çok kampa ev 
sahipliği etti.  

“…VE BAKALIM NERELERDE

 HIZIMIZI ALAMADIK?” 

PROJELER20
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BASINDA BİZ22



KAYNAKLAR

Assalam 
Vakfının
üç temel 

gelir kaynağı 
vardır

2
Bireysel Bağışlar

(Zanzibar’a ziyarete gelen (Zanzibar’a ziyarete gelen (Zanzibar’a ziyarete gelen 
gönüllülerin çevrelerinden gönüllülerin çevrelerinden gönüllülerin çevrelerinden 

topladıkları bağışlar)topladıkları bağışlar)topladıkları bağışlar)

3
Destek GruplarıDestek GruplarıDestek Grupları

(Assalam’ın, özellikle eğitim (Assalam’ın, özellikle eğitim (Assalam’ın, özellikle eğitim 
projelerini desteklemek için projelerini desteklemek için projelerini desteklemek için 

global destek grupları) global destek grupları) global destek grupları) 

1
Sosyal Girişimlerden 

Gelen Gelirler

(CafeAfrica&Shops, 
KangaAfrica, GaleriAfrica KangaAfrica, GaleriAfrica 

ve MamAfrica gelirleri)ve MamAfrica gelirleri)ve MamAfrica gelirleri)ve MamAfrica gelirleri)ve MamAfrica gelirleri)ve MamAfrica gelirleri)
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w w w . v a s s a l a m . o r g vassalam.zanzibar
vassalam.istanbul

info@vassalam.org         

BÜTÇE

GELİR KAYNAK

Yılbaşındaki açılış 
sermayesi USD 24.358.435

Globalden projeler için 
toplam gelen bağış USD 104.192.437

Zanzibar'da projeler 
için gelen toplam 
gelen bağış

USD 3.703.957

İnsani yardım 
kampanyaları için 
gelen bağış

USD 99.540.870

CafeAfrica&Shops 
gelirleri USD 23.822.348

TOPLAM GELİR USD 255.618.046

GİDER KAYNAK

Kadın projesi giderleri USD 10.590.624

Eğitim projeleri 
giderleri USD 45.301.060

Operasyonel 
giderler&Vergiler USD 74.681.133

İnsani yardım 
kampanyaları giderleri USD 108.738.696

CafeAfrica&Shops 
giderleri USD 9.847.261

TOPLAM GİDER USD 255.618.046

24



➊ Zanzibar’da ya da Çengelköy’deki 
kafemizde gönüllü olarak işe başlayabilirsin! 
Gönüllü olmasan bile kamplarımıza 
katılabilir, ya da öylece turist olarak ziyaret 
edebilirsin. 

➋ Gönüllü gelmeye vaktin yoksa bile gönüllü 
gelmek isteyen bir genci destekleyebilirsin!

➌ Kafelerimizde bir kahve için soluklanabilir, 
ürünlerimizden satın alabilirsin. Ama 
dahası…

➍ Destek gruplarımızdan birine dâhil olabilir, 
ya da kendi destek grubunu kurabilirsin!

➎ Okullarda, üniversitelerde, dükkânlarda, 
arkadaş çevrende ve daha birçok yerde 
etkinliklerimizi tanıtıp destekleyebilirsin.

➏ Mevcut bir kampanyamızı 
destekleyebilirsin, bizimle koordine yeni 
kampanyalar başlatabilirsin.

➐ Afrika yemekleri gecesi, hikâye anlatma 
aktiviteleri, partiler, konserler ve sanat 
aktiviteleri gibi kendine özgü bağış toplama 
etkinlikleri düzenleyebilirsin.

➑ Ürünlerimizi kendi mağazanda tanıtabilir, 
satabilir veya geçici dükkânlar 
oluşturabilirsin!

➒ Dijital ya da reel medyalar aracılığı ile 
Assalam’ı tanıtabilirsin.

➓ Grafik tasarım, yabancı dil ya da web 
tasarımı gibi özel yeteneklerin varsa ya 
da vaktin bolsa bize evden de gönüllü 
olabilirsin!

BİRLİKTE NELER
YAPABİLİRİZ?

UNUTMA!
5000 USD bağış toplayan 

bir kişiyi ya da 10000 USD bağış 
toplayan üç kişilik bir grubu 

kampüsümüzde bir hafta süreyle 
ücretsiz ağırlıyor, sadece bilet ve 

vizesini karşılayarak Zanzibar’a gelen vizesini karşılayarak Zanzibar’a gelen 
gönüllü destek grubumuza tüm 
projeleri yerinde gösteriyoruz!
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GALERİAFRİKA

EDUAFRICA

MAMAFRICA

KANGAAFRICA

CAFEAFRICA
& SHOPS

w w w . v a s s a l a m . o r g

vassalam.zanzibar
vassalam.istanbul

info@vassalam.org
ZNZ +25 562 822 30 94

TR+90 505 658 88 95

        

Assalam Community 
Foundation, P.O. Box 312 

Mkunguni Village, Kizimkazi 
Zanzibar - Tanzania

Al Selam Derneği, Kalantor 
Sk. No: 6 Çengelköy 

İstanbul - Türkiye 

http://www.vassalam.org
https://www.youtube.com/channel/UCheBPWbflBzU6HmEG7eianQ/videos



