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Voorwoord
Voor u ligt het rapport van de succesvolle missiontrip die KingdomIT heeft uitgevoerd in Kenia en
Nigeria tussen 20 april t/m 23 mei 2015. Dit rapport beschrijft stapsgewijs de werkzaamheden die
gedaan zijn tijdens deze mission reis. De werkzaamheden bestonden voornamelijk uit het geven
van trainingen en het op starten / zoeken van projecten. Na het lezen van dit rapport heeft u een
helder beeld van wat er gedaan is tijdens de missiontrip en welke nieuwe projecten er gestart zijn.
We wenzen u veel lees plezier.
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Algemeen
Diverse team meetings

We hebben diverse meetings gehad maar eentje was wel erg belangrijk. Dat ging over policy en
structuur. Het bestuur heeft een email gehad hier over.
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Het team groeit

Tijdens de missiontrip in Kenia en Nigeria heb ik vijf nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen bij
het KingdomIT team. Amos, George en Mary bij het KingdomIT Team Kenya en Samuel en
Abraham bij het KingdomIT team Nigeria.

Amos (Kenya)

Mary (Kenya)

George (Kenya)

Abraham (Nigeria)

Samuel (Nigeria)

Culturele botsingen

Er zijn wat botsingen geweest als het gaat om cultuurverschillen met namen om geld issues. De
westerse blik op geld is toch anders dan de Afrikaanse. Het is goed dat dit heeft plaats gevonden
want dit heeft KingdomIT doen groeien. Zoe weet iedereen nu dat we elke cent die we uitgeven
moeten verantwoorden. Phin heeft erg moeite met geld. Gelukkig was Chris (Nigeria) de
teamspeler hij begreep westerse cultuur en Afrikaanse cultuur goed. Dit zal een punt van aandacht
blijven. Ook heb ik ontdekt dat Phin wat vaker 'ja' belooft maar niet doen. Daarom heb ik met Christ
overlegt en denken we dat het handiger is dat George nu de projectleider wordt. Dit naast Phin,
want we willen Phin niet kwijt maar strategisch gezien lijkt ons dit beter.
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Kenia
1 ) Donatie hardware aan Scott Christian University
Tijdens deze reis hebben we Scott Christian University voorzien van een tweedehandse server en
werkgeheugen waarmee zij hun werkzaamheden beter kunnen voortzetten. Scott Christian
University was erg dankbaar.

2 ) ICCM-Africa conferentie
ICCM-Africa

Van 28 april tot en met 2 mei was de ICCM-Africa conferentie in Nairobi. ICCM staat voor:
International Conference on Computing and Mission. Een conferentie voor IT'ers die in het
missionveld staan. Op deze training heeft KingdomIT diverse trainingen verzorgd. Een deel van
het KingdomIT team was aanwezig op deze conferentie. Namelijk: Chris (Nigeria), John (Tanzania)
en Ruben (Nederland). Op deze conferentie hebben we 4 presentaties gehouden.
1) “What is Owncloud?” – Ruben
2) “What is WordPress?” – Ruben
3) “Spirtual life of a techie” – Chris
4) “The Jesus techie” – Chris
De presentaties sloegen goed aan want daarna kwamen er allemaal vragen en contacten
vruchtbare contacten uit voort. Ook voor de hun mission werkzaamheden waren de onderwerpen
bruikbaar.
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TMF (TECHNOLOGIC FOR MISSIONARY)

De TMF is een soort wedstrijd op de conferentie. Tijdens deze sessie krijg men 10 minuten de tijd
om een ICT project voor de missie te promoten. Chris, John en Ruben presenteerde de KingdomIT
Box. Dit sloeg goed aan en leverde een tweede plek op. Mensen zijn erg geinteresseert in de
KingdomIT Box en willen graag met ons in contact komen. Bijvoorbeeld Septhan van de
organisatie Kingfisher Mobilising uit Uganda.

3 ) Teens for Christ
Op 28 april 2015 hadden we (Chris, John en Ruben) een zeer goede meeting met Symoo (Simon)
Kerandi. Simon is één leiders van de stichting Teens For Christ (TFC). TFC is gevestigd in Nairobi,
Kenia. Zij geven bijbels onderwijs aan tieners. TFC is international stichting. KingdomIT
vertegenwoordigd door: Chris, Ruben en Patrick (Nederland) verzorgde op 13 mei een training
voor een deel van het TFC team. Deze training gebruiken wij als piloot voor mogelijke projecten in
de toekomst. Ook hebben we diverse interviews gemaakt en vast gelegd op Camara wat we weer
kunnen gebruiken voor onze KingdomIT website. TFC wil graag dat KingdomIT in september 2015
een serie scholen gaat ondersteunen met een ICT training. Deze plannen zullen besproken
worden.
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4 ) Kingfisher Mobilising
Tijdens de ICCM-Africa conferentie ontmoeten we Stephan een man uit Uganda die werkzaam is
voor de organisatie Kingfisher Mobilising in Uganda. Hij gaat naar de afgelegen gebieden om het
het evangelie te verspreiden en vrouwen te bevrijden van de prostitutie. Hij was erg geintersteerd
in de KingdomIT Box en naar een projector wat werkt op solar of batterijen. Hij is ook werkzaam in
Congo. We zullen met Stephan in contact blijven om op langer termijn projecten met hem te gaan
doen

5 ) George (YWAM)
We kwamen met George in contacten via een contactpersoon van Joram. Joram kende Marijke die
bij YWAM werkzaam was in Kenia. Marijke is getrouwd met George. Marijke is een Nederlander en
George is een Keniaan. George was erg enthousiast geraakt van KingdomIT en heeft besloten om
zich aan te sluiten bij het KingdomIT Kenya team. George talenten liggen op het gebied van
programmeren. Ook zullen we kijken of we namens KingdomIT YWAM kunnen ondersteunen. Dit
zal iets voor langer termijn zijn. Met George hebben we ook een interviewtje gedaan maar de
kwaliteit van het beeld is nog al slecht. Erg jammer. George heeft ook geholpen bij de KingdomIT
training voor 110 studenten op zaterdag 17 mei.
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6 ) Kisumu
13 mei avonds na de succesvolle training bij TFC in Nairobi, vliegen we naar Kisumu om daar op
zoek te gaan naar projecten. Kisumi is een stad wat dicht bij de Uganda grens ligt. We hebben
daar gesproken met twee pastors. Deze gesprekken moeten nog worden uitgewerkt tot een project
maar de relaties zijn gelegd.
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7 ) Talanta Chapel (kerk)
Deze kerk is nog maar 2 maanden geleden gestart en is gevestigd in Machakos. Op moment
bezoekt een handje vol mensen deze kerk maar de kerk groeit. Josef is de pastor van deze
gemeente en vertelde KingdomIT dat zij erg behoefde hadden aan een computer ruimte waar
jongeren konden internetten en een bijbels onderwijs konden krijgen. Ook hebben ze behoefde
aan diverse ICT oplossingen / trainingen. De pastor heeft het verlangen om jongeren de ruimte te
geven om binnen de kerk (door de weeks) te laten internetten en hen te bereiken met het
evangelie. Dit project willen we graag de komende periode uitwerken.

8 ) Scott Christian University
Op 17 mei hebben we in samenwerking met Scott Christian University een training dag verzorgt
aan 110 studenten van 15 scholen uit de omgeving. We hebben drie trainingen gehouden en drie
rondes. Onderwerpen 1) “Internet and websites”, 2) “Social media” en 3) “ Networking”. De
studenten waren van de leeftijd 15-19 jaar en hebben nog niet zo vaak een computer in hun leven
gezien. We hebben zeer positieve feedback ontvangen. Sommige studenten gaven aan graag
nogmaals een training te willen ontvangen en hun opleiding verder voort te zetten op de Scott
Christian University, wat natuurlijk super positief was voor Scott Christian University. Deze
positieve uitwerking heeft weer gezorgd voor een etentje met de grote baas van Scottt en een
samenwerkingsverband met Scott. Wat concreet inhoudt: samen trainingen verzorgen, naar
remote area's, gratis verblijf op Scott en een groot netwerk van contacten.

9 ) Covenant Renewal Altar Ministry
Tijdens ons verblijf op Scott Christian University ontmoeten we biscop Fidelis Obwoge Bonuke met
mijn ministry Covenant Renewal Altar Ministry. Hij heeft een eigen gemeente en houdt ook
kerkdiensten met de Maasailand. Hij wil graag een computer ruimte in zijn kerk en ICT tools voor
het bereiken van Maasai mensen met het evangelie. We gaan dit project verder bespreken.
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Nigeria
11 ) KingdomIT training en Introductie
Op 21 mei hebben we een training / introductie gehouden in Nigeria. Een handje vol mensen
kwamen naar deze KingdomIT training / introductie. We hebben verteld over wat KingdomIT is en
wat zij kunnen verwachten van KingdomIT. Ook hebben we de KingdomIT Box te presenteert.
Deze viel ook in Nigeria erg in de smaak. Deze mensen willen allemaal samenwerken met
KingdomIT, dus dat beloofd wat echter willen ze ook allemaal aansluiten bij KingdomIT. We moeten
dus even kijken hoe we het e.e.a. gaan aanpakken.

12 ) Pastor Ugo Ikpeazu
Pastor Ugo Ikpeazu hebben ontmoet op een zeer bijzonder manier. Dit moest wel leiding zijn. We
vlogen van Nairobi naar Abudja. Voor het vertrek kwam de stewardess naar ons toe en vertelde
dat we wel bij de nood uitgang mochten gaan zitten dan hadden we wat meer beenruimte. Zo we
besloten om in te gaan met het voorstel. Chris had alleen problemen met de gordel, dus besloot
om aan de andere kant van het gang pad te zitten. Daar zat een meneer die op zijn tablet de bijbel
aan het lezen was. Zo Christ maakte een praatje met hem. Het bleek een pastor te zijn die een
grote ministry organisatie leiden. Zo we kwamen in gesprek met deze pastor en we nodigde hem
uit voor onze KingdomIT training. Hij heeft deze training bijgewoont en hij wil heel graag
samenwerken met KingdomIT. Zo heeft hij ons uitgenodigd voor eentje in het restaurant een dag
later naar de training. Nu gaan we verder werken met zijn ministry.
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13 ) Adedayo Ogunleye
In mijn hotel in Nigeria kwam ik meneer Adedayo Ogunleye tegen. Deze meneer is echt door God
gezonden. Adedayo is een vriend van Chris maar Chris wist niet dat hij in Abudja was en in dit
hotel. Adedayo woont zelf in Lagos. Hij heeft al het eten en conferentie kosten betaald voor
KingdomIT en biedt zelfs aan om met een goed plan te komen voor Nigeria en deze hele reis incl.
vliegticket en visa te betalen. Hij zal ons ook verder helpen met diverse contacten om mee
projecten uit te voeren. Hij wil verder anoniem blijven daarom word deze meneer alleen genoemd
in het bestuur rapport. Gaaf om deze “engelen” te mogen ontmoeten op je pad.
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