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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.
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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, organiseert KingdomIT de ICCM-Africa. Dit is een jaarlijkse
conferentie voor Afrikaanse IT'ers en IT'ers in Afrika met een hart voor zending. Het is voor de
tweede keer dat KingdomIT 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 de conferentie in succesvolle
banen te leiden.
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.
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Wie heeft het verzoek gedaan?
ICCM-Africa
5 jaar hebben we samen gewerkt 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) in de VS 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. Sinds 2019 is KingdomIT verantwoordelijk voor het organiseren van ICCMAfrica. Dit jaar zal KingdomIT deze conferentie zelfstandig organiseren met onze partner SIL.
SIL International
SIL International is een organisatie die zich inzet om het vertalen van de
Bijbel mogelijk te maken, door onderzoek naar talen te doen en technische
oplossingen voor vertalers te maken. 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 ICCM-Africa, omdat zij in de week voorafgaand aan de
conferentie enige trainingsdagen hebben voor Afrikaanse medewerkers van
SIL/Wycliffe. Het gevolg is dat er vanuit veel Afrikaanse landen er lokale
IT'ers aanwezig zullen zijn bij de conferentie. Diverse trainingen zullen ook
door (zowel westerse als Afrikaanse) SIL/Wycliffe medewerkers trainingen
gegeven worden.
Een ander punt van samenwerking is het gebruik van de KingdomIT Box door diverse medewerkers
van SIL. Zij gebruiken dit zowel voor het werk wat zij doen, als het ondersteunen van de eigen,
lokale kerken.
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Wat gaan we doen?

Tijdens dit project zullen wij de ICCM-conferentie voor IT’ers van Afrikaanse zendingsorganisaties
organiseren, en daarnaast een aantal kleinere projecten, zoals de training Getting Youth Involved in
the Great Commission voor tieners en diverse ontmoetingen met (toekomstige) partners.

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 IT-medewerkers 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 ICCM-Africa 2019 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.
We zijn nog volop bezig met het organiseren van de conferentie, nog niet alle details staan vast. De
laatste details zullen waarschijnlijk in de week van de conferentie duidelijk worden. Wat wel
duidelijk is, is dat een deel van de voorbereidingen die gedaan zijn en worden, mede ingezet wordt
voor de Franstalige ICCM-Africa in Kameroen in April 2020. KingdomIT zal daarvoor een apart
project opstarten.
Tijdens de workshops trainen wij Afrikaanse IT'ers en
zendelingen om IT technieken te kunnen gebruiken in de
zending / op het zendingsveld.
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.
Wij zullen in samenwerking met Afrikanen een aantal workshops verzorgen, en hebben en een
website voor de conferentie ontwikkeld. Hierover leest u op de volgende pagina’s meer. Daarnaast
hebben wij een flyer ontworpen en laten drukken als promotie voor ICCM-Africa.
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1. Study for free online
In deze workshop zullen we vertellen over gratis onderwijs op het Internet met het
welbekende video platform YouTube. Er is enorm veel studiemateriaal beschikbaar over
diverse onderwerpen. In deze workshop zullen we een aantal handige Youtube-kanalen
bespreken en hoe men YouTube kan inzetten voor gratis studeren. Daarnaast zullen we een
aantal handige websites bespreken voor gratis studie. We hopen met deze workshop te
bereiken dat de deelnemers kennis op kunnen doen voor hun zendingswerk in Afrika of hun
persoonlijke groei.
2. Soldering and troubleshooting electronic components
Deze workshop zullen we vertellen over solderen en
elektronische onderdelen. Naast het theoretische
gedeelte zullen we ook aan de slag gaan met het
solderen van een kerstboom met LED-lampjes. De
workshop duurt in totaal 2 uur en zal gegeven
worden door: Chinepoh (Kameroen), Jerry (Nigeria)
en Albert en Ruben van KingdomIT.

Kerstboom-soldeerset

3. Developing a hybrid mobile app
George, werkzaam voor DOOR International in Kenia, zal een 2 uur durende workshop verzorgen
over het ontwikkelen van een mobiele app. George is een dove Keniaanse man. Samen met zijn
gebarentolk zal hij deze workshop geven.

4. Solar Power
Sabato uit de D.R. Congo zal een workshop verzorgen over Solar Power. Welke zonnepanelen zijn er
allemaal? Waarom zonne-energie en wat kun je er mee? Sabato werkt voor MAF en installeert
zonnepanelen en satellietinternet in de D.R. Congo.
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ICCM-Africa registratiesysteem en website
Veel taken van ICCM-Africa waren handwerk, zo ook de registratie voor de conferentie. Dit kostte
ons altijd veel tijd. Ook de website van ICCM-Africa miste informatie en voldeed niet meer aan de
eisen van de huidige tijd. Daarom heeft KingdomIT besloten om een geheel nieuwe website met
registratiesysteem te ontwerpen om veel taken te automatiseren en de website te voorzien van de
juiste informatie.
Via het nieuwe registratiesysteem is het nu mogelijk om als groep te registeren en kun je ook direct
online betalen voor je registratie. Het systeem handelt verder de registratie af. Zo is het mogelijk
om te betalen met PayPal of iDeal, maar ook nog steeds door bankoverschrijving of contant bij
aankomst. Het systeem maakt automatisch een factuur aan en geeft na het betalen een
betaalbewijs. Ook hebben we er voor gezorgd dat de registratie is opgedeeld in twee fasen zodat
het nu mogelijk is dat een iemand van de groep voor de hele groep kan registeren en betalen. De
groepsdeelnemers krijgen onafhankelijk een email met een verzoek om de registratie aan te vullen
met persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld hoe ze kunnen bijdragen aan de conferentie of wat een Tshirt maat is. Het systeem stuurt ook herinneringen indien een factuur nog niet betaald is of de
aanvullende vragen niet zijn aangevuld.
De website geeft nu meer informatie over de conferentie. George van DOOR International werkt
nog aan de lay-out van de website. Het registratiesysteem en de website hebben ons veel tijd
gekost maar het zal veel tijd besparen voorafgaand aan en tijdens de conferentie.
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Getting Youth involved in the Great Commission
Sjoerd zal samen met Simon van Teens Impact Africa een training verzorgen voor tieners met het
onderwerp: “Getting Youth involved in the Great Commission” op een high school in de omgeving
van Nairobi op zaterdag 14 maart 2020.
Wat gaan we doen?
Wij zullen een training houden over het onderwerp: “Getting Youth involved in the Great
Commission”. In deze training zullen we 200 tieners uitdagen de opdracht die de Here Jezus gaf
aan zijn volgelingen in Mattheüs 28 in de praktijk te brengen. In de omgang met andere studenten
kunnen zij getuigen van hun geloof in Christus. Daarbij zijn ook mogelijkheden weggelegd voor het
gebruik van sociale media. We willen ze toerusten hoe ze sociale media kunnen gebruiken om het
Evangelie te verspreiden onder andere tieners. In de komende weken zullen we de inhoud van de
workshops voorbereiden. Na de introductiedag gaan studenten wekelijks aan de slag met het boek
“The Lifebook”, een bijbelstudieboek van de Gideons speciaal geschreven voor studenten.
Waarom deze training?
In samenwerking met Teens Impact Africa willen we tieners toerusten en op weg helpen in hun
relatie met Jezus Christus. KingdomIT wil dit doen door middel van IT. In deze tijd is het gebruik van
IT niet mee weg te denken in de samenleving en sociale media zijn daar een voorbeeld van. Door
tieners bewust te maken van de gevaren en mogelijkheden van sociale media kunnen zij deze
mogelijkheid beter gebruiken voor het verspreiden van het Goede Nieuws.
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Partner Jonathan
Eind 2019 zijn we een partnerschap aangegaan met Jonathan. Jonathan is een zendeling die SDkaarten verspreidt met Bijbels (tekst en audio) in diverse talen. Hij heeft veel contacten met
diverse partijen waardoor het voor ons een ideale partner is rondom het KingdomIT Box-project.
Jonathan gaat voor de ICCM-conferentie naar de EMDC-conferentie in Thailand, een soortgelijke
conferentie als ICCM-Africa maar meer gericht op multimedia. Jonathan zal daar namens
KingdomIT de KingdomIT Box promoten. In Kenia zullen wij met Jonathan het partnerschap verder
bespreken en zullen we een aantal bibliotheken in Kenia bezoeken om een samenwerking in
werking te stellen voor het verspreiden van de KingdomIT Box. Wij zullen vanuit dit project een
bijdrage leveren aan zijn reiskosten vanuit de VS naar Kenia.

Pastor Futesmus in Mombasa
Tijdens de week voorafgaand aan de ICCM-conferentie willen we proberen om naar Mombasa
afreizen om pastor Futesmus te bezoeken. Hij deed in begin 2019 een verzoek voor een KingdomIT
Box. Wij zullen zijn team trainen om de KingdomIT Box te gebruiken en geven hem een KingdomIT
Box.

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.
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Op welke Wijze gaan we dit project doen?
We zullen met een groep KingdomIT vrijwilligers de conferentie organiseren. Wij zijn hierbij ook
verantwoordelijk voor de financiën van de conferentie.
Wij hopen hierbij Afrikaanse deelnemers zo veel mogelijk te betrekken zodat zij in de toekomst de
conferentie zelf (mede) kunnen organiseren.
Tijdens de conferentie zullen Ruben en Albert diverse IT-workshops organiseren die de
conferentiegangers kunnen gebruiken tijdens hun werk in het veld. Daarnaast hebben wij
waarschijnlijk veel spontane interacties met lokale IT’ers waarbij wij hen een op een verder kunnen
helpen met hun werk.

Waar en Wanneer wordt het project gehouden?
De ICCM-Africa conferentie zal van 18 t/m 21 maart 2020 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 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.
De kleinere projecten die op de voorgaande pagina’s beschreven
zijn, zullen in de week voorafgaand aan de conferentie worden
uitgevoerd. Het project duurt daarmee van 9 t/m 22 maart 2020.
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Met Welke middelen gaan we het project uitvoeren?

Tijd
Voor de voorbereiding zijn vanaf september diverse gesprekken gevoerd met SIL 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. Deze zullen de komende
maanden voorbereid worden.
Tijdsbesteding vooraf
TIJD
Overleg (via Skype of andere middelen) met SIL, september - december

10 uur

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

Nieuw registratie systeem/website

100 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
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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 vrijwilligerswerk, dus ook hier geen
kosten of inkomsten.
Sabato en Chris (vrijwilliger KingdomIT) zijn beiden Afrikanen die niet kunnen voorzien in hun
eigen vervoerkosten door sponsoring of eigen middelen. Daarom hebben besloten om hen op te
nemen in onze projectbegroting. Sabato biedt een enorme aanvulling op het organiseren van de
conferentie en workshop. Chris zal een aantal taken doen voor het organiseren van de conferentie
(ontvangst, Technology for Mission contest, barbecue, spel) en heeft ons al geholpen met het
maken van plannen tot nu toe.
De flyers als promotie voor ICCM-Africa en de KingdomIT Box voor pastor Futesmus zullen vanuit
andere fondsen betaald worden.
BEGROTING

INKOMSTEN

UITGAVEN

Vliegticket Amsterdam↔Nairobi (Ruben, Albert en Sjoerd)

€ 1.726,80

Bijdrage aan vliegticket Washington DC↔Nairobi (Jonathan)

€ 500,-

Vliegticket Abuja↔Nairobi (Chris)

€ 600,-

Visum voor Kenia (Ruben, Albert, Sjoerd en Chris)

€ 190,-

Conferentiekosten (Ruben, Albert en Sjoerd)

€ 540,54

Verblijf voor/na conferentie, € 32 per persoon per nacht
(Ruben, Albert en Sjoerd )
Vervoerskosten (taxi vliegveld – conferentiecentrum)

€ 576,-

Reiskosten Sabato Congo↔Kenia

€ 350,-

Training met Teens Impact Africa
(kosten eten/drinken en overige materialen studenten)
Overgebleven van vorig jaar

€ 200,€ 1.064,34

Ontvangen sponsoring t/m 17 januari 2020

€ 500,-

Verwachte sponsoring ICCM-deelnemerskosten, door LightSys

n.t.b.

Eigen inbreng vrijwilligers KingdomIT

€ 1.095,28

Totaal

€ 2.659,62

Nog te werven aan sponsorgelden

€ 2.083,72
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