DIOCESE OF JINJA
YOUTH APOSTOLATE OFFICE
Rubaga Student’s Centre, Plot 53 Kiira Road
P.O. Box 2144 Jinja – Uganda.
Phone: +256 -434-124122 / +256-774-202406
E-MAIL: bennteba2015@gmail.com
30 juli 2018

Halfjaar rapport van 1 januari tot 30 juni 2018.
Achtergrond
De meeste priesters namen het initiatief om het jeugdwerk in hun parochies en scholen te doen; echter in 1966
werd een centrum gecreëerd voor de jeugd. Reeds in het begin van de 70-er jaren bestond het Rubaga sociaal
center gelegen op Rubaga heuvel (nu is dit het Oegandese Martelaren kleinseminarie). In maart 1974 werd
besloten, dat dit centrum ook open zou gaan voor oudere jongeren. Pater Gerard Picavet uit Holland begon op
dit ontmoetingscentrum met het geven van “weekend seminars” voor studenten in en rondom Jinja. In oktober
1977 benoemde bisschop Joseph Willigers pater Wijnand Huijs (Mill Hill missionaris uit Holland), als
diocesane jeugdkapelaan en riep de andere priesters uit het diocees op om met hem samen te werken in dit
belangrijke, maar wat genegeerd apostolaat.
Toen het ontmoetingscentrum het Oegandese Martelaren seminarie werd, verhuisde het ontmoetingscentrum
naar Kiira Road plot 53, waar het nu bekend is als het Rubaga Students’Centre. Pater Picavet continueerde het
werk met de schooljeugd, terwijl pater Wijnand de jeugdkapelaan was. Father Kees werd in 1983 benoemd tot
jeugdkapelaan en ging wonen in het Rubaga Students’Centre. Met de hulp van Bonny Ibanda als sociaal
werker ging Father Kees met en tussen de lokale jeugd werken om hen te activeren, te organiseren en om
seminars en workshops te geven in het hele bisdom over leiderschap, landbouw en ontwikkeling, maar hij zette
ook de weekendseminars voort voor de schooljeugd. In 1987 werd de eerste diocesane jeugdraad met een
bestuur gevormd onder de patronage van de heilige Gonzaga Gonza (een van de Oegandese martelaren, die uit
het Busoga district kwam). Nu hebben we 40 jaar het studenten centrum met een groot aantal actieve jeugd.
Tot op de dag van vandaag heeft het centrum ondersteuning gehad doormiddel van materiële, spirituele en
geldelijke steun van de werkgroep M&O uit Nederland.
Het centrum staat nu onder leiding van Father Ben Wakabi, die is aangesteld als directeur van het centrum. Hij
wordt geholpen door de jeugdpriester van het Bisdom Father Anthony Lwerere. Het management van het
centrum staat onder leiding van de jeugd coördinator van het Bisdom Emmanual Kawanguzi. Uiteraard helpt
de gehele gemeenschap mee aan de instandhouding van het centrum.

Doelen van het studentencentrum
De doelen, die het jeugdapostolaat leiden om haar missie uit te dragen en haar visie te bereiken, zijn:
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Het netwerken en coördineren van het jeugdapostolaat.
Het bevorderen van economisch bewustzijn van jongeren over hoe de beschikbare middelen efficiënt
benut kunnen worde Doelen van het studentencentrum.
De doelen, die het jeugdapostolaat leiden om haar missie uit te dragen en haar visie te bereiken, zijn:
Het netwerken en coördineren van het jeugdapostolaat.
Het bevorderen van economisch bewustzijn van jongeren over hoe de beschikbare middelen efficiënt
benut kunnen worden.
Het creëren van bewustzijn onder en het versterken van de vaardigheden van jongeren in het
voorkomen van de verspreiding van HIV/AIDS.
Het bevorderen van christelijke en culturele waarden onder jongeren.
Het versterken van de jongeren om de kwaliteit van de kleinschalige voedselproductie te verbeteren.
Het bevorderen van het bewustzijn van gelijke rechten voor jongens en meisjes en van deelname aan
het jeugdapostolaat.
Het scheppen en bevorderen van bewustzijn onder de jongeren over drugspreventie.
Het bevorderen, dat de jongeren vrede en rechtvaardigheid uitdragen in hun gemeenschappen.
Het verkondigen van de sociale boodschap van de Kerk naar de jeugd.
Het opschalen van jeugdprogramma’s en het ontwerpen van nieuwe.
Het organiseren van de jeugd, dat zij actief aan kerkelijke activiteiten deelnemen.
Het mobiliseren van middelen om het jeugdapostolaat te onderhouden.
Het stimuleren van de jongeren om hun talenten te benutten.
Het creëren van bewustzijn onder en het versterken van de vaardigheden van jongeren in het
voorkomen van de verspreiding van HIV/AIDS.
Het bevorderen van christelijke en culturele waarden onder jongeren.
Het versterken van de jongeren om de kwaliteit van de kleinschalige voedselproductie te verbeteren.
Het bevorderen van het bewustzijn van gelijke rechten voor jongens en meisjes en van deelname aan
het jeugdapostolaat.
Het scheppen en bevorderen van bewustzijn onder de jongeren over drugspreventie.
Het bevorderen, dat de jongeren vrede en rechtvaardigheid uitdragen in hun gemeenschappen.
Het verkondigen van de sociale boodschap van de Kerk naar de jeugd.
Het opschalen van jeugdprogramma’s en het ontwerpen van nieuwe.
Het organiseren van de jeugd, dat zij actief aan kerkelijke activiteiten deelnemen.
Het mobiliseren van middelen om het jeugdapostolaat te onderhouden.
Het stimuleren van de jongeren om hun talenten te benutten.

Programma’s, die in het studentencentrum en in de bisdom Jinja aangeboden worden:
•
•
•
•
•
•
•

Weekend seminars/workshops,
Ontwikkelingsseminars over inkomen genererende activiteiten.
Studenten dag viering.
Jeugdconferenties.
Vakantie programma’s voor de studenten.
Rapporteren over en bezoeken van de jeugdprojecten.
Sport en beweging activisten.

Resultaten
We hebben succesvol een omheining gebouwd om het centrum. De muur ziet er buitengewoon mooi
uit.
De centrale hal die dienstdoet als kerk op zondag heeft een opknapbeurt gehad. Door de plattelands
jongeren van het centrum en parochianen zijn nieuwe tegels neergelegd.
De kleine kapel is gerenoveerd en er zijn nieuwe Bijbelse afbeeldingen op de muur geschilderd.
We hebben de banden vernieuwd en aangehaald met een groep studenten van vroeger, die veel baat
gehad hebben van de workshops in het centrum.
Een nieuwe straatstenen machine is ons geschonken van vrienden uit California, Verenigde Staten.
Er is meer moraal gecreëerd bij de plattelands ministeries. Dit mogelijk gemaakt door de donaties van
Father Kees.
Een potterij project is gestart in het centrum om te zorgen voor meer inkomsten voor het centrum.
Gelukkig blijft het aantal Christenen dat naar de zondagsmis komt stijgen.
Muzieklessen worden nog steeds gegeven in het centrum en ook het koor Oeganda martyrs koor doet
goed zijn best.
Onze zondagsschool welke gestart is door Father Kees groeit en krijgt voortdurend aandacht van
kinderen.
We hebben meerdere plattelands seminariums gehouden in zowel Katholieke en niet katholieke
scholen.
Samenvatting van de activiteiten.
Datum
11 – 14 januari
16 – 20 januari
26 – 27 januari
2 -4 februari

9 – 11 februari
16 – 18 februari

Activiteit
Groot seminarium
bijeenkomst
Nationale
Jongeren
Conferentie
Comboni
seminarium
Kyebando
plattelands
jongeren
seminarium
Iganga schools
Jinja Girls

Locatie
RSC

Doel
Bijeenkomst

Namugongo

Jongeren
begeleiding.

Rubaga

Spirituele
bijeenkomst
Jongeren
ondernemerschap

Kyebando

Iganga
RSC

YCS vlaggendag
Weekend seminar

23-24 februari
1-3 maart
10 -11 maart

24 maart

22 – 27 maart

28 april

1 mei
10 -13 mei

19 mei
21 – 23 juni

Bisdom jongeren RSC
council workshop
St John Bosco SS Kamuli
Jinja
stads RSC
jongeren Lenten
bijeenkomst
Iganga
ISN
verpleegkunde
school.
Pastorale
geestelijke
begeleiding
Katholieke
patronen
bijeenkomst
Kakira jongeren
leiders seminar
Bugembe
half
stedelijke
jongeren
workshop
Bedrijf starten en
bedrijfskunde
Weekend
seminar-Matuumu
SS

Walukuba

Planning.
Spirituele
bijeenkomst
Spirituele
hernieuwing.
Studenten
leiderschap
seminarium
en
overhandiging
Spirituele
begeleiding

RSC

Planning
voor
scholen apostolaat

Kakira

Leiderschap
introductie
Jongeren
ontmoeting
de Redder

Bugembe

Budini
Nawanyago

met

Versterken van de
jongerenband
Jongeren
voor
Christus.

Toekomstige activiteiten.
We maken plannen om de entréehekken te vernieuwen.
Nadat het dak gerenoveerd is kijken we vooruit om nog een watertank aan te schaffen om meer water
te kunnen opslaan.
Na het ontvangen van de stenen machine, zijn we bezig om nieuwe stenen te plaatsen op de gronden
van het centrum. De stenen machine zal gebruikt worden door de gemeenschap op een manier die
voor inkomsten kan zorgen voor het centrum.
We zijn nog steeds opzoek naar bedlinnen en dekens voor onze gastenkamers.
Onze band is opzoek naar nieuwe muziekinstrument zoals een gitaar en een drumstel.
We proberen de gronden van het centrum vlak te krijgen zodat we het meer vaker kunnen verhuren.

We zijn nog steeds de plannen aan het maken en analyseren voor de bouw van het gastenverblijf
achter het gebouw.
Plannen.
We zijn bezig met het organiseren van het bisdom jeugdkamp in Budini van 30 augustus tot 2
september.
De katholieke studenten dag van het bisdom zal plaatsvinden in oktober.
We zijn plannen aan het maken om te participeren in de Nationale Jongeren Conferentie in het
Noordelijk deel van Oeganda in Nebbi Katholiek Centrum.
We zijn programma’s aan het opstarten van scholen onder het kopje: probeer te bidden/probeer de
bijbel wedstrijd in scholen.
We zullen doorgaan met de interessante en leerzame plattelands programma voor stedelijke, semi
stedelijke en plattelands jongeren.
Onze weekend seminariums worden uiteraard nog steeds gegeven maar vinden ook steeds vaker
lokaal in scholen plaats.
Woord van dank.
We willen God bedanken die ons in staat stelt deze grote aantallen activiteiten en programma’s neer
te zetten.
We zijn zeer dankbaar naar onze geliefde donateurs en vrienden uit Nederland, met name de
werkgroep M&O in Capelle aan den IJssel voor de oneindige hulp en donaties aan ons jongerenwerk.
Verder willen we God graag bedanken voor de jaarlijkse donaties van wijlen Father Kees uit naam
van de Mill Hill. We zullen ons best doen de wens van Father Kees waar te maken.
We zullen verder naar donaties zoeken binnen het bisdom Jinja.
De coöperaties van jongerenleiders op het bisdom leven en in het parochie jeugd kapelaans.
De hoge mate van aanwezigheid van schooldirecteuren en hoofdleraren.
Met vriendelijke groet,

Fr Benedict Wakabi
Bisdom Jeugd Kapelaan.
30 juli 2018.

