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Hakkımızda
Afrika Millî Görüş Vakfı (African National Viev Trust ANV), 1998
Yılında Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg şehrinde resmi
olarak kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır.

Başta Türkiye’deki Öğrencilerimiz olmak üzere Diğer Ülkelerden
Güney Afrika’ya gelen Müslüman öğrencilerin Yabancı dil eğitimlerini
ve Akademik çalışmalarını desteklemektir. Bu kapsamda Barınma ve
Danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca Vakfımız Danışmanlık
hizmetlerinin yanında Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizi
burslandırmaktadır.

Vakfımız iki başlık altında hizmet vermektedir. Birincisi eğitim ikincisi
ise insani yardım başlıkları adı altında gerçekleştirdiği hizmetlerdir.

Güney Afrika genelinde Ramazan ve Kurban Bayramı da dahil olmak
üzere yılın her döneminde yardıma muhtaç aileler için faaliyetler de
gerçekleştirmektedir. Vakfımızın amacımız gençlerimizin şuur ve
liyakat ile inşa edebileceği adil ve yaşanabilir dünya hedeflerine
ulaşabilmesine yardımcı olmaktır.



About us

Güney Afrika
South Africa

The African National View Trust (ANV) was officially established in
1998 in Johannesburg, South Africa, and started its activities.

The trust supports the foreign language education and academic
studies of Muslim students coming to South Africa from other
countries, especially our students from Turkey. In this context,
accommodation and consultancy services are provided. In addition
to consultancy services, our Trust also provides scholarships to our
students staying in our dormitories.

Our trust provides services under two titles. The first is education
and the second is the services it provides under the title of
humanitarian aid.

It also organizes activities for families in need throughout South
Africa at all times of the year, including Ramadan and Eid-al-Adha.
The aim of our trust is to help our youth reach the goals of a just and
livable world that they can build with consciousness and merit.
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In 2021, As African
National View Trust;

2021 yılında, African
National View Trust olarak;
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10
We helped 10 Turkish
students in their English
education

10 Türk öğrenciye İngilizce
eğitiminde yardımcı olduk.

450
During Ramadan, 450 aid
packages consisting of food
were delivered to 1,800
families and orphaned
children living in the slums
of Johannesburg, South
Africa.

Güney Afrika'nın
Johannesburg kentinin kenar
mahallelerinde yaşayan
1.800 aileye ve yetim çocuğa
Ramazan ayında gıdadan
oluşan 450 yardım paketi
ulaştırıldı.

We Hosted students from 7
different Nationalities. These
are South Africa, Turkey,
Eritrea, Pakistan, Malawi,
Somalia, Zimbabwe.

We supported 30 Students
for Accommodation and
Financially at our
Foundation Accommodation
Place.

7 farklı Ulustan öğrenciye Ev
Sahipliği yaptık. Bunlar
Güney Afrika, Türkiye, Eritre,
Pakistan, Malavi , Somali,
Zimbabve

Vakıf Konaklama Yerimizde
30 Öğrenciye Konaklama ve
Maddi Destek Sağladık

We provided meat to 4000
underprivileged families on
the occasion of Eid al-Adha.

Kurban Bayramı vesilesiyle
4000 yoksul aileye et
yardımı yaptık.
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The Foundation for Turkish African Studies Trust
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Activities
Faaliyetler



Vakfımız her yıl olduğu gibi bu yılda sizlerden gelen yardımları
ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda
Ramazan Ayında 450 kumanya paketi Güney Afrikalı ihtiyaç sahibi
ailelere ulaştırıldı.

Our trust continues to deliver donations from you to those in need
this year, as it does every year. In this context, 450 food packages
were delivered to families in need in South Africa during Ramadan.



Uzun dönem Yabancı Dil Eğitimi için Türkiye'den Güney Afrika'ya
gelen öğrencilere oryantasyon eğitimi verildi. Eğitm Yunus Emre
Enstitüsü Koordinatörü Dr.Gökhan Kahraman'ın Güney Afrika
hakkında bilgi vermesi ile başladı. Ardından YEE Güney Afrika İdari
İşler Müdürü Abdülaziz Yiğit'in Güney Afrika'da Müslümanlar
başlıklı sunumu ile devam ederken ilk oturum Wits
Üniveristesi'nden Prof.Dr. Bekir Genç'in Güney Afrika'da Eğitim
Sistemi ve Üniveristeler sunumu ile tamamlandı.



Oryantasyon eğitiminin ikinci oturumunda THY Güney Afrika
Müdürü Adem Ekmekçi ise "İngilizce Nasıl Öğrenilmez?" başlıklı
konuşmasıyla öğrencilerimize dil eğitimi sürecinde dikkat etmesi
gerekekn hususların altını çizdi.

Orientation training was provided to students who came to South
Africa from Turkey for long-term Foreign Language Education. The
training started with the Coordinator Yunus Emre Institute, Dr.
Gökhan Kahraman, giving information about South Africa. Then,
the training continued with the presentation of YEE South Africa
Manager of Administrative Affairs Abdulaziz Yiğit titled "Muslims in
South Africa", while the first session was completed with the
presentation of Prof.Dr. Bekir Genç from Wits University on
"Education System and Universities in South Africa".

In the second session of the orientation training, Turkish Airlines
South Africa Manager Adem Ekmekçi, in his speech titled "How
not to learn English?", he underlined the issues that our students
should pay attention to during the language education process.



African National View Trust olarak, Türkiye'de gelen kurban
bağışlarını Güney Afrika'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Bu yıl
Türkiye'den IHH, Avrupa'dan Hasene ve ANV'nin Güney Afrikalı
bağışçılarının bağışlamış olduğu kurbanlar ihtiyaç sahiplerine
dağıtıldı. Kesilen kurbanlarda toplamda 15 bin kişi faydalandı.



As the African National View Trust, we delivered the qurban
donations received from Turkey to those in need in South Africa.
This year, the qurbans donated by IHH from Turkey, Hasene from
Europe and the South African donors of ANV were distributed to
those in need. A total of 15 thousand people benefited from the
sacrificed qurbans.



African National View Vakfı Sabah Namazı Buluşmaları Devam
Ediyor.

Afrika National View Vakfı olarak yurtlarımızda kalan
öğrencilerimizle her ay Johannesburg'un farklı bir camisine
ziyarette buluyor ve sabah namazını eda ediyoruz. Sabah Namazı
sonrasında Camii cemataleri ile tanışıyor gerek farklı ülklerden
öğrencilerimizn gerekse Türkiye'den eğitim için gelen
öğrencilerimiz için islam dininin zenginliği olan farklılıkları
görmesine yardımcı oluyoruz.



Morning Prayer Meetings by African National View Trust Continue.

As the African National View Trust, we visit a different mosque in
Johannesburg every month with our students staying in our
dormitories and perform the morning prayer. After the Morning
Prayer, we meet with the mosque communities and help our
students from different countries and our students from Turkey to
see the differences, which are the richness of the Islamic religion.

Öğrencilerimiz arasında Halı Sahada
Kardeşlik Maçı Yapıldı

Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin her
ay periyodik olarak gerçekleştirdikleri
kardeşlik maçları devam ediyor.
Öğrencilerimizin oluşturmuş olduğu halı
saha takımlarının yer aldığı maç bu ay
"Kardeşlik" temasıyla gerçekleşt

A Friendly Match Was Held Between
Our Students on the Football Field

The friendly matches held periodically
by our students staying in our
dormitories continue. The match, in
which the astroturf teams created by
our students, took place under the
theme of "Brotherhood" this month.



Afrika National View Vakfı olarak, IH Johannesburg (The
Language Lab) Dil Kursu ile işbirliği protokolü imzaladık.

As African National View Trust, we have signed a Memorandum
of Understanding with the IH Johannesburg (The Language
Lab).



info@africannationalview.org

www.africannationalviewturst.org

20 Goring, Johannesburg South Africa

+27 63 013 68 15


