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Voorwoord
Dit is het projectplan “Trainen van Afrikaanse Zendelingen”, 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 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 ITgerelateerde oplossingen te bieden.

Waarom dit project?
Toegang tot het Evangelie en degelijk onderwijs is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. Kennis
van IT en de mogelijkheden die het biedt zijn vaak niet bekend of worden gebruikt op een
inefficiënte manier. Daarom willen wij Afrikaanse zendelingen, pastors en tieners toerusten en op
weg helpen in hun relatie met Jezus Christus. KingdomIT wil dit doen door middel van het delen
van IT-kennis en kunde. In deze tijd is het gebruik van IT niet meer weg te denken in onze
samenleving, ook in Afrika niet. Denk maar eens aan het gebruik van sociale media of het Internet.
Door middel van trainingen en lokale hulp kunnen zij tools beter inzetten en inzetten tot het
verspreiden van het Evangelie.
Samen met onze partners, SIL / Wycliffe en LightSys, organiseert KingdomIT ICCM-Africa. Dit is een
jaarlijkse conferentie voor Afrikaanse IT'ers en IT'ers in Afrika met een hart voor zending.
Voor KingdomIT is het de eerste keer dat zij betrokken is bij het organiseren van deze conferentie.
Om te zorgen voor continuïteit is het belangrijk dat meerdere mensen vanuit KingdomIT aanwezig
zijn bij de conferentie, zodat er voldoende kennis, kunde en ervaring is om deze conferentie de
komende jaren te (helpen) organiseren.
Tijdens deze conferentie zullen er diverse trainingen zijn, waarvan sommige ook door
medewerkers van KingdomIT zullen worden geleid. Deze trainingen worden aangeboden naar
aanleiding van wat er voorgaande conferenties is aangegeven door deelnemers van ICCM-Africa.
Het doel van de trainingen is om hen in staat te stellen hun werk beter ter doen, en de organisaties
waarvoor zij werkzaam zijn te helpen met hun IT.

Wie heeft het verzoek gedaan?
LightSys
Al ruim vier jaar werken wij samen met een
zendingsorganisatie genaamd LightSys, een
Amerikaanse organisatie met een missie die
vergelijkbaar is met die van ons. LightSys is in
Amerika betrokken bij de ICCM-conferentie (International Conference on Computing and Mission)
en heeft die in 2014 naar Afrika gebracht. LightSys heeft KingdomIT tijdens de conferentie van
2018 gevraagd mee te helpen met het organiseren van de conferentie in Afrika. Zij ondersteunen
KingdomIT in 2018 en 2019 met het organiseren, en heeft ook aangegeven bereid te zijn te
ondersteunen op financieel gebied.
Het is de bedoeling dat LightSys tijdens ICCM-Africa 2019 aanwezig is met 2 mensen, maar vanaf
2020 is het de verwachting dat zij niet meer aanwezig zullen zijn. Wel zijn ze bereid KingdomIT te
blijven helpen en ondersteunen met het organiseren van de conferenties.

SIL International
SIL International is een organisatie die zich inzet om Bijbels te vertalen. SIL
is een zusterorganisatie van Wycliffe Bijbelvertalers.
KingdomIT en SIL kennen elkaar via de conferentie ICCM-Africa 2016.
SIL is een belangrijke partner voor KingdomIT bij het organiseren van ICCMAfrica, omdat zij in de week voorafgaand aan de conferentie trainingsdagen
hebben voor Afrikaanse medewerkers van SIL/Wycliffe. Het gevolg is dat er
vanuit veel Afrikaanse landen lokale IT'ers aanwezig zullen zijn bij de
conferentie.
Diverse trainingen zullen door (zowel westerse als Afrikaanse) SIL/Wycliffe
medewerkers trainingen gegeven worden.
Een ander punt van samenwerken is het gebruik van de KingdomIT Box door diverse medewerkers
van SIL. Zij gebruiken dit zowel voor het werk wat zij doen, als voor het ondersteunen van de eigen,
lokale kerken.
Andere betrokken partners
Charis Coaches and Mentors
Deze organisatie in Abuja, Nigeria helpt mensen om doelen in hun leven te bereiken d.m.v.
coaching, mentoraat, samenwerking, trainingen, ministry en gebed. Samen met hen hebben we in
2017 verschillende IT-trainingen gegeven, waarbij KingdomIT op afstand delen van de training
verzorgde, en de organisatie financieel ondersteund heeft.
In 2018 is er een KingdomIT vrijwilliger voor 3 weken naar Nigeria geweest, om daar verschillende
IT-trainingen te geven, onder andere op het gebied van Netwerk en Internet of Things.
Vanuit Charis Coaches and Mentors is Chris aanwezig geweest bij alle overleggen, reeds vanaf het
begin van het organiseren van ICCM-Africa 2019.

Wat gaan we doen?
ICCM-Africa
ICCM staat voor: International Conference on Computing and Mission. Het doel van de conferentie
is om Afrikaanse zendelingen te onderwijzen door middel van IT, met als doel hun
zendingsdoeleinden beter te bereiken. Op de conferentie komen zendelingen en Afrikaanse ITmedewerkers van o.a. MAF, Food For The Hungry en SIL / Wycliffe.
Sinds de start van ICCM-Africa in 2014 is KingdomIT betrokken
bij deze conferentie. Wij hebben ons voornamelijk bezig
gehouden met trainingen en ondersteuning. Ook dit jaar zullen
we diverse workshops verzorgen. Vanaf 2018 is KingdomIT
medeverantwoordelijk voor het organiseren van de
conferentie. Wij zullen ons daarom niet alleen bezig houden
met de verschillende trainingen, maar ook met het
organiseren van de conferentie zelf.
Momenteel is de organisatie van de conferentie nog in volle gang en nog niet alle details staan
vast. De laatste details zullen waarschijnlijk in de week van de conferentie zelf duidelijk worden.
Wat al wel duidelijk is, is dat een deel van de voorbereidingen die gedaan zijn en worden, mede
ingezet wordt voor de Franstalige ICCM-Africa in Burkina Faso in januari 2019. Meer informatie
hierover staat in het projectplan ICCM Burkina Faso.
Als bijlage zullen wij een lijst toevoegen met mogelijke
workshops die tijdens de ICCM-Africa aan bod komen. Een
deel van de workshops worden gegeven in de week voor
ICCM-Africa tijdens de IT Connect conferentie van SIL.
Tijdens de workshops trainen wij Afrikaanse IT'ers en
zendelingen om IT technieken te kunnen gebruiken in de
zending / op het zendingsveld, Bijvoorbeeld bij het
verspreiden van het Evangelie. De Afrikaanse zendelingen zijn
erg gemotiveerd voor hun taak in het zendingsveld maar hebben meer kennis nodig over IThulpmiddelen die ze kunnen gebruiken voor het zendingsveld. Daarom is onderwijs op het gebied
van IT zo belangrijk. Door de juiste middelen in te zetten kunnen doelen gemakkelijker behaald of
bereikt worden.

Op welke Wijze gaan we dit project doen?
Omdat dit het eerste jaar zal zijn dat KingdomIT medeverantwoordelijk is voor het organiseren van
ICCM-Africa, zullen we met een groep KingdomIT vrijwilligers gaan. Het doel is om te zorgen dat er
voldoende kennis, kunde en ervaring is voor het (mede)organiseren, want het organiseren van een
conferentie, vraagt om veel toewijding m.b.t. tijd, zowel voor, tijdens als na de conferentie.
Ook is KingdomIT gevraagd om voor nu op financieel vlak de verantwoordelijkheid te dragen. Dat
betekent dat er een grote verantwoordelijkheid is voor KingdomIT. Ook zal zij rekenschap moeten
afleggen aan de partners, hoe er om gegaan is en wordt met de financiën.
Het is de bedoeling dat ICCM-Africa in de toekomst door Afrikaanse partners zelf georganiseerd
wordt. Wij hebben om deze reden Chris Ehimare, van de Nigeriaanse organisatie Charis Coaches
and Mentors, vanaf het begin betrokken bij het organiseren van de conferentie van 2019.
Tijdens de conferentie zullen Ruben en Albert diverse IT workshops organiseren welke de
conferentiegangers kunnen gebruiken tijdens hun werk in het veld. Mary en Chris zullen een
workshop verzorgen over de mogelijkheden van Google Apps en hoe je Google kan gebruiken om
informatie op te zoeken. Onderwerpen die voor ons westerlingen zo normaal en vanzelfsprekend
zijn, maar eye-openers voor de Afrikaan. Mary zal zich inzetten voor de registratie en bijkomende
zaken die allemaal bij het organiseren van een conferentie komen kijken, zoals ontvangen van het
inschrijfgeld. Het is belangrijk dat we deze dingen als team samen doen om ons klaar te stomen
voor komende jaren. Daarnaast is er tijdens de conferentie de mogelijkheid dat er door lokale
IT'ers met Ruben en/of Albert spontane interacties zullen zijn, bijvoorbeeld het dieper ingaan op
het onderwerk van een training.
Relaties
Tijdens onze reis zullen er ook een aantal ontmoetingen plaats vinden met pastors en
zendingsorganisaties, zodat wij onze toekomstige projecten kunnen bespreken en contacten
opdoen in diverse Afrikaanse landen. Op deze manier kunnen wij de KingdomIT Box verspreiden en
mogelijke nieuwe zendingsvelden bespreken om in de komende jaren ondersteuning te kunnen
bieden aan de lokale kerken en zendingsorganisaties.
KingdomIT Box
Om overal toegang te hebben tot het Evangelie heeft KingdomIT de KingdomIT Box ontwikkeld,
een kleine computer die in een jaszak past en op een batterij met een zonnepaneel functioneert.
De KingdomIT Box kan overal functioneren en is niet afhankelijk van netstroom of internet. Door
middel van een smartphone, laptop of computer kan de informatie op de KingdomIT Box worden
benaderd. Deze informatie kan bestaan uit een Bijbel (eventueel in lokale talen),
evangelisatiemateriaal en/of trainingen.
We zullen in ieder geval één KingdomIT Box meenemen ter promotie. Als er sponsors worden
gevonden voor de KingdomIT Box kunnen wij er meer meenemen voor de pastors en zendelingen
die wij op deze conferentie ontmoeten.

Waar en Wanneer wordt het project gehouden?
De ICCM-Africa conferentie zal van 27 t/m 30 maart 2019
gehouden worden in Ruiru, bij Nairobi (de hoofdstad van Kenia)
op het BTL Christian International Conference Centre.
Aangezien KingdomIT medeverantwoordelijk is, is het
noodzakelijk voor de conferentie al eerder aanwezig te zijn. Ook
het afronden van de conferentie vraagt aanwezigheid na de
conferentie. Omdat het organiseren van een conferentie en de
werkwijze daarvoor in Kenia op een andere manier gaat dan wat
gewoon is in Nederland, is het noodzakelijk ruim van te voren
aanwezig te zijn. Het project duurt daarmee van 20 maart t/m 3
april 2019, waarbij wij van 25 t/m 30 maart alle vrijwilligers aanwezig zijn.

Met Welke middelen gaan we het project uitvoeren?
Tijd
Voor de voorbereiding zijn vanaf september diverse gesprekken gevoerd met SIL, LightSys en
andere partijen over het opzetten van de conferentie. Er is deze maanden al gewerkt aan het
uitzoeken van onderwerpen voor trainingen en het maken van een eerste planning i.s.m. IT
Connect van SIL. Naar aanleiding van deze planning verwachten wij 6 of meer trainingen te geven.
Deze zullen de komende maanden voorbereid worden.
Verder wordt er gewerkt aan de KingdomIT Box om voor de conferentie een verbeterde
softwareversie af te krijgen met o.a. meer Bijbelvertalingen.
Tijdsbesteding vooraf
TIJD
Overleg (via Skype of andere middelen) met SIL, 10 uur
LightSys en Charis Coaches and Mentors,
september - december
Overleg met KingdomIT team

4 uur

Voorbereiden trainingen

50 uur

Projectplan schrijven en herzien

10 uur

Fondsenwerving

40 uur

Vliegreis boeken en visa aanvragen

2 uur

Tijdsbesteding ter plekke
TIJD
Voorbereiding

50 uur

Conferentie

160 uur

Opruimen

30 uur

Tijdsbesteding achteraf
TIJD
Verwerking evaluatieformulieren

8 uur

Verslaglegging maken financiële zaken

6 uur

Maken verslagen n.a.v. evaluatie

16 uur

Begroting
In onderstaande tabel is te vinden welke kosten wij verwachten voor het project en welke
inkomsten er tot nu toe zijn geweest.
Aangezien het voorbereidende werk vrijwilligerswerk is, zijn hier geen kosten of inkomsten aan
verbonden. Ook de werkzaamheden achteraf in Nederland zijn vrijwillig, dus ook hier geen kosten
of inkomsten.
BEGROTING

INKOMSTEN

Vliegticket Amsterdam – Nairobi retour (Mary en Ruben)

UITGAVEN
€ 1.300,-

Vliegticket Bilbao – Nairobi retour (Albert i.v.m. verblijf in Spanje)

€ 450,-

Vliegticket Abuja – Nairobi retour (Chris)

€ 650,-

Visum voor Kenia (Albert, Ruben en Chris)

€ 120,-

Conferentiekosten (4 personen)

€ 720,-

Verblijf voor/na conferentie, € 30 per persoon per nacht, 27 keer

€ 810,-

Vervoerskosten (taxi vliegveld – conferentiecentrum)

€ 150,-

Eten voor/na conferentie, € 15 per persoon per dag, 26 keer

€ 390,-

Ontvangen sponsoring t/m 31 december 2018

€ 1.395,75

Verwachte sponsoring ICCM-deelnemerskosten, door LightSys
Eigen inbreng vrijwilligers KingdomIT

€ 900,nader te bepalen

TOTAAL

€ 2.295,75

€ 4.590,-

