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Het project
Het project vond plaats op verschillende plekken in Nairobi, de hoofdstad van Kenia.
Door onze lokale partner Simon Kerandi van de organisatie Teens Impact Africa was een
slaapplek geregeld in Buruburu een wijk in Nairobi. Tijdens deze reis hebben we drie
subprojecten gedaan en diverse mensen ontmoet voor nieuwe projecten en
samenwerkingen. Dit verslag zal antwoord geven op deze ontmoetingen en subprojecten.
Hieronder een afbeelding van onze agenda tijdens de twee weken project reis. Elke dag
een activiteit. Deze activiteiten zullen we hieronder beschrijven.

Covenant Renewal Altar Ministry
Op dinsdag 12 april hadden we een afspraak in de middag met
Rev. Fidelis Obwoge Bonuke. Hij heeft zijn eigen kerk genaamd:
Covenant Renewal Altar Ministry in Nairobi. Vorig jaar hadden we
deze man al ontmoet, in mei 2015 had hij een verzoek ingediend
voor het opzetten van een educatie centrum met computers.
Waar jongeren naar kunnen komen om onderwijs te ontvangen en
het evangelie kunnen ontvangen. Ook wil hij de KingdomIT Box
gebruiken voor zijn werkzaamheden in de kerk o.a. met
zondagschool en met jeugdgroepen. De komende tijd zullen we
uitzoeken hoe we dit project kunnen uitvoeren. Bidt u mee?

Server migratie
Op woensdag 13 april zijn we naar Pac Christian University afgereisd in Nairobi. Dit is een
christelijke universiteit die gericht is op het opleiden van o.a. pastors. Voor de bibliotheek
hebben wij een oude fysieke server migratie naar een virutale server. Door deze actie
kon de oude server gebruikt worden voor andere doeleinden en word de nieuwe server
nu beter benut. Deze server is dubbel uitgevoerd, zodat bij storingen altijd de tweede

virutale server ingezet kan worden. Deze server bevat bibliotheek software, een catalogus
met boeken uit de bibliotheek. Studenten kunnen in dit systeem zoeken naar boeken en
tevens een reservering plaatsen. Dit subproject deden we in opdracht van Victor Ngatiri,
ICT Directeur, Pac Christian University.

Partner meeting met Teens Impact Africa
Donderdag 14 april hadden we in de ochtend een ontmoeting
met Teens Impact Africa. We hebben gesproken over een
partnerschap. Zij willen heel graag samen werken met Stichting
KingdomIT om zo uit te reiken naar tieners. We willen dit doen
met behulp van Informatie Technology. Het was een fijne
meeting maar er moet nog veel gepraat worden.

Social Media training voor 50 studenten
In samenwerking met Teens Impact
Africa mochten we in de CITAM
BuruBuru kerk een training verzorgen
over het gebruik van Social Media aan
ca. 50 tieners. De onderwerpen waren:
Wat is Social Media, Wat zijn echte
vrienden, wat is nep en wat is echt, wat
is je ware identiteit en hoe kun je social
media inzetten om het Evangelie te
verspreiden. Ook vertelden we over
Christelijke Social Media netwerken. De
studenten gaven na afloop aan dat ze
veel geleerd hadden.

OneHope
Op vrijdag 15 april hadden we een training
bij OneHope. In samenwerking met
OneHope hebben we 10.000 boeken
mogen doneren aan Teens Impact Africa.
Zij gaan dit verspreiden onder tieners in
Kenia. Bij OneHop in Kenia kregen we
uitleg over het boek en het lesmatriaal,
ook zijn er contacten gelegd voor de toekomst.

Nieuwe teamlid
Zaterdag 17 april hadden we een meeting met Mark in Machakos.
Mark is een nieuw teamlid en studeert informatica. In deze meeting
hebben we gesproken over KingdomIT en haar activiteiten en waarin
Mark zijn talenten lagen. De ontmoeting was goed, en we zullen nu
verder kijken hoe we kunnen samenwerken als een team.

Wema Computing
Dinsdag 19 april hadden we een ontmoeting met Evans Omenda, hij heeft een eigen ICT
bedrijf genaamd: Wema Computing, hij richt zich op privé scholen die niet geholpen
worden door de overheid. Hij wil graag samenwerken met KingdomIT om deze scholen
nog beter te ondersteunen maar ook om het evangelie te verspreiden. Dit wil hij doen in
partnerschap verband. Ons leek dit wel wat omdat dit een lokaal contact is die al het
e.e.a. doet. We zullen de komende maanden onderzoeken of dit contact de moeite waard
is voor een partnerschap en of dit binnen onze visie en missie past.

ICCM Africa

Dinsdagavond reisden we naar de
ICCM Africa conferentie. ICCM staat
voor International Conference on
Computing
and
Mission.
De
conferentie is er opgericht om
Afrikaanse zendelingen te onderwijzen
doormiddel van IT, met als doel hun
zendingsdoeleinden beter te bereiken.
De ICCM conferentie in Kenia werd in
samenwerking met SIL georganiseerd
en gehouden op de Bible Translation
Center. Tijdens deze conferentie
hebben we twee workshops mogen
verzorgen. Een workshop over MySQL Management en een workshop over het maken
van een simpele website. Deze workshop over MySQL Management werd goed bezocht in
tegenstelling tot de workshop over het maken van een simpele website. Toch waren
beiden workshops belangrijk voor deze zendelingen om hun activiteiten beter uit te
voeren. Bijvoorbeeld op kantoor of voor het verspreiden van de bijbel, want tijdens deze
conferentie was een groot
aantal deelnemers van de
organisatie SIL de wereldwijde
bijbel vertalers. Tijdens de
conferentie is er ook tijd voor
ontmoeting, zo hebben we
diverse zendelingen gesproken
en bemoedigd door hen te
helpen met hun computer
vraagstukken. Het was een
goede tijd samen, waarin we
niet alleen ons bezig houden
met IT maar ook met God.

Pastor Stephen Kirabira
Ken u hem nog van de vorige verhalen? Hij was ook op de conferentie en wat heb ik
genoten van deze man, deze man heeft echt een hart voor het verspreiden van het
Evangelie. Hij heeft twee ministeries genaamd: Kingfisher Mobilizing en Christ Ministries
Worldwide in Oeganda. Hij geeft discipelschap trainingen en verkondigd het Evangelie in
Oeganda en Congo. Hij reist zelfs naar de afgelegen gebieden om mensen op te zoeken
die nog nooit iets hebben gehoord over Jezus. We hebben een kleine projector op
batterijen gedoneerd met daarop de Jezus Film in diverse talen. Hij was er zo blij mee,
dat hij een gat in de lucht sprong. Nu gaat hij naar de afgelegen gebieden om de mensen
daar de Jezus Film te laten zien in hun eigen taal. Ook hebben we ter plekke zijn
KingdomIT Box aangepast zodat hij meerde Jezus Films in diverse talen kon aanbieden.

We zullen binnenkort een reis voorbereiden
naar Oeganda om samen met zijn kerk een
training te verzorgen en zullen we een
computerlokaal gaan inrichten als educatie
center voor evangelisatie en onderwijs.

Kosten Project
Het totale project was begroot op: € 1.913 echter hebben we € 1.677,47 besteed. Dat
betekend dat we € 235,53 over hebben gehouden. Dit kwam doordat onze verblijfkosten
een deel gesponsord zijn door een lokale organisatie. Nu kunnen we het overige geld
gebruiken voor een nieuw project in Kenia.

Onderdeel

Kosten

Reiskosten vliegtuig

€ 716,37

Visum

€ 49,47

Verblijfkosten

€ 76.87

Reiskosten in land

€ 251.79

Project kosten

€ 532.97

Kasopnames Creditcard

€ 50,-

Totaal

€ 1.677,47

