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Het is weer tijd voor een nieuwsbrief over de activiteiten van KingdomIT en
haar werk in Afrika. In de afgelopen nieuwsbrieven heeft u meer kunnen lezen
over de KingdomIT Box en de projecten in Afrika. In deze nieuwsbrief vertellen
we meer over de KingdomIT Box en de lopende projecten. Ook zullen we iets
vertellen over een nieuwe e-learning tool die we hebben gemaakt voor het
project: Tech2Goal. Veel leesplezier!

Projecten
Tech2Goal
In samenwerking met Charis Coaches and Mentors uit Nigeria, mochten we in
november in Abudja (Nigeria) een IT training geven aan (christelijke)
stichtingen en kerken. Deze training was anders dan andere trainingen omdat
we bij deze training meer een ondersteunde rol vervulden als KingdomIT. De
training werd verzocht door Charis Coaches and Mentors. KingdomIT verzorgde
het (digitale) materiaal en een oefenomgeving.

Oefenomgeving
In deze oefenomgeving – die
speciaal voor dit project gemaakt is
door Roel en Ruben van KingdomIT
– hebben we een serie staan met
training video’s over WordPress.
Deze hebben we ook zelf gemaakt
en opgenomen. De serie trainingen
kan door studenten in de

oefenomgeving gevolgd worden. Verder kunnen ze hier oefeningen uitvoeren,
controleren en feedback ontvangen dankzij het nakijkscript wat we hiervoor
hebben geschreven.
Samenwerking
De Tech2Goal training hebben we samen gewerkt met Tim Young van LightSys.
Tim gaf een training over computer netwerken. Deze trainingen staan nu ook
online. Tijdens de training hadden we een live verbinding met de studenten
zodat we de vragen van de studenten konden beantwoorden.
Try-out
Het project “Tech2Goal” was een try-out project. We willen dit project graag
blijven herhalen. En dit kan mooi omdat ons lesmateriaal is opgenomen en
online staat in onze oefenomgeving. Deze omgeving zullen we de komende tijd
optimaliseren en verder inzetten bij andere projecten in diverse landen. De
oefenomgeving wordt nu ook ingezet voor het project: Burkina Faso (meer
hierover verderop in deze nieuwsbrief).
KingdomIT Boxes
Afgelopen jaar hebben we veel
KingdomIT Boxen mogen uitdelen in
diverse landen in Afrika. De Boxen
worden voornamelijk gebruikt om
Bijbelstudies te geven in kleine groepjes.
We ontvangen regelmatig verslagen over
het gebruik van de gebruikers van de
KingdomIT Box. Het gaat dus goed met
dit project, de interesse is enorm. Zo
hebben we de laatste periode steeds
vaker gesprekken met grotere
stichtingen die geïnteresseerd zijn in de
KingdomIT Box voor hun
werkzaamheden in het zendingsveld.
Sommige stellen hun materiale (ebooks,
video’s) ter beschikking, waar anderen weer geïnteresseerd zijn in een grote
afname van de KingdomIT Boxen. Het komende jaar willen we meer gaan
aansturen op partnerschapsovereen-komsten en trainingen. Het idee is dat we
betrouwbare partners vinden die de KingdomIT Boxen gaan verspreiden op het
zendingsveld. Wij zullen dan mensen opleiden om de KingdomIT Box te
gebruiken en ondersteuning te bieden voor hun zendingsveld. KingdomIT zal
dan meer een 2e lijns of 3e lijns functie hebben, ter ondersteuning. Door deze
strategie kunnen we meer KingdomIT Boxen aanbieden, verder technisch
doorontwikkelen en ondersteunen.
Versie 2
Er wordt hard gewerkt aan versie 2 van de KingdomIT Box. Deze versie moet
meerdere talen ondersteunen, want Engels is niet voor elk land bruikbaar.
Daarnaast zullen we meer materiaal voorinstalleren in samenwerking met
diverse organisaties. Ook zullen er naast de King James Bible andere
vertalingen beschikbaar zijn en zullen we de Jesus Film in diverse talen gaan
aanbieden. In versie 2 moet het ook mogelijk worden om een externe

opslagbron toe te voegen om zo de opslag van de KingdomIT Box uit te
breiden. Verder is de bedoeling dat in versie 2 de statistieken van de
KingdomIT Box uitgelezen kunnen worden en kunnen we de KingdomIT Boxen
op afstand updaten/beheren of onderhouden. Er zal nog meer gedaan worden
aan versie 2 maar dat maken we op een later moment pas bekend.

Toekomstige projecten
ICCM-Europe
Vanaf 31 januari t/m 3 februari zal de ICCM-Europe
weer plaatsvinden. Dit keer in Burbach in het
Karimu International Conference Center. KingdomIT
zal aanwezig zijn om te netwerken. Dit is belangrijk
voor verdere projecten in Afrika. ICCM-Europe is
een belangrijke conferenctie voor het werk van
KingdomIT. Meer informatie kunt u lezen op:
https://kingdomit.nl/projects/iccm-europe/
Burkina Faso
Vanaf 14 t/m 21 feb. zal Patrick van den Eijk van
KingdomIT Foundation in Burkina Faso zijn om Trainingen
te geven over het gebruik van Netwerk Monitoring Tools
(Nagios, Zabbix, Centreon en PRTG) en Windows Server
Update Services en het bouwen van websites in
WordPress – met behulp van de nieuwe oefenomgeving –
voor Franstalige Afrikanen in Burkina Faso.
ICCM-Africa
Vanaf 11 t/m 14 april zullen we aanwezig zijn op de ICCM-Africa conferentie, net
als voorgaande jaren. Dit jaar willen we opnieuw twee workshops verzorgen
voor Afrikaanse zendelingen, pastors en IT’ers. We zullen in februari starten
met de voorbereidingen voor dit project. We moeten nog bepalen welke
workshops gegeven zullen worden. Meer informatie zult u kunnen lezen in het
project plan wat eind februari klaar is.

Statistieken 2017
KingdomIT Box

Training
Projecten

IT Projecten
(webhosting/Email/Cloud)

Kenia
:3
Oeganda
:2
Mozambique
:1
Kameroen
:1
Ghana
:1
Nigeria
:1
Guinea-Bissau : 1
Egypte
:1
Croatia
:1
Nederland
:1

Kenia: 1
Nigeria: 1

Nederland
 Stichting Agape
 Stichting Gain
 Baptisten Kampen (kerk)
 CPK Impact (kerk)
 Stichting Jesus For Ever
 Stichting Maryosa
 Stichting Operation-Rescue
 Stichting Ro-Charis
 Stichting Zanethemba
Albanië
 Huizeph (zendeling)
Kenia
 Teens Impact Africa (stichting)
Oeganda
 Christ Ministry World Wide

Oproep
Vrijwilligers
Op dit moment zijn we dringend op zoek naar vrijwillige PHP Programmeurs
voor het project de KingdomIT Box. In verband met de groeiende interesse in
de KingdomIT Boxen en de verschillende wensen uit het veld zijn we druk bezig
met versie 2 van de KingdomIT Box. Kent u of bent u een PHP Programmeur
kijk dan eens onze vacature op: https://kingdomit.nl/vacatures/
Steun
KingdomIT Boxen
Wilt u een KingdomIT Box sponsoren? Dit kan al vanaf 20,- euro per maand! Of
voor 30,- euro per maand zelfs 2 KingdomIT Boxen of wilt u maar liefst 3
KingdomIT Boxen steunen? Dit kan voor 50,- euro per maand. Met uw steun
zetten wij een KingdomIT Box in het veld en ontwikkelen wij verder aan de
KingdomIT Box. Wilt u mee doen? Neem dan contact met ons op!
Projecten
Op dit moment zijn we hard op zoek naar sponsoring voor de projecten:
Burkina Faso en ICCM-Africa. Wilt u ons steunen? Dan horen we dat graag.
Alvast bedankt!

Presentatie
Wij zouden het geweldig vinden om een presentatie te geven in uw
kerk/bedrijf/school/organisatie om zo meer te kunnen vertellen over KingdomIT
en haar werkzaamheden in het zendingsveld. Tijdens de presentatie zullen we
de KingdomIT Box tonen en iets meer vertellen over het ontstaan van de
stichting en haar projecten. Nodigt u ons uit?
Gebedspunten
 De lopende projecten (KingdomIT Boxen en de trainingsprojecten)
 Verdere uitwerking van de partnerschappen
 Voor het zendingsveld/de gebruikers van de KingdomIT Box
 KingdomIT bestuur en team
 Dank voor het werk in 2017
 Dank voor de mooie resultaten
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