Nieuwsbrief
Daar is hij dan weer, de nieuwste nieuwsbrief van KingdomIT! De afgelopen periode is er weer
veel gebeurd en gedaan. We zijn naar Afrika geweest, we hebben KingdomIT Boxen uitgedeeld en
ondertussen zijn we hard bezig met versie twee van de KingdomIT Box. Daarnaast zijn we bezig
met een migratie van onze IT omgeving. Hierop staan veel stichtingen die wij bedienen met IT
diensten. Tevens testen we een mobiele projector voor Afrika. Lees snel verder...

Projecten
Project Reis naar Kenia
In maart zijn we naar Kenia afgereisd voor een
project. We hebben in samenwerking met Young
Dream Africa, Maryosa en Teens Impact Africa
een training-conferentie mogen houden. Waarin
wij als KingdomIT tieners mochten vertellen
over Social Media en E-books. Maryosa gaf een
pressentatie over financial budgeting en Teens
Impact Africa vertelde over je identiteit in

Christus. De KingdomIT Conferentie was de
eerste keer, het was een try-out maar met succes!
De samenwerking was geweldig en willen het
graag verder uitbreiden tot een meerdaagse
conferentie. In het reisverslag kun je iets meer
lezen over deze conferentie.

KingdomIT Boxen
Dankzij de collecte van de Vrije Evangelische Gemeente Oldebroek
konden wij zeven KingdomIT Boxen aanschaffen en meenemen naar
Kenia. Deze Boxen hebben we afgeïnstalleerd in Kenia en daarna
uitgedeeld aan pastors in: Kenia, Nigeria, Cameroon, Ghana en
Mozabqiuue. Op maps.kingdomit.org kun je zien waar onze
KingdomIT Boxen staan in de wereld. Vanuit Nigeria kregen we
helaas te horen dat het zonnepaneeltje (batterij) smolten was in de
zon. Erg jammer, we zijn nu met de fabriek in gesprek voor een
oplossing. Ondertussen hebben we iemand gevonden die eind juni
naar Nigeria gaat en hij zal de batterij omwisselen.
Wilt u de impact weten van de KingdomIT Box in Afrika? Kijk dan de interview van Pastor
Stephen Kirabira uit Uganda op: https://www.kingdomit.nl/impact

KingdomIT Box 2.0
Ondertussen zijn we in
Nederland hard bezig met
versie 2 van de KingdomIT
Box. Helaas loopt de
ontwikkeling iets vertraging op
vanwege privé omstandigheden,
maar we zijn al een heel eind
gekomen. Zo hebben we de
indeling van de backend beter
geoptimaliseerd, is alles wat
een module moest zijn nu ook
echt een module. De bijbel
module is aangevuld met
diverse bijbel vertalingen en
tevens is de bijbel module nu
geschikt gemaakt voor mobiele
telefoons. De database die we
in versie 1 gebruikten kan niet
zo goed tegen het uit en aan van
de KingdomIT Box. Daarom
hebben we deze database nu
vervangen door een database

die speciaal ontworpen is voor
mobiele devices. We hopen
hiermee een stabiele software
applicatie neer te zetten. We
hebben ook de copyright
rechten gekregen van de Basis
Bijbel. We mogen deze bijbel
nu helemaal publiceren op de
KingdomIT Box. We zijn hier
erg blij mee omdat de
KingdomIT Boxen
die in Nederland gebruikt
worden nu een Nederlandse
bijbel hebben. Helaas krijgen
we geen licentie voor de NIV
of de ESV vertalingen, zij
vinden KingdomIT te klein om
om ons een licentie af te
geven. We balen hier enorm
van. De Jesus Film en One
Hope hebben beiden
toegezegd dat wij hun content

mogen publiceren op de
KingdomIT Box. Daar zijn we
dan ook erg blij mee. Ook zijn
we in gesprek met een nieuw
bijbel genootschap in Afrika die
een bijbel publiceren voor de
Afrikaanse markt. Hopelijk
kunnen we binnenkort ook deze
bijbels op de KingdomIT Box
zetten en daarmee diverse talen
aanbeiden zoals: Swahili. In
versie twee is het ook mogelijk
om modules te importeren die
later zijn aangeleverd of zelf
zijn geschreven zo kunnen we
de Box nog breeder inzetten.
Ook zullen er nieuwe talen
aanwezig zijn op de Box zodat
je de Box kan instellen in je
eigen taal. Handig als je geen
Engels kunnen lezen.

InSide News
Test Lab
In het testlab van KingdomIT zijn we bezig met het uit
proberen van een 45,- euro kostende LED projector op
batterijen. Als deze projector bevalt dan willen we deze gaan
inzetten in Afrika. Bijvoorbeeld in combinatie met de
KingdomIT Box. In het testlab zullen we de mogelijkheden van
de projector bekijken. We zullen bijvoorbeeld kijken hoe lang
de batterij in de praktijk mee gaat en hoe scherp het beeld is.
De eerste resultaten zijn helaas niet zo positief. Laten we het
vervolg van de test afwachten.

Server Migratie
In Nederland zijn we hard bezig om de IT omgeving van KingdomIT over te zetten naar een nieuwe
server. We hopen dat de migratie voorspoedig verloopt en dat de gebruikers (stichtingen) er geen
last van zullen ondervinden. Voor de technische mensen onder ons: we gaan van Proxmox 3 naar
Proxmox 4 en van Ubuntu 14.04 LTS naar Ubuntu 16.04 LTS. Tevens zullen we de nieuwe
omgegeving gaan monitoren doormiddel van Nagios.

Bestuur
We zijn blij te melden dat we het bestuur nu eindelijk rond hebben. Joram is algemeen bestuurslid
geworden en Ruben is algemeen directeur geworden en stapt daarbij uit het bestuur. Erik, Bert en
Patrick zijn nieuwe aanwisten in het bestuur. Erik zal de taak als voorzitter op zich nemen, Bert de
taak van secataris en Patrick zal zich inzetten als penningmeester. Patrick is overigens ook IT
verwijlliger binnen KingdomIT en gaat ook regelmatig mee met de projecten in Afrika.
Hulp gevraagd!
Wij zijn dringent opzoek naar vrijwilligers! Dat is wel een beetje onze zorg op het moment. We
hebben een vrijwilliger nodig die zich inzet in de communicatie, denk aan nieuwsbrieven en
webteksten schrijven, marketing en het bijhouden van de social media kanalen. Maar we kunnen
ook IT vrijwilligers gebruiken die mee willen helpen met de ontwikkeling van de KingdomIT Box
en het up- en running houden van de webhosting omgeving. Ook vrijwilligers die zich willen
inzetten voor het werven van fondsen. Er is heel veel werk bij KingdomIT, maar tot nu toe kunnen
we helaas niemand vinden.
Sponsors
Naast de donaties voor projecten zijn we ook opzoek naar mensen die KingdomIT maandelijks

willen ondersteuen met een gift. We hebben maandelijkse kosten voor de IT omgeving van
KingdomIT waar veel stichtingen op staan maar ook de ontwikkelingen rondom de KingdomIT Box
liggen niet stil, en soms moeten we daarvoor hardware aanschaffen om het e.e.a. te testen in het lab.
Bijvoorbeeld de projector. Het zou geweldig zijn als we een paar vaste sponsors hebben die deze
projecten willen financieren.
Tot slot
Dit jaar of volgend jaar willen we graag een heel groot project doen. Namelijk een reis naar
Mozambique-Uganda-Kenia. Veel kunnen we er nog niet over zeggen want de gesprekken zijn nog
niet afgerond. Bidt u mee dat de plannen zullen slagen?
Daarnaast zijn we ook bezig met een kourierdienst opzetten om zo sneller spullen in en van uit
Afrika te krijgen. Reist u veel? Neem dan eens contact met ons op.
Wilt u bidden voor:






Nieuwe vrijwilligers
De KingdomIT Box in het veld en de ontwikkeling ervan
Projecten en de samenwerking met mensen
Sponsors en de achterban
Diverse interne projecten

Stichting KingdomIT
Bank: NL71 RABO 0303 164905
Giften aan stichting KingdomIT zijn aftrekbaar van de inkomstenbelasting omdat wij een ANBI
status hebben. Wij zijn bekend onder RSIN nummer: 855118957

