Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en de liefde, die Gij voor zijn naam getoond
hebt door de diensten, welke gij de heiligen bewezen hebt en nog bewijst (Hebreeën 6:10).

Nieuwsbrief november 2015
Stichting
Dit jaar is KingdomIT een stichting geworden. Er is een bestuur aangesteld bestaande
uit drie bestuurders: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De
statuten zijn bij de notaris gepasseerd, de stichting is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel en de stichting heeft op basis van algemeen nut, beleidsplan en
financiële prognose een ANBI-status van de Belastingdienst verkregen.

Onderzoek & Ontwikkeling
Dit jaar is de KingdomIT Box ontwikkeld. De Box is een
unieke combinatie van een minicomputer met een wifiuitgang, die wordt gevoed door een batterijzonnepaneel-combinatie. Daarmee kan de Box ingezet
worden in gebieden waar geen elektriciteit en internet
voorhanden zijn. Mensen, die onderwijs in zulke
gebieden verzorgen (zoals voorgangers, evangelisten en
leraren), kunnen op het geheugenschijfje van de Box
zelf hun lesmateriaal plaatsen. Standaard heeft de Box
een lesmodule, Engelstalige Bijbel, audio-Bijbel en de
Jezus-film. De software op de Box is voorzien van
encryptie, waardoor deze niet beschikbaar is voor onbedoeld gebruik. De leerlingen kunnen met hun
eigen smartphones, tablets of laptops via wifi contact maken met de Box. Elke Box kan momenteel
maximaal 10 gebruikers aan. Zie voor meer details http://kingdomit.nl/projects/kingdomit-box/. De
productieprijs is momenteel € 150. Er zijn twee KingdomIT Boxen klaargemaakt voor Oeganda. Onlangs
hebben we een KingdomIT Box gegeven aan een Nederlandse evangelist die in Kroatië onder zigeuners
werkt.

Projecten
Dit jaar is de directeur Ruben Felix in Kenia en Nigeria geweest om contacten te leggen en
samenwerking te initiëren. Zo is er op Scott Christian University in Kenia training gegeven aan 110
voorgezet onderwijs studenten over de onderwerpen: sociale media, website maken en omgaan met
computernetwerken. Dit als voorbereiding op hun toekomstige schooltraject. Een conferentie van
ICCM-Afrika (the International Conference on Computing and Mission) is bijgewoond, waar veel
contacten zijn gelegd en twee presentaties zijn gehouden over What is WordPress en What is
OwnCloud.

Dit jaar is een project in samenwerking met Teens for Christ voorbereid. Het KingdomIT team zal
training verzorgen in Kenia in november 2015.
Er is contact gelegd met een voorganger in Oeganda die een bediening heeft onder een grote groep
mensen in Congo. Er is een aanvraag om een project te doen in dat gebied. We werken aan de
uitwerking van deze plannen. De aanvraag gaat over de opzet van een computer lab in mei 2016.

Structurering
Voor intern gebruik is een organogram gemaakt en zijn functiebeschrijvingen gemaakt voor elke
medewerker, zowel in Nederland als in Afrikaanse landen. Ook zijn procedures opgesteld voor het
starten en managen van projecten en het aannemen van medewerkers. We hebben handleidingen
geschreven voor gebruikers van de KingdomIT Box die via wifi contact willen maken met toestellen met
operating systems zoals: Ubuntu, Windows, iPhone of Android.

Marketing en Sponsoring
De tweetalige website www.kingdomit.nl is gemaakt. Daarop zijn de belangrijkste gegevens te vinden.
Er is een Nederlandstalige KingdomIT folder uitgebracht. KingdomIT was met een stand aanwezig op de
ECDM (Eurasia Media and Distribution Consultation) conferentie in april in Zelhem. We zijn dankbaar
voor de giften, die zijn binnengekomen voor het Kenia-project in november.

Betrokkenheid
Heeft u ook een hart voor mensen, die nog niet van Jezus weten? Onze visie en missie zijn daarop
gericht: mensen door middel van slimme IT oplossingen in contact brengen met de Verlosser en Heer. U
kunt bij diverse ontwikkelingen en projecten betrokken raken. We noemen er een paar:





De opzet van een computer lab in Oeganda
Ontwikkeling van een e-learning systeem voor voorgangers in afgelegen gebieden
Ontwikkeling van de nieuwe generatie van IT oplossingen in Oost-Afrika
Sponsering van een voorraad KingdomIT Boxen, die kunnen worden gegeven wanneer we
benaderd worden voor een project dat past bij onze doelstelling.

Neem contact met ons op. Telefoon: 06-50488350 of email: info@kingdomit.nl
Bidt u met ons mee dat de Heer door KingdomIT een machtig werk verricht?

