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EINDEJAARSRAPPORT VAN JANUARI TOT DECEMBER 2016
Allereerst de hartelijke groeten vanuit het Rubaga Students centre/Youth Office. We danken God dat
hij het mogelijk heeft gemaakt om te jongeren te dienen en we danken God voor de M&O werkgroep
die het mogelijk maakt om de activiteiten in het centrum en het jongerenprogramma in het bisdom te
blijven organiseren.

BESCHRIJVING EN ACHTERGROND:
De meeste priesters in Oeganda namen het initiatief om het jeugdwerk in hun parochies en scholen te
doen; echter in 1966 werd een centrum gecreëerd voor de jeugd. 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
1977 werd Pater Wijnand Huijs (Mill Hill missionaris uit Nederland) benoemt als diocesane
jeugdkapelaan. Hij riep ook andere priesters op om deze achtergestelde maar belangrijke taak op zich
te nemen.
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. Pater Kees Groenewoud 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. Wat tot op de dag van vandaag nog steeds
gebeurt.
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.
Father Ben: “We hebben nu een 40 jaar oud studenten centrum met een groot aan actieve jeugd en dit
hebben we te danken aan de langdurige steun van de M&O werkgroep uit Nederland.”

VISIE:
Het hebben van verantwoordelijke jongeren, met christelijke sociale, morele, economische en
politieke waarden. Jongeren met een positieve en innovatieve attitude en die in staat zijn beschikbare
hulpbronnen effectief te gebruiken om hun ontwikkeling te ondersteunen.
MISSIE:
Het organiseren, evangeliseren en betrekken van jongeren bij integrale ontwikkelingen.
DOELEN
• Het netwerken en coördineren van het jeugdapostolaat.
• Het bevorderen van economisch bewustzijn van de 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 en verspreiden van HIV/aids.
• Het bevorderen van christelijke en culturele warden onder jongeren.
• Het is staat stellen van jongeren om zelf kwalitatief goed voedsel te verbouwen.
• Het bevorderen van het bewustzijn van gelijke rechten voor jongens en meisjes en het
deelnemen aan het jeugdapostolaat.
• Het scheppen en bevorderen van het bewustzijn onder de jongeren over drugspreventie.
• Het is staat stellen van jongeren om boodschappers van vrede en gerechtigheid te zijn in
hun gemeenschap
• Het organiseren van de jeugd, zodat zij actief deelnemen aan kerk gerelateerde
activiteiten.
• Het mobiliseren van middelen om het jeugdpastoraat te onderhouden.
• Het stimuleren van de jongeren om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen.
• Het opschalen van activiteiten en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.
PROGRAMMA’S AANGEBODEN IN HET STUDENTENCENTRUM:
• Weekend seminars/ workshops.
• Ontwikkelingsseminars over inkomen genererende activiteiten.
• Studentendagviering.
• Jeugdconferenties.
• Vakantie programma’s voor de studenten.
• Rapporteren over en bezoeken van de jeugdprojecten.
• Youth Encounter the Saviour (Y.E.S) retraites
• Liturgische vieringen op zondag en op werkdagen
• Sport en spel.
• Talentontwikkeling

ENKELE NOEMENSWAARDIGHEDEN
We hebben een nieuw keyboard gekocht met behulp van een financiële gift van een parochiaan uit de
St. Christoffel parochie
13 jongeren uit het bisdom van Jinja hebben deelgenomen aan de wereldjongerendagen in Polen.
De hoofdzaal is gerenoveerd met een nieuw dak, nieuw plafond, muskietnetten bij de ramen, nieuwe:
gordijnen, lichten en ventilatoren, op de vloer liggen nieuwe tegels en de ruimte is helemaal geverfd
waardoor het een volledig nieuwe aanblik heeft. De douches en toiletten die aangesloten zijn bij de
hoofdzaal zijn ook gerenoveerd met nieuwe tegels op zowel de vloer als de muur. Er is een nieuw
toillet systeem en een nieuw douche systeem. We willen de parochiaan uit de St. Christoffel parochie
graag bedanken voor de gift die er grotendeels voor heeft gezorgd dat we deze renovaties konden
doen.
We hebben met veel succes de nationale jeugd conferentie georganiseerd die voor het eerst jongeren
uit 3 landen (Rwanda, Tanzania en Oeganda) aantrok.
Verder hadden we een kleurrijke dag met studenten bij de PCJ. Dit bracht ook vele studenten van het
gehele bisdom bij elkaar.
We hebben de bisdom-voetbal-trofee gewonnen na een winst van 1-0 op het bisdom Lira. Dit
gebeurde tijdens de nationale jeugd conferentie. Helaas hebben we met volleybal verloren van het
aardsbisdom Kampala.
We hebben wederom vele scholen bezocht in het kader van christelijke bewustwording en mobilisatie
onder studenten en leraren. Dit ook met het oog op komende examens.
Er kwamen veel scholen opdagen voor de weekend seminars en workshops die werden gehouden in
het centrum zoals jullie kunnen zien in het overzicht van de activiteiten.
Het koor van het Rubaga Students’ centre wordt door hun goede zang steeds bekender. Het is een
toegewijd koor. Door hun muziekstijl komen er steeds meer jongeren bij.
We hebben een grote groep jongeren geregistreerd die gebruik heb gemaakt van de computerruimte
om onderzoek te doen voor hun studie.
Onze watertank is nog steeds in een goede staat, maar door het lange droogteseizoen (die van oktober
tot het moment van schrijven gaat) staat hij al een tijdje leeg.
Een aantal parochies hebben interparochiële uitwisselingen gedaan om elkaar beter te leren kennen en
om ervaringen uit te wisselen.

OVERZICHT VAN ACTIVITEITEN
ACTIVITEIT

2/7/2016
10/7/2016
12/7/2016
24/7/2016

Patron’s meeting
PMM/Mwiri reunie (meisjesschool)
Jongerenbijeenkomst
leiderschap training voor Jinja
College (bestuurders)
Bisdombreed pastoraal overleg
St Peter’s High School
Trinity College
Bijeenkomst jeugdraad

RSC
RSC
Cathedral
RSC

Cathedral/Irundu sportdag
Bijeenkomst Nationale jeugd
conferentie
Namwendwa jeugd dag
Jeugd van de kathedraal bezoeken
Fort Portal
Matuumu SS vergadering

Irundu
Cathedral

41

Namwendwa
Fort Portal

38

30/7/2016
31/7/2016
5-7/8/2016
910/9/2016
18/9/2016
20/9/2016
24/9/2016
1/10/2016
34/10/2016
710/10/2016
15/10/2016
2223/10/2016
27/10/2016

Bezoek aan St Andrea Kaahwa SS
(school)
Studentendag
Nsambya jeugd bezoekt Fatima
jeugd
Bijeenkomst Nationale jeugd
conferentie
28/10/2016 Bezoek aan Kamuli school of
Nursing school
29/10/2016 Bezoek aan Busedde SS (school)
31/10/2016 Bezoek aan St Benedict P/S
5/11/2016 Bijeenkomst jeugdraad
11Seminar over jeugd en familie
13/11/2016
13Bezoek aan St Cyprian Kyabadde
15/11/2016 High School
19/11/2016 Jinja College staff Vergadering
9/12/2016 Mbikko Vergadering
14National Youth Celebrations
18/12/2016

PLAATS

AANTAL
DEELNEMERS
19
73

DATUM

RSC
RSC
RSC
RSC

52
57
13

Matuumu
Kibaale
PCJ
Fatima
RSC

28

Source of the Nile
RSC
Wanyange
RSC
RSC

62
32

Nagalama
PCJ
Generalate
Jinja College

106
18

TOEKOMST
We willen doorgaan met de promotie van talentontwikkeling door sport en muziek door meer
muziekinstrumenten aan te schaffen om ons koor een boost te geven.
De weekend workshops en seminars blijken erg gewaardeerd te worden door veel mensen.
We willen doorgaan met de renovatie van andere delen van het gebouw die aan het lekken zijn, in het
bijzonder de gedeeltes waar gasten overnachten.
We overwegen nog steeds de mogelijkheid om over te stappen naar zonne-energie om de
energierekeningen omlaag te krijgen.

WAARDERING
Het succes van onze activiteiten in de afgelopen periode is mede mogelijk gemaakt door de
begeleiding en financiële en morele hulp van:
1.
2.
3.
4.

Onze geliefde donateurs in Nederland (M&O werkgroep en zijn donateurs) en het Bisdom
Jinja. Geen woorden kunnen de dankbaarheid uitdrukken die wij voor jullie hebben.
De coöperatie van jeugdleiders op bisdom-niveau en parochie-niveau.
De toewijding van schoolbestuurders en docenten.
Alle jeugd die toegewijd zijn aan het dienen van de kerk en die vrijwillig deelnemen aan
alle programma’s van het Rubaga Students’ centre.

Met vriendelijke groet,

Fr Benedict Wakabi
Diocesan Youth Chaplain
7th,February, 2017

De gerenoveerde hoofdzaal

Het gerenoveerde plafond met de nieuwe lampen, ventilatoren en gordijnen

De gerenoveerde douches

De gerenoveerde toiletten en douches

De nieuwe wasbakken

De nieuwe tegels op de vloer in de douches

Het plafond van voor de renovatie

Een douche van voor de renovatie

Een toilet van voor de renovatie

