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Voorwoord
Dit is het projectplan “ICCM-Africa”, een project dat Stichting KingdomIT zal
uitvoeren in samenwerking met diverse partners. Dit projectplan bevat
antwoorden op de 7 W's (Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom, Op welke wijze,
Met welke middelen).

Visie en Missie
Wij geloven dat informatietechnologie (IT) een middel is om Gods Koninkrijk te
vergroten omdat IT een belangrijk onderdeel is geworden van de globale
samenleving. IT verbindt mensen met elkaar en met Jezus. Door christelijke
stichtingen, scholen en kerken te ondersteunen en te trainen met IT tools kan
het Evangelie beter verspreid worden tot de uithoeken van de aarde.
Conform de statuten heeft de Stichting tot doel om wereldwijd met
informatietechnologie de leefomstandigheden van mensen te verbeteren en/of
in combinatie het Evangelie uit te dragen. De Stichting bereikt haar doel door
al dan niet in samenwerking met christelijke instellingen IT-gerelateerde
oplossingen te bieden.

Wie heeft het verzoek gedaan?
LightSys
Al ruim twee jaar werken wij samen met
een
zendingsorganisatie
genaamd
LightSys een Amerikaanse organisatie.
Zij organiseren jaarlijks een conferentie
genaamd ICCM-Africa. ICCM staat voor:
International Conference on Computing
and Mission. De conferentie is er opgericht om Afrikaanse zendelingen te
onderwijzen door middel van IT als doel hun zendingsdoeleinden beter te
bereiken. Op de conferentie komen zendelingen van o.a. MAF, Food For The
Hungry en SIL / Wycliffe.

Wat gaan we doen?

ICCM-Africa Conferentie
Tijdens de ICCM-Africa conferentie zullen we drie workshops verzorgen. Te
noemen: "OpenStack”, "Puppet" en “WordPress”. In elke workshop zullen
we proberen Afrikaanse zendelingen uit te leggen hoe ze deze ICT techniek
kunnen gebruiken in hun zendingsveld. Bijvoorbeeld bij het verspreiden van het
Evangelie of het geven van onderwijs. Afrikaanse zendelingen zijn erg
gemotiveerd voor hun zendingswerk, maar het gebrek aan kennis over de
juiste tools voor hun zendingsveld ontbreekt. Daarom is onderwijs in ICT erg
belangrijk. Bij het ontwikkelen van de juiste bronnen kunnen doelen sneller en
beter behaald worden.

Workshop “OpenStack”
In deze workshop gaan we IT zendelingen vertellen
wat OpenStack is en hoe ze dat kunnen inzetten
voor hun zendingswerk. OpenStack is een cloud
software waarmee je je eigen inhouse cloud
oplossing kunt maken, ook wel private cloud
genoemd. OpenStack mag gezien worden als een
serieuze alternatief op de public cloud oplossingen
van bijvoorbeeld Amazon en Google Cloud.
OpenStack
is een mooie oplossing voor
zendingsorganisatie die overwegen om naar de cloud te stappen maar dit niet
durven vanwege de gevoelige data dat ze hebben. In de workshop zullen we
een demo geven van OpenStack en iets meer vertellen over de achtergrond
OpenStack.

Workshop “Puppet”
In deze workshop gaan we IT
zendelingen
vertellen
over
Puppet. Puppet is een software
configuratie management tool
die men kan gebruiken om
servers te beheren en te
configureren. Ook voor klein
gebruik kan Puppet handig zijn
om bijvoorbeeld de configuratie op elke server overal identiek te laten zijn.
Voor het project KingdomIT Box willen we ook kijken of we Puppet kunnen
inzetten voor het beheer op afstand. Doordat er veel mogelijk is met Puppet is
het een ideale tool om in te zetten in het zendingsveld.

Workshop “WordPress”
In deze workshop zullen we IT
zendelingen uitleggen en trainen hoe
ze WordPress kunnen gebruiken bij het
maken van een website. Een website
is handige tool voor het verspreiden
van het Evangelie of Onderwijs. In
deze Workshop gaan we aan de hand
van
opdrachten
de
zendelingen
trainen om WordPress te gebruiken.
Voor deze training gaan we onze
zelfgemaakte lab omgeving inzetten
die we ook gebruikt hadden tijdens de
Tech2Goal training in Nigeria.

KingdomIT Box
We zullen onze tijd ook gebruiken om de KingdomIT Box te promoten door het
geven van trainingen aan (toekomstige) gebruikers van de KingdomIT Box. Dit
doen we om zo meer grond te kunnen krijgen om de KingdomIT Box uit te

rollen in het zendingsveld. Tijdens deze
training zullen leraren of voorgangers meer te
weten komen over het gebruik van de
KingdomIT Box en het gebruik er van, om zo
te leren hoe ze de Box kunnen gebruiken bij
het verspreiden van het Evangelie en
onderwijs in plaatsen waar geen stroom of
internet voor handen is.

Waar en wanneer wordt het project gehouden?


De ICCM-Africa conferentie ICCM Africa,
wordt gehouden in het BTL Christian,
International Centre in Nairobi

Waarom dit project?
De toegang tot het Evangelie en goed onderwijs is niet voor iedereen
beschikbaar. Mensen hebben niet genoeg kennis om IT op de juiste manier te
gebruiken, en vaak word technologie inefficiënt gebruikt. Daarom willen we de
Afrikaanse zendelingen, pastors en tieners trainen in hun relatie met Jezus
Christus. KingdomIT wil dit doen door middel van informatietechnologie (IT).
Door onze workshops op de ICCM-Africa conferentie, het uitleggen van de

KingdomIT Box krijgen zij diverse handvatten voor het verspreiden van het
evangelie en het opdoen van kennis.

Op welke wijze gaan we dit project doen?
ICCM-Africa conferentie
Tijdens de ICCM-Africa conferentie zullen we drietal workshops verzorgen.
Tijdens ICCM conferentie zullen we een speciale dag en tijd krijgen om onze
workshop te houden voor een kleine groepjes.

KingdomIT Box
Gedurende de projectweek zullen we voorgangers en leraren trainen en
informeren over de KingdomIT Box. Dit zal gedaan worden door het KingdomIT
Team.

Met welke middelen gaan we het project uitvoeren?
In onderstaande tabel staat het project budget. Daarin zijn de uitgaven
uitgesplitst, voornamelijk reis, conferentie en verblijfkosten. We zullen een
KingdomIT Box meenemen ter promotie. Daarnaast moeten we sponsors
vinden.

PROJECTBEGROTING (IN EURO'S)

INKOMSTEN

UITGAVEN

Algemeen
Vlieg ticket

€ 600,-

Visum

€ 60,-

Reiskosten in het land

€ 200,-

Project 2 – KingdomIT Box trainingen
Training kosten

€ 50,-

Project 3 – ICCM-Africa conferentie
Conferentiekosten

€ 200,TOTAAL

€ 1.110

Wilt u dit project sponsoren? Maak dan uw gift dan over naar NL71 RABO 0303 164905 t.n.v.
Stichting KingdomIT o.v.v. Project Kenya aan stichting KingdomIT zijn aftrekbaar van de
inkomstenbelasting omdat wij een ANBI status hebben. Wij zijn bekend onder RSIN nummer:
855118957

