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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
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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:
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benut kunnen worden.
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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.
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Programma’s, die in het studentencentrum 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.

Hieronder volgt een samenvatting van de verrichtte activiteiten van 1 januari tot 3o
juni 2017.
Januari
Datum
12 -15
20-22
26
Februari
3

4-5

Activiteit
Seminarium
bijeenkomst
Jeugdleiders
Bijeenkomst
Uganda Martyrs
Bijeenkomst

Doel
Reünie

Locatie
RSC

Onderzoek

Amuria

Jeugd catechese

De rol van jeugd in de Kamuli
kerk en hoe jeugd in de
kerk te behouden.
Jaarplanning
RSC

Versterking geloof en RSC
planning

22

Bisdom pastorale
jeugdcommissie
vergadering
Iganga decanaat jeugd Promotie van talent
muziekfestival
Jeugd ontmoeting
Geloofsbelijdenis

23

Loopbaanbegeleiding

Begeleide jeugd
toekomstige keuzes

Maart
10 -12

Weekend seminarium

Verantwoordelijk
RSC
leven
Voorbereiding
voor RSC
Pasen
Enkabi centrum

16

18 -19
25
April
1
7-9
23
Mei
5
7-13
25-28
29
Juni
16-18
24
25

Jeugd/Studenten
bijeenkomst.
Hiv/aidsvoorlichting
Jeugdbijeenkomst
Weekend
Jinja Jeugd Feest
Periode 1 einde
Pastoraat geloof jaar
Bishop/jeugd bezoek

Jinja school voor
verpleegkunde
in Moeder Kevin SS

RSC
RSC
RSC

Reünie

Geloof
maken.

Iganga

Walukuba
zichtbaar Same Tanzania

Begin 2de periode
Weekend seminarium
YCS-inschrijving
Jeugd bijeenkomst

Leiderschap training

St Patrick Kigulu
PCJ
Bugembe

Resultaten

We zijn erin geslaagd om delen van het centrum te renoveren met dank aan vrienden uit Jinja en
Kampala, zoals gezien kan worden in de foto’s. Dit heeft ertoe geleid dat zowel de buitenkant als de
binnenkant van het centrum opgeknapt zijn.
We hebben enkele succesvolle weekend seminariums en workshops gehouden in het centrum en op
verschillende scholen van het bisdom.
Ons Uganda martyrs koor is in populariteit gegroeid en is gevraagd om verschillende activiteiten
muzikaal te ondersteunen.
De watertank blijft helpen de waterkosten naar beneden te brengen, zeker wanneer het regent.
We hebben een nieuw altaar en priesterstoel gekocht zoals afgebeeld op de foto’s.
We hebben 3 baksteen machines ontvangen van vrienden uit de Verenigde Staten. Twee met
handmatige bediening, 1 volledig automatisch. We zijn inmiddels gestart met het maken van bakstenen.
Plannen.
We zijn van plan om de omheining van het centrum te vernieuwen met een bakstenen muur. Dit zal de
veiligheid van het centrum vergroten.
Ons project aangevraagd bij het PMS kantoor in Rome vorig jaar is goedgekeurd en dus konden we
starten met het renoveren van het dak van het centrum in de eerste week van augustus. We zijn nog
steeds op zoek naar financiële middelen om het dak en de kamers qua renovatie af te maken.
De kamers hebben nog een tekort aan goede lakens en dekens, dus we kijken nog naar manieren om
nieuwe aan te schaffen.
We willen meedoen aan de Nationale Jeugd Conferentie in het Kabale Bisdom in December.
Het Jinja Bisdom bestaat dit jaar 50 jaar, het Nuncio Apostolaat Jinja zal een gehele dag doorbrengen
met de jeugd van het bisdom in Our Lady of Fatima.
We willen verder de seminariums en workshops uitbreiden, als mede de katholieke jongeren dag in
oktober.
We gaan dit jaar niet naar het bisdom jeugdkamp, omdat alle parochies zich concentreren op het
Gouden Jubileum van het bisdom.
Woord van dank.
Bedankt vrienden voor jullie aandacht en donaties, welke zonder dit apostolaat niet zou bestaan. Namens het
Rubaga Studenten Centrum en het Jeugd Apostolaat zal de woorden van dank overbrengen aan de leden van de

werkgroep M&O onder coördinatie van Peter Simons. Aan de jeugdleiders, kapelaans, vertegenwoordigers en
schoolhoofden voor hun geweldige samenwerking met als taak het begeleiden van onze toekomstige generatie.

Hoogachtend,

Fr Benedict Wakabi
Bisdom Jeugd Kapelaan.

