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Oost - Afrikaanse Tieners en Sociale Media
Het project
Het project vond plaats op de Nyakach Girls High School
in de plaats Sondu, Kenia. Dat is c.a. 60 kilometer vanaf
de stad Kisumu. Het KingdomIT Team bestaande uit
Mary, George en Ruben werd opgehaald van Kisumu
International Airport om vervolgens een lange maar
mooie tocht te maken richting het project. Eenmaal
aangekomen op het project werden we geïntroduceerd op
het podium in de grote zaal aan alle deelnemende tieners.
Net zoals alle andere sprekers.

De conferentie
Op de conferentie werd gezongen, geluisterd en waren workshops en diverse spellen. KingdomIT verzorgde
tijdens deze conferentie een workshop over Social Media. Tijdens deze workshop hebben wij de tieners
verteld wat Social Media is, wat (sociale) vrienden betekent, wat hun identiteit is in Christus en hoe ze Social
Media kunnen gebruiken om het evangelie te verspreiden of door te groeien in hun geloof. Dit deden wij
door tijdens de workshop op een speciaal
onderwerp (Echte vrienden?, Je identiteit,
Sociaal christelijk leven) in te zoomen. Dit
noemden wij een focus lab. Omdat we twee
keer per dag een workshop hielden over
Social Media besloten we om elke keer een
ander focus lab te hebben om er voor te
zorgen dat de tieners steeds gemotiveerd
bleven. Hoewel we steeds nieuwe tieners
hadden, kwam het wel eens voor dat tieners
weer terug kwamen naar onze workshops.
De conferentie werd georganiseerd door
Teens For Christ Africa en duurde een
week. De conferentie was georganiseerd
voor 3000 tieners.

Workshops
Tijdens een workshop peilden we hoe actief de tieners op Social Media waren. Het viel op dat onder de
tieners die onze workshop volgden, ca 50 tieners, maar 3 tieners op Facebook zitten, 1 op Twitter, Instagram
totaal onbekend was, er maar 2 tieners zijn met een smartphone en 1 met een tablet.Dat is toch even wat
anders dan in Nederland. Nou zou je kunnen afvragen of dan een workshop Social Media wel interessant is,
toch is het antwoord op die vraag: Ja. Er zijn hier twee reden voor. 1) tegen de tijd dat ze wat ouder zijn
hebben ze een smartphone en dus toegang tot Social Media. En 2) ze zijn bekend met het Internet doordat er
overal Internet cafés zijn. Deze twee redenen zijn genoeg om tieners al vroeg te onderwijzen op deze
onderwerpen.

KingdomIT Box
We hebben de KingdomIT Box geïntroduceerd. De tieners
waren zo enthousiast over het horen van het gratis open
netwerk van de KingdomIT Box, dat iedereen ging verbinden
waardoor de KingdomIT Box het niet meer trok. De box kan
maximaal 10 verbindingen aan. Ondanks dat hebben we goed
kunnen uitleggen wat de KingdomIT Box is en hebben we in
kleine groepjes wel een succesvolle demonstratie kunnen
uitvoeren. Diverse tieners vertelden dat ze onder de indruk
waren en het aan hun pastors zullen vertellen. Ook andere
zendingsorganisaties ter plekke waren onder de indruk en
willen graag met ons in gesprek.
Pastor Stephen Kirabira
Tijdens de conferentie hadden we ook een ontmoeting met
Pastor Stephen Kirabira uit Oeganda. Deze pastor hadden
we afgelopen mei in Kenia ontmoet tijdens een conferentie in
Nairobi. ICCM-Africa conferentie. Hij heeft een eigen
zendingsorganisatie genaamd: Kingfisher Mobilizing
Movement. Hij evangeliseert onder vrouwen in Congo.
Tijdens deze ontmoeting hadden wij hem verteld over onze
KingdomIT Box. Hij kon deze Box goed gebruiken voor zijn
zendingswerk. Tijdens deze project reis hebben wij hem twee
KingdomIT Boxen gegeven.
Op onze website KingdomIT.nl staat onder projecten →
KingdomIT Box een intview met deze man. Misschien leuk
om even te bekijken.

Nieuwe contacten
Tijdens de conferentie hebben we ook nieuwe contacten opgedaan. Deze contacten zijn belangrijk voor
nieuwe projecten. Maandag 7 december is George (KingdomIT Country Coördinator – Kenya) afgereisd
naar Homa Bay om een 3 daagse training te verzorgen namens KingdomIT, de KingdomIT Box te
introduceren en het zendingsveld in kaart te brengen. Dit is een resultaat van de ontmoetingen tijdens de

conferentie gedurende het project.

Slot
Dankvol kijken we terug op een zeer geslaagd missiontrip die zeker haar vruchten heeft
afgeworpen. Dankzij uw hulp en support was dit mogelijk. Hartelijk dank hiervoor. Binnenkort
zullen we op onze website meer fotos plaatsen van het project.
Ruben Felix – Directeur Stichting KingdomIT
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