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ASSALAM HAKKINDA   

   

Assalam, kendi kendine yeter bir Afrika hedefiyle projeler üreten yeni nesil bir sosyal girişimdir.    

   

Afrika’nın içinde bulunduğu sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmeyi ve bu yolda dünya genelinde 

çeşitli kurumlarlarla işbirlikleri tesis etmeyi, çocuklar ve kadınlar için nitelikli eğitim 

hizmetleri/olanakları oluşturmayı ve kadınlara yönelik gelir getirici kaynaklar üretmeyi hedefler.    

Misyonumuz, özelllikle nitelikli eğitim ve kadının ekonomik kalkınması alanlarında sürdürülebilir 
sistemler kurmak, sosyal girişimciler ve STK’lar için   

  bir rol model olmaktır.      

   

   

DEĞERLERİMİZ 

 Sürdürülebilir ol, kendi kendine yet, yavaşla 

 Dünyayı gözet, insanı gözet, adil paylaş 

 Bütüncül ol, çalışkan ol, hakuna matata de 

 Girişimci ol, güçlendiri, eğit 

 Saygı duy, yeniden düşün, yeniden bağlan 

 

AİLEMİZ 

Assalam ailesi yerel halk, yerel okullar, Assalam programlarıyla işbirliği yapan yerel kurumlar, 

çiftçiler, Assalam’ın adil paylaşım ürünlerine katılan yerel tüccarlar, gönüllüler, öğrenciler, 

çalışanlar, tedarikçiler, danışmanlar, katılımcılar, ziyaretçiler, yatırımcılar, ortaklar ve çeşitli 

partnerlerden oluşur.  

 

TECRÜBEMİZ 

Herkese Kaliteli Eğitim için 5 ana eğitim projesi 

1. Assalam Uluslararası Okulu 

2. Assalam Çocuk Üniversitesi / Medresesi 

3. Assalam Mesleki Eğitim Okulu 

4. Assalam Gençlik Merkezi / Africamp 

5. Assalam Gezici Kütüphanesi 
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Ekonomik Kalkınma ve Sürdürülebilirlik Odaklı Sosyal Programlar kapsamında toplam 10 sosyal 

girişim markası 

1. KangaAfrica; kadınların dikiş atölyesinde ürettikleri ürünleri satmak ve gelir elde eder, 

2. Zanzibar'da CafeAfrica&Shops, İstanbul'da GaleriAfrica, bu ürünlerin satılacağı platformlar 

olarak hizmet eder, 

4. MamaAfrica gönüllülerimizin projelerimizde yer alması için oluşturulmuş sorumlu turizm 

programı olarak hizmet eder, 

5. Ecovilla misafirlerimiz için konaklama yeri olarak hizmet eder, 

6. Africamp uluslararası ve yerel kamplar düzenleyerek her sene binlerce çocuğun meslek 

eğitimlerinden hayatta kalma tekniklerine kadar çeşitli alanlarda vizyonunu genişletir. 

7. PermAfrica bahçemizde yetiştirdiğimiz ve hayvanlarımızdan elde edilen ürünlerin satışını 

sağlar, 

8. Designafrica Marangoz atölyemizde tasarlanan ahşap ürünleri satar, 

9. Windbeads rüzgar boncukları olarak bilinen mistik okyanus taşlarından takılar yapar, 

10. Eatinafrica meslek okulumuzdaki aşçılık ve pastacılık bölümünden çıkan ürünleri satar. 

 

İnsani Yardım ile toplumu desteklemek için 10 farklı yardım projesi 

1. Mikrokredi ile kadınları desteklemek 

2. Okul (üniforma, kırtasiye, hijyen malzemeleri) yardımları 

3. Oyuncak dağıtımları 

4. Su çözümleri (Su kuyusu yapımı ya da tadilatı, yağmur suyu hasadı, çeşme yapımı ya da suyu 

kaynağından hanelere ulaştırmak gibi) 

5. Gıda ormanı 

6. Ev/ okul onarımı 

7. Mescit/ medrese onarımı 

8. Gıda paketleri dağıtımı 

9. Çocuklar için kıyafet dağıtımı 

10. Acil durumlarda bir defaya mahsus karşılıksız mali destekler 

 

 

 



     

  

 

    

Etkimiz 

+120 tamamlanmış proje 

+40 yıl boyu devam eden proje  

Tüm alanlarda 21 köyde proje 

Dünyanın her yerinden 49 partner 

Anaokulu ve ilkokulda 110 öğrenci 

Her yıl 80 kadın mesleki eğitim alıyor 

35 ünite ve 12 derslikli Meslek Okulu  

30 odalı gönüllü ve gençlik Merkezi 

181 daimi çalışan 

Beş yılda +1100 gönüllü turist 

+320.000 kişi İnsani Yardım projelerinden faydalandı 

+10.000 yetim faydalanıcı 
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ORGANİZASYON ŞEMASI  

 

   

VAKIF FAALİYETLERİNİN TARİHÇESİ  

   

2017   

 TEMMUZ 2017- Assalam ekibinin Zanzibar’a yerleşmesi, ilk gönüllülerin ağırlanması  

 AĞUSTOS-EYLÜL 2017- Okullarda gönüllülükler, ilk bilgisayar ve ingilizce eğitimleri  

 KASIM 2017 – Assalam Vakfı’nın resmi kuruluşu   

 KASIM 2017 – KangaAfrica markasının tescili, dikiş atölyelerinin kurulması, yetim annelerinin 

dikiş eğitimlerine başlaması    

   

   

     

ACF

HTC-DIRECTOR FUNDRAISING&SALES&MARKETING (WALID)

EDUCATION PROJECTS GENERAL SECRETARY GENERAL SECRETARY GENERAL MANAGER GENERAL MANAGER 

EDUCATION SOCIAL ENTR HUMANITARIAN AID CAMPUS ADMINISTRATION

HTC MUSTAFA MUSTAFA SADIKI SADIKI

SCHOOL (CU, MADRASAH) MAMAFRICA QURBAN & RAMADAN HOUSEKEEPING FINANCE&ADMINISTRATIONS

KEVSER ZEYNEP MUSTAFA M. ALI & ZEYNEP MUHAMMED & ADINANI

AFRICAMPS CAFEAFRICA WATER WELL CONSTRUCTIONS LEGAL ISSUES&HR

MUNA MUHAMMED ALI MUSTAFA MUSTAFA & ALI BENEDICT

VTC KANGAFRICA STATIONARY&CLOTHING PERMACULTURE PROJECT COORDINATOR

ADINANI SEVO MUSTAFA TOMMY MUSTAFA

WINDBEADS MADRASA&MASJID KITCHENS

SULE MUSTAFA MUHAMMED ALI

DESIGNAFRICA COMMUNITY PROJECTS

SULE MUNA



     

  

 

    

   

2018   

 OCAK 2018 – CafeAfrica’nın açılışı   

 OCAK 2018 – Köylerde sağlık taramaları   

 ŞUBAT 2018 – 1. Zanzibar Gençlik Dayanıklılık Kampı   

 ŞUBAT 2018 – Assalaam Bilim, Sanat ve Oyun atölyelerinin açılışı   

 MART-MAYIS 2018 – Tanıtım faaliyetleri, konferans ve festivaller   

 HAZİRAN 2018 – Zanzibar’da ikinci dönemin başlangıcı ve yeni kampüse taşınma   

 HAZİRAN 2018 – Çocuk Üniversitesi için öğrenci seçimi   

 TEMMUZ-EYLÜL 2018 – AfriCAMP ve TİKA ortaklığıyla Tecrübe Paylaşım Programı   

 TEMMUZ 2018 – Çocuk Üniversitesi’nin açılışı   

TEMMUZ 2018 – Usturlab çocuk kampı   

 AĞUSTOS 2018 – Bilgisayar labaratuarlarının açılışı ve kodlama derslerine başlanması    

AĞUSTOS 2018 – Dikiş atölyesinin yenilenmesi ve Afrika’ya özgü oyunca bebeklerin dikimine 

başlanması    

 AĞUSTOS 2018 – Çocuk kütüphanesinin açılışı   

 AĞUSTOS 2018 – Assalam’da ilk kurban organizasyonu   

 EYLÜL 2018 – Yetim çocuklar için stop motion kampı    

 EYLÜL 2018 – Bilim kampları    

 EYLÜL 2018 – TEDx’de Assalam hakkında konuşma   

 EKİM 2018 – Assalam uluslararası anaokulu açılışı için başvuru işlemlerinin başlatılması    

 EKİM-KASIM 2018 – Çocuk Üniversitesi için spor alanı yapılması                                                   

 KASIM 2018 – Okul için üç tane daha derslik açılması    

 ARALIK 2018 – Assalam LTD’nin kuruluşu için ticaret sicilinin yapılması    
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2019   

 OCAK 2019 – Assalam Uluslararası Anaokulu’nun açılışı   

 OCAK 2019 –Assalam’ın ilk kitabının Swahiliceye çevrilmesi ve Zanzibar, Tanzanya ve Kenya’da 

1100 adet dağıtımının yapılması   

 OCAK 2019 – Mango ağacı üzerinde çocuk kütüphanesi açılışı   

 ŞUBAT 2019 – 2. Gençlik dayanıklılık kampı (yeni eğitimle yeni Afrika temalı)   

 MART 2019 –Zanzibar’ın yerel tv kanalında ilk haberimizin çıkması   

 MART 2019 -  Zanzibar’daki diğer dükkanlarda da KangaAfrica ürünlerinin satışına başlanması   

 NİSAN 2019 – Asya ülkelerine sosyal girişimcililk temalı ziyaretler   

 NİSAN 2019 – Çengelköy-İstanbul adresinde Assalam Türkiye ofisinin kurulması   

 MAYIS 2019 – Latin Amerika’da sosyal girişimciliğe yönelik ziyaretler     

 MAYIS 2019 – İstanbul’daki şubemizde Ramazan boyunca iftar ve sahur organizasyonları   

 HAZİRAN 2019 – Yeni gönüllülerle 5. Sezona başlangıç   

 HAZİRAN 2019 – Assalam İstanbul’da STK toplantıları   

 TEMMUZ 2019 – Zanzibar’da Cafeafrica’nın yeniden düzenlenmesi   

 TEMMUZ 2019 – Assalam bünyesinde spor okulunun açılışı   

 TEMMUZ 2019 – Yaz okulu   

 TEMMUZ 2019 – İkinci uluslararası çocuk kampı   

 TEMMUZ 2019 – İkinci kurban organizasyonu   

 TEMMUZ-AĞUSTOS 2019 – Sosyal Girişimcilik Yaz Kampı   

 TEMMUZ – Robotik akademinin açılışı   

 AĞUSTOS 2019 –Dönemin Devlet başkan yardımcısı Samia hanımın katılımıyla anaokulu 

öğrencilerinin gösterisi    

 EYLÜL 2019 – Assalam’da sanat okulu   

 EYLÜL 2019 – Kampüste Permakültüre başlanması    

 EKİM 2019 – Assalam İstanbul şubesinde Afrika akademisi   

 EKİM 2019 - Assalam İstanbul şubesinde Sosyal Girişimcilik kursu   

 EKİM 2019 - Assalam İstanbul şubesinde İngilizce konuşma kursları   

 EKİM 2019 - Assalam İstanbul şubesinde, okullarda Afrika ile ilgili tanıtım ve farkındalık günleri 

yapılması     

 EKİM 2019 – Assalam İstanbul’da Pedagog Mehmet Teber ile hassas çocuk eğitimleri    

KASIM 2019 – Assalam İstanbul’un yeni binasına taşınması    
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2020   

OCAK 2020    

 İlkokulun açılışı   

 Okul ve Çocuk Üniversitesi için yeni yarıyılın başlaması, yeni mesleği eğitim kurslarının açılışı   

4. Aile kampı   

ŞUBAT 2020   

 Çocuklara ve genç bayanlara 34 adet bisiklet dağıtımı   

   

MART 2020   

 Covid dolayısıyla üç aylığına projeler durduruldu    

 1651 aileye sabun hediye paketi dağıtılması    

   

NİSAN 2020     

 Projelere fon temini için bağış destek gruplarının oluşturulması    

   

MAYIS 2020   

 20.000 adet yüz maskesi dağıtımı   

 1651 aileye Zekat ve kumanya dağıtımı   

 700 çocuğa elbise dağıtımı    

 Anneler gününde ihtiyaç sahibi 250 anneye kumanya dağıtımı    

   

HAZİRAN 2020   

 Covid sonrası okulumuzun yeniden açılması ve diğer projelere kaldığı yerden devam edilmesi   

   

TEMMUZ 2020   

 15 yerel turizm şirketiyle İki günlük turizm zirvesi yapılması    Ramazan bayramı vesilesiyle 200 

çocuğa hediye dağıtımı    

   

AĞUSTOS 2020   

 Dönemin Devlet Başkan yardımcısı Samia Suluhu’nun kampüsümüzde ağırlanması   30 köyde 

kurban et dağıtımı   

 Devlet başkan yardımcısının katılımıyla gerçekleştirilen Kizimkazi günü etkinliklerinde 

öğrencilerimizin gösterisi    

 Çocuk üniversitesinin 22 öğrenci ile ilk mezunlarını vermesi  
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  Assalam kampüsünde turistler için sürdürülebilir gönüllülük turlarının düzenlenmesi EYLÜL 2020     

  Kampüste yangın söndürme sistemi kurulması     
  Kadınlara yönelik   sabun, doğal kozmetik ürünler yapımı ve baharat atölyelerinin açılması  EKİM 2020    

  Kadınlara yönelik sağlık taraması için Wajamama ve Kizikula ile işbirliği yapılması    
  Bilim, sanat ve oyuncak laboratuarlarının açılışı    
  Kampüste atık yönetimi ve geridönüşü m sistemi kurulması KASIM 2020    

  Tanzanya’da faaliyet gösteren 10 adet sosyal girişim grubunu ziyaret    
  Zanzibar Çiftçiler pazarında ürünlerimizin satışına başlama    

  Yeni ilave dersliklerle beraber okul kampüs inşasının tamamlanması     Zanzibar’da Assalam  

ara cılığıyla ikinci su kuyusunun açılması     

    

ARALIK 2020    

  Kizimkazi bölgesine atık yönetim sistemi kurulması girişimi     
  Öğretmenlerimize yönelik bir haftalık “eğiticiler için eğitim” programı    
  Tanzanya genelinden 11 yerel sosyal girişimcinin katılımı ile 202 0  gençlik dayanıklılık kampı     
  5 . Aile kampı      

  



     

  

 

    

  

   

2021   

   

OCAK 2021   

  

 Eğitim bakanlığından yetkililerin katılımıyla Anaokulu ve ilkokul için yeni eğitim yılının açılış töreni   

 Öğrenci sponsorluk kampanyası; her öğrenciye iki sponsor   

 Çocuk Üniversitesinde, üniversite hazırlık sınıfları açılması    

 Hazırladığımız yeni broşürlerle otel ve iş çevrelerine tanıtımımızın yapılması    Yarıyıl tatili için 

özgün ve tarzı olan bir çocuk kitabının basımı    

   

ŞUBAT 2021   

  

 Sürdürülebilir gönüllülük turlarına başlanması   

MART 2021   

  

 Permakültür organizasyonları ile Zanzibar’da birlik ve kardeşliğin tesisine çalışılması   

 Fiziksel metodla tedavi usulü ve sağlık taramalarına başlanması   

 Başkan John Pombe Magufili’nin vefatından sonra Samia Suluhu Hassan Tanzanya’nın yeni devlet 

başkanı oluyor   

 İftar, kumanya, zekat, fitre gibi yardım kampanyalarına devam    

   

NİSAN 2021   

  

 Türkiye sefareti, Türkiye Maarif Vakfı ve TİKA ile karşılıklı ziyaretler    

 BM’nin desteklediği permakültür projesinde partner kuruluş olduk  Çocuk üniversitesinin 

hazırladığı sergi    

   

MAYIS 2021   

  

 10 köyde 550 aileye gıda, 700 çocuğa giyecek yardımı ve yaklaşık 10 bin kişilik 44 adet iftar 

organizasyonu   

 Assalam kampüsünde çevreci yapılaşma için Earthbag mimarlık çalıştayına katılım   

 Gönüllülerle beraber yakınlardaki bir caminin boya işlerinin yapılması    

 Sevinç Gökçen ile beraber Nefs psikolojisi ve bayram kampının düzenlenmesi   

 Afrika’ya yönelik projelerde, Zanzibar ve Türkiye’deki pekçok STK ve sosyal girişimci için bir merkez 

konumuna gelinmesi  
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HAZİRAN 2021  

  

   Kidsnook ekibi, etkinlik kitapları ile İngilizce eğitim sistemlerimizi geliştirmesi  

   Annelerimizin tasarımlarıyla Artisan pazarlarına katılmamız, sanatçı ligine yükselmemiz    

Babalar gününü sponsorluk kampanyasıyla kutlamamız.  

  

  TEMMUZ 2021  

  

   Zanzibar ve anakarada 966 hisse kurbanın binlerce dezavantajlı kişiye dağıtılması.  

   Bayram için köylerdeki yetimlere yüzlerce giysi dağıtılması  

   Permakültür bahçemize 200 adet civciv ve yeni inek eklenmesi  

   

AĞUSTOS 2021   

  

 Yerel danslarla Kizimkazi festivalinde okul gösterisi.  

 Zanzibar'ın her yerinden takımların kampüsteki spor sahalarımızda yarışmalar düzenlemeye 

başlaması  

    Polonya'dan okulumuz için dizüstü bilgisayar bağışı     

Assalam’ın yeni doğan bebek kadrosu ile büyümesi.  

    Galeri Africa’da büyük Gönüllü Buluşması  

  

   EYLÜL 2021  

  

    Çalışanlarımız, velilerimiz ve annelerimiz için ev ziyaretlerine başlamamız ve ihtiyaç sahipleri 

için harekete geçmemiz: Yetim annemiz Namboto'ya ilk evi yapmamız     Özel Gün Kartlarının 

bir bağış aracı olarak aktif olarak kullanılması.  

  

   EKİM KASIM 2021  

  

    Personelimizin evlenmelerine yardımcı olmamız, Juma, Tina ve Muhammed’in düğünleri  

  

   KASIM 2021  

  

    Anneler için Nakış Çerçeve Atölyeleri düzenlenmeye başlanması  
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ARALIK 2021   

  
      Sokak sanatçısı Aybars Yü cel ’in , Assalam kampüsünde 3 büyük duvarı boyaması   
      AIS ve ACU mezuniyetleri .   
      Üniversite hazırlık öğrencileri için Assalam'da ilk kariyer günleri.   

  

  

  

2022   

  

OCAK 2022   

  
  Meslek Okulu   ve Gençlik merkezi projesi için “ B ir tuğla da senden olsun ”   kampanyası  

düzenlenmesi   
  Yeni Öğrencilerimiz İçin Sponsorlar  Bulunması   
  4 . Youth challenge’ın gençlik kampları temasıyla gerçekleşmesi   
  İlk  Survivor kids ’in düzenlenmesi    
  İlk defa  yediklerimizin dışında kendi ürettiğimiz  yumurtalarımızın civar otellere satışı   
  Gönüllüler   için hızlandırılmış  Swahili dersleri   düzenlenmesi   
  Okul servisimizin bağışının tamamlanması   
  500  yetim çocuk için k ırtasiye kampanyası dağıtımları    
  Kampüse Gelen herkesin Fidan Dikmesi   
  For Human By Human Derneği İle İşbirliği   
  World Unite İle Ortaklık Anlaşm ası    
  Namboto’nun Evinden sonra yetim annesi  Masika’nın  evinin tadilatı   

  

ŞUBAT 2022   

  
  Kahraman Ustalarımız ile gençlik merkezi ve meslek okulumuzun inşaatına başlanması   
  Afrikalı Karakter Çantalarımız ın satışa sunulması   
  Tamani Foundation İşbirliği   
  Teachers4Eu rope İle İşbirliği   
  İnci Misir ile 1. Assalam  Enerji Kampı    
  Nimet Kaşıtoğlu İle İletişim Seminerleri    
  Sail to BE as ONE ve Roots and Shoots İşbirliği   
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MART 2022  

 @insaninsanaemanettir, @senyarimidun @healing_astro_sifa @livelovelife_us 

@dilamelez gibi instagram fenomenlerinden inşaatımıza büyük destek, auyrıca onlar  

vesilesiyle yüzlerce oyuncak, kumanya ve gıda kolisi toplanıp dağıtılması  

 Müzisyen Ali Tolga’nın kampüsümüze Ziyaret ve Konseri  

 BM Kadın Girişimciliğinin Türkiye’de Farklı Yönleri Konulu Konferansta temsil  

 Zanzibar cumhurbaşkanı Mwinyi liderliğindeki Sivil Toplum Kuruluşları Forumuna Katılma  

 Zanzibar Kadın Dayanışması İçin El Ele programında temsilimiz  

  

NİSAN 2022  

 Her gün köylerin farklı noktalarında gerçekleşen iftar yemeklerine Ramazan boyunca 8100 

kişinin katılması  

 Yetim annelerinin yaptığı 500 adet bebeğin yalnızca Zanzibar’da değil, Kenya ve Burkina 

Faso’da da ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtılması  

 1379 adet kumanyanın Msonge Farm’ın pakacha sepetleride sebze meyvelerle birlikte 

dağıtılması  

 İftar programlarından sonra 2 kez köyde açık hava sinema gecesi düzenlenmesi  

 Almanya’dan Gelen Gruplarla Ramazan boyu iyilik Kampları  

 İnci Mısır’dan İkinci Enerji Kampı  

 Projelerimizin Köyümüzün Sınırlarını aşıp 21 köyde aktif olmamız  

 1100 adet bayramlık hediye paketinin dağıtılması   

 A’dan Z’ye İyilik; Ramazan boyunca 30 Günde 30’ar Öğrenciye İftar  

  

MAYIS 2022  

 Africamp Tanzanya Okullarında Tanıtım Turunda  

 TİKA, Assalam ve Tut Elimi Derneği işbirliğinde kadın ve çocuklarımıza Ebru Sanatı 

atölyeleri  

 Genç Girişimci Vakfı ile kampüste 3 günlük kamp   

 Action For Community Care işbirliği anlaşması  

 Assalam ve Cafe Afrika’ya  Ödül öne çıkan faaliyet/projeler alanında STK ödülü  

  

HAZİRAN 2022  

 Yeni gençlik merkezimizde 18-25 Haziran tarihleri arasında ilk Africamp’ın gerçekleşmesi  

MÜSİAD Kadın Zirvesine katılım  

 Kamplarımızın Orta Doğu’da tanıtımı, olası işbirliklerinin temini için Dubai ziyaretleri  

tr de Tanzanya Büyükelçisi İle Sıcak İlişkiler  

 Afrika Çocuk Gününün öğrencilerimiz tarafından kafemizde kutlanması  



     

  

 

    

 Okul öğretmenlerimiz için eğitici eğitimlerimizin Prof. Dr. Ebru Aktan Acar, Banu Dadya, 

Ayşegül Dede ve Yücel Arıcı tarafından verilmesi  

 Assalam’ın Artık Bir Havuzu Var! Binlerce Çocuk Assalam’da Yüzme Öğrenecek  

 Almanya’daki partnerlerimizin Umati shop’un tüm öğrencilerimize Akıllı Saat hediyesi 

 

 

  

 

 

 

 

         



     

  

38   

   

    

   

  

TEMMUZ 2022   
  Sinan Canan    ve Müge Doğan Canan İle Zanzibar’da İFA Kampı   
   Kurban hissesinin sadece Z 333 anzibar’daki 21 köyde değil, ana  kara Tanzanya’da da  

kesilip dağıtılması   
  Gönüllülerle  günübirlik  Safari Turları   düzenlenmesi   
  Meslek   Okulu’nun   43  öğrenci ile  tarım ve hayvancılık, marangozluk, dikiş ve tasarım, aşçılık  

ve turizm - otelcilik alanlarında  eğitimlere başlaması   
  Africamp’ta Yetim  Kamplarında 300 üzeri yetimi n ağırlanması   
  İshaka’mızın Anısına Su Kuyusu   

  

AĞUSTOS 2022   
  TİKA Tecrübe Değişim Programı   
  Mert Güler  ile  Twin Bilim  Eğitimleri   
  Devlet Ricalinden Assalam'a   birçok   Ziyaret   
  Beyhan Budak  Kendini Keşfet Kampı   
  Türkiye’den  Meridyen dern eği, Ülker, Kiğılı   gibi   Kıymetli Misafirler in ağırlanması   
  Mango Mescidimiz in Yenilenmesi ile Assalam’da iki mescidimiz var    
  Assalam Okulu Horon Ekibi    
  Yeni Bir Başlangıç: ZED Talks   
  Cef Okulu ve Tamani Okulu işbirlikleri   
  İstanbul International School İle İş birliği   

  

EYLÜL 2022   
  Kizimkazi Festivalinde  Cumhurbaşkanımız  Samia Suluhu  tarafından ziyaret   
  Yeni Kütüphanemizin açılışı   
  İtalyan Kek Firması İle İş Birliği     
  İstanbul’da Kızılay ortaklığında  Deneyim Aktarım Projesi   

  

EKİM 2022   
  Nun Okulları, Derya Öncü Okullar ı, İstanbul İnternational School, Bursa Umut Koleji   
  TADD, Portakal Ağacı, TRT, Zeruj kurum ziyaretleri   
  Genç Liderler  Eğitim kampları   
  Artık   Avusturya’da   “We All” İsimli Yeni Bir Derneğimiz Var   
  Assalam Uluslara rası Okulu 4. sınıf öğrencilerinin  ilk ulusal sı nav ı   
  Bekar Assalam çalışanlarının Assalam Gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen  Düğünleri nde:  

Juma   
  TRT 2, TRT Araic ve TRT Français’de Assalam rüzgari   
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                        PROJELERİN KISA ÖZETİ  



     

   

  

40   

   

    

.   

   
EĞİTİM PROJELERİ   

Assalam International School   

Assalam kampüsünün ana omurgası, projelerin kilit noktası okuldur. Geleceğin Afrika'sının bilim adamlarının, 

yöneticilerinin, sanatkar ve zanaatkarlarının yetiştirileceği ve lokal öğrencilere dünya standartlarında eğitim verilen bu 

okulda öğrenciler özenle seçilir. Assalam uluslararası okulu, hem doğal hem teknolojik imkanlara, kaliteli eğitim 

kadrosuna ve çocukların psikolojik ve zihinsel gelişimlerini desteklemek için laboratuvar, kitap ve oyuncak 

kütüphanelerine sahiptir. Okuldaki tüm öğrenciler sponsorlar sayesinde eğitim almaktadır. Toplam okul mevcudu 

2023 itibariyle 110’dur ve her sene okula bir yeni sınıf ilave edilmektedir.  

www.assalaminternationalschool.com  

https://www.youtube.com/watch?v=U6gZJKRZnIA&t=34s 

 

Assalam Çocuk Üniversitesi   

  

Assalam Çocuk Üniversitesi Assalam Vakfı tarafından dört sene önce kurulan, çocukların bilim, bilgisayar, kodlama, 

sanat, drama, dil ve spor öğrenip yeteneklerini geliştirebileceklerini bir alternatif eğitim sistemidir. Klasik bilimsel 

yöntemlerden 3 boyutlu yazıcılara kadar birçok farklı konuda üstün yetenek ve zekaya sahip Afrikalı çocuğu eğitmeyi 

https://www.youtube.com/watch?v=U6gZJKRZnIA&t=34s
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hedefleyen çocuk üniversitesinde temel derslerin alındığı ilk seneden sonra ilerleyen yıllarda çocuklar kulüp çalışmaları 

ile desteklenmektedir. Her sene 50 civarında çocuk Çocuk Üniversitesinden mezun olmaktadır.  

 https://www.youtube.com/watch?v=45Ti0El-O24&t=376s 

 

Assalam Gençlik Merkezi ve AfriCamp   

  

Africamp, Assalam'ın yıl boyunca devam eden kamp programıdır. 2022 Haziran ayında inşaatı tamamlanan 82 

kapasiteli gençlik merkezine yıl boyunca farklı dönemler ve yaş gruplarında yüzlerce kampçı katılmakta, kampçılar bir 

yandan permakültürden hayatta kalma tekniklerine, meslek eğitimlerinden insanın fabrika ayarlarına pek çok başlıkta 

eğitimler almakta, bir yandan da turkuaz denizin, beyaz kumun, su sporlarının, güneşin ve ekolojik köy hayatının tadını 

çıkarmaktadır. 2022 itibariyle 500 civarında çocuk ve genç kamplardan faydalanmış olacaktır.  

camps.vassalam.org  

 

Assalam Meslek Okulu   

2022 yılında yapımı tamamlanan Assalam Meslek Okulu, Temmuz ayı itibariyle 43 öğrenci ile tarım ve hayvancılık, 

marangozluk, dikiş ve tasarım, aşçılık ve turizm-otelcilik alanlarında eğitimlere başlamıştır. 2023 yılında üç farklı alanda 

daha sınıf açmayı planlayan okulda ağırlıklı olarak yetim annesi kadınlar, sponsorlar aracılığıyla eğitim almaktadır. 1 

yıllık pratik ve teorik eğitimlerin ardından staj imkanı da sağlanan öğrencilerin ekonomik anlamda güçlendirilmesi ve 

istihdamı amaçlanmaktadır.  

 https://www.youtube.com/watch?v=suJI31Eaz5o 

 

Assalam Gezici Kütüphanesi 

Assalam beş yıldır eğitim projelerini Zanzibar'ın Kizimkazi bölgesinde, insani yardım projeleri Zanzibar ve Tanzanya'nın 

her yerinde yürüttükten sonra son bir yıldır eğitim dahil tüm projelerini Zanzibar’ın üç bölgesinden birisi olan Güney ve 

Doğu Zanzibar bölgesindeki 21 köye yaymıştır. Eğitim projelerini daha geniş topluluklara taşımak zor bir hedef olsa da, 

Assalam Gezici Kütüphanesi sadece kitap taşımakla kalmayacak, öğretmenleri, gönüllüleri ve sanat & bilim & spor 

aktivitelerini de köylere taşıyarak daha çok yararlanıcıya ulaşmayı mümkün kılacaktır. Gezici kütüphanenin, ilk beş yıl 

Güney ve Doğu Zanzibar bölgesindeki 21 köye/ her gün iki köye, ardından Zanzibar'ın diğer tüm köylerine gitmesi 

hedeflenmektedir. 

 

SOSYAL GİRİŞİM PROJELERİ  

  

KangaAfrica   

  

KangaAfrica, Assalam'ın ilk sosyal girişim markasıdır.  Kendi ayakları üzerinde duran bir Afrika’ya örnek olabilmek için 

kendi kendine yetmeyi birinci önceliğine alan Assalam dikiş ve tasarım eğitimi alan yetim annelerinin ürünlerini bu 

https://www.youtube.com/watch?v=45Ti0El-O24&t=376s
https://www.youtube.com/watch?v=suJI31Eaz5o
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marka altında online olarak tüm dünyaya, ayrıca Zanzibar şehir merkezindeki CafeAfrica&Shops'ta ve çeşitli anlaşmalı 

otellerdeki stantlrında satmaktadır. KangaAfrica markası altında onlarca kadın ekonomik anlamda güçlendirilmiş, 

sürdürülebilir geçim kaynaklarına kavuşmuştur.   

  

www.kangaafrica.com  

https://www.youtube.com/watch?v=jOGfuoxLv1s&t=71s 

 

MamaAfrica   

Gönüllü turizmi, hem tatili hem de iş hayatında çalışmayı seven kişilere olanak sağlayan bir sistemdir. Assalam’ın 

Zanzibar kampüsünde şimdiye kadar 5 yılda 1000'den fazla gönüllü ağırlanmış, birçok proje bu gönüllülerle birlikte 

hayata geçirilmiştir. Permakültürden okula birçok alanda aktif olan gönüllüler birkaç günden birkaç aya uzanabilen 

değişik süreçlerde bizimle kalıp destek sağlayabilmekte, kısa dönem kalan gönüllü turistlerden alınan konaklama 

ücretleri vakfın ana gelir kalemlerinden birini oluşturmaktadır.  

 https://www.youtube.com/watch?v=pVQJipOTn5c 

 

Ecovilla   

  

Hint Okyanusu üzerinde yer alan Zanzibar, yeryüzü cennetlerinden bir parçadır. Ve Assalam kampüsü yeşilin maviyle 

buluştuğu bu güzel adada 15.000 m2 alan üzerine kuruludur. Ecovilla, Eko-köy olarak tasarlanmış ve içinde sürekli 

gönüllü ya da misafirlerin kaldığı sürdürülebilir kampüsün adıdır. Permakültür ilkelerine uygun yaşam, yani doğaya ve 

insana zarar vermemek ve adil paylaşmak Assalam ailesi için bir önceliktir.  

  

Ecovilla’da 120 kişilik konaklama kapasitesi vardır ve odalar yoğunluğa göre bazen gönüllülere bazen yabancılara 

kiralanarak projeler için bir miktar gelir elde edilir. Su kuyusu ve güneş enerjisine sahip olan, yağmur suyunun hasat 

edildiği, kendi sebze meyve et ve süt ürünlerini yetiştiren kampüste dış kaynaklara gerek kalmadan, tam bağımsız 

yaşam hedeflenmektedir.  

  

Zanzibar'da CafeAfrica&Shops & İstanbul'da GaleriAfrica 

 

CafeAfrica&Shops larımız sosyal girişimcilik ürünlerinin satıldığı platformlar olarak Assalam Vakfı'na aittir ve Afrika’ya 

hizmet etmenin bir başka yoludur. Bu dükkanlardan aldığınız her şeyin kârı, mesleki eğitim merkezi, okul gibi 

toplumsal gelişim projelerinin sürdürülebilirliği için kullanılmaktadır. 

https://www.youtube.com/watch?v=jOGfuoxLv1s&t=71s
https://www.youtube.com/watch?v=pVQJipOTn5c
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https://www.youtube.com/watch?v=hsThvicQ04M 

 

İNSANİ YARDIM PROJELERİ   

   

Assalam Vakfı, her ne kadar sosyal girişimciliğe öncelik veren bir STK ise de insani yardım projeleri de yürütmektedir. 

Özellikle 2020 yılından itibaren Covid19 ve adamızdaki etkileri nedeniyle, Ramazan, kurban, kırtasiye, zekat, gıda, su 

kuyusu, ev onarımları, düğün ve kıyafet yardımları dışında hijyen seti, maske, sabun dağıtımı gibi birçok proje hayata 

geçirilmiştir.   Özellikle Zanzibar’ın güney ve doğu bölgesindeki 21 köyde aktif olan Assalam insani yardım projeleri 

zaman zaman anakara Tanzanya’da da gerçekleştirilmektedir.   

 https://www.youtube.com/watch?v=Sl7WyWRlFXI&t=17s 

 

Assalam Youth Challenge   

  

Assalam, her yıl Afrika'nın karşı karşıya olduğu bir zorlukla ilgili gençlerin yaratıcı çözümler ürettikleri bir yarışma ve 

kazananlarla beraber bir haftalık gençlik kampı düzenlemektedir.  

Proje adaylarının o senenin temasına göre bir proje tasarlamaları ve Zanzibar'da uygulanabilecek bu projelerini 

sunmaları beklenmektedir. Assalam kazanan proje sahiplerinin ulaşım dahil tüm kamp masraflarına sponsor olur ve bir 

araya gelen katılımcılar projelerini finansmandan tasarıma her aşamada sürdürülebilir zeminlere oturtmak için beyin 

fırtınası yaparlar. 

 

KENDİNE YETERLİLİK İÇİN PERMAKÜLTÜR 

Assalam kampüsü aktif bir Permakültür alanıdır ve gerek sürdürülebilir topluluk turlarına katılan turistlere gerek 

Assalam'ın tüm eğitim projelerindeki uluslararası ve yerel öğrencilere permakültürü öğretmek için kullanılmaktadır. 

Örneğin permakültür bahçemizde Assalam International okulunun her sınıfının bir sebze yatağı vardır ve öğrenciler 

kendi sebzelerini yetiştirirler. Africamps ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde de öğrenci ve gönüllüler Permakültür 

Tasarımının ön saflarında yer alır, permakültür ilkelerine uygun yaşar ve bol miktarda yiyecek ve ürün üretirler.  

Ürünlerimizden bazıları: 

• Yüze yakın farklı türde sebze, çalı, meyve, ağaç, bambu ve kaktüs türleri. 

• Çeşitli ekmek ve kekler 

• İnek ve tavuklardan elde edilen süt ürünleri (Yoğurt ve Peynir) 

• Yerel meyve kombinasyonlarından çeşitli reçeller 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=hsThvicQ04M
https://www.youtube.com/watch?v=Sl7WyWRlFXI&t=17s
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Finansal Özet  
 

Assalam Vakfı yasal olarak Kasım 2017'de kurulmuş, yıllık rutin finansal çalışmalarına 2018 yılından 

itibaren başlamıştır. Kuruluşunu takip eden 2018’de ayda 10 bin USD’nin altında operasyonel gideri 

olan vakfın (insani yardım, arsa satın alımları ve inşaat hariç) bu giderleri 2019’da 13 bin, 2020’de 15 

bin, 2021’de 20 bin ve 2022’de 30 bin USD’ye yükselmiştir.  

  

Uluslararası Çalışan ve Gönüllü Politikamız   

   

Assalam Gönüllülere Neler Sağlar?   

   

Assalam gönüllülerine değer verir ve şu şartları sağlamaya çalışır:   

-Pozisyonunuzu size gönüllü koordinatörü aracılığıyla tebliğ eder, böylelikle görevlendirildiğiniz rol ve 

görevlerinizi daha iyi anlayabilirsiniz.   

-Gönüllü pozisyonu için gereken tüm eğitim ve oryantasyonu sağlar.  

-Görevinizi ifa edebileceğiniz güvenli bir ortam sağlar.  

-Şahsi bilgileriniz dahil olmak üzere size ait tüm bilgileri saklı tutar.   
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-Danışıp bilgi alabileceğiniz bir süpervizör tayin eder. Gönüllü koordinatörümüz Zeynep Öztürk ile 

bağlantıya geçmek için: +90 5324068592 ya da volunteer@vassalam.org  

   

Assalam Gönüllülerden Neler Bekler?   

   

Assalam, gönüllülerden şunları beklemektedir:    

-Vakfın politikalarını, amaç ve değerlerini önce anlaması sonra desteklemesi ve bu amaca ulaşmak için 

ellerinden geleni yapması  

-Tüm oryantasyon programlarına katılmaları   

-Görevli olduğu rolü eksiksiz ifa etmesi ve süpervizör ve diğer üstlerinin yönlendirmelerine göre 

hareket etmesi   

   

Kaynak Politikası, İstihdam Eşitliği, Çocuk Koruma Politikası   

   

• Gönüllüler günde 8 saat, haftada 6 gün çalışmayı kabul etmiş olur.   

• Çalışanlar, öğrenciler, hayvanlar ve eşyalar dahil vakfın diğer unsurlarına karşı münasip bir 

şekilde ve nezaketle davranır, izinsiz fotoğraf çekmez, kafasına göre bağış yapamaz.  

• Assalam ile yürüttüğü ilişkide açık yürekli davranır, her hangi bir sıkıntısını başkalarıyla değil 

gönüllü koordinatörüyle paylaşarak çözüm arar.  

• Her zaman yerel yasalara ve kültürel kodlara uygun davranır. Kıyafetlerinden sözlerine kadar 

her alanda dikkatli olur.  

Performans değerlendirmeleri ve Rutin Toplantılar   

  

Tüm çalışan ve gönüllüler yapılıyor olan, yapılmış ve yapılacak tüm işleri kapsayan kapsamlı bir raporu 

ayda bir hazırlar, proje koordinatörü ile paylaşır.  

Her hafta pazartesi akşamları gönüllü toplantısı ve ayın ilk çarşambası kampüs içi ya da dışında ekipçe 

bir aktivite yapılır.   

Başkan her ayın ilk cuma günü saat 10-12 arasında tüm proje koordinatörleri ile toplantı gerçekleştirir.  

Başkan her ayın ilk cuma günü saat 20-22 arasında tüm yönetim kurulu üyeleriyle toplantı 

gerçekleştirir.   
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Genel müdür her ayın ilk salı günü saat 14-16 arasında Assalam çalışanları ile toplantı gerçekleştirir.   

Genel müdür her ayın ilk salı günü saat 16-18 arasında yerel yönetimin altında kurulmuş olan Assalam 

komitesiyle bir toplantı gerçekleştirir.  

  

     

PARTNERLİKLER   
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