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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.
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.”
Doelen
· Het netwerken en coordineren van het jeugdapostolaat.
· Het bevorderen van economisch bewustzijn van de jongeren over hoe de beschikbare middelen
efficient benut kunnen worden.
· Het creeeren 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 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 organiseren van de jeugd, zodat zij actief deelnemen aan kerkgerelateerde activiteiten.
· Het mobiliseren van middelen om het jeugdpastolaat te onderhouden.
· Het stimuleren van de jongeren om hun talenten te gebruiken en te ontwikkelen.
Programma’s, die in het studentencentrum worden aageboden zijn o.a.:
· Weekend seminars/ workshops.
· Ontwikkelingsseminars over inkomen genererende activiteiten.
· Studentendagviering.
· Jeugdconferenties.
· Vakantie programma’s voor de studenten.
· Rapporteren over en bezoeken van de jeugdprojecten.
· Sport en spel.

Een aantal van de activiteiten dit afgelopen halve jaar:
KIEZEN NIEUWE RAAD VAN BESTUUR VOOR HET BISDOM JEUGDPASTORAAT 2016-2019
NAME

PAROCHIE

TITLE

GESLACHT

KAAGOMA DENNIS

KAMULI

VOORZITTER

MAN

NAMANDE MONICA

RUBAGA
KATHEDRAAL

VICE-VOORZITTER

VROUW

MUKOSE SIMON
PETER

WESUNIRE

SECRETARIS

MAN

MUTEBE EMMANUEL

BUGEMBE

VICE-SECRETARIS

MAN

MAGANDA J B
BEATRICE

NANKOMA

PENNINGMEESTER

VROUW

BYOGERO MARIA B.

RUBAGA
KATHEDRAAL

VERTEGENWOORDIGER

VROUW

MWANDHA FRANCIS

IGANGA

SPORT EN SPEL

MAN

NANSUKUSA JOVIA

WALUKUBA

SPORT EN SPEL

VROUW

WODEYA
EMMANUEL

KAGOMA

JINJA DECANAAT
VERTEGENWOORDIGER

MAN

NABWIRE JULIET

BUSWALE

IGANGA DECANAAT
VERTEGENWOORDIGER

VROUW

NWAKU JAMES

NAMWENDWA

KAMULI DECANAAT
VERTEGENWOORDIGER

MAN

MAGANDA PATRICK

BUDINI

BUDINI DECANAAT
VERTEGENWOORDIGER

MAN

IFUBA DAN

IGANGA

LITURGIE EN KOOR

MAN

NEKESA RONALD

BUSOWA

ONTWIKKELING

MAN

KAWALA ANNA
MARIA

KYEBANDO

CCR VERTEGENWOORDIGER

VROUW

KAVUMA STEPHEN

IGANGA

YCW VERTEGENWOORDIGER

MAN

KAWANGUZI
EMMANUEL

RSC

COORDINATOR

MAN

REV.FR. BEN
WAKABI

RSC

BISDOM JEUGDPRIESTER

REV.FR. ANTHONY
LWERERE

RSC

ASSISTENT JEUGDPRIESTER
BISDOM

We hebben een Safari kruis als symbool van het decanaat voor het organiseren van de nationale jongeren
conferentie. Dit kruis reist rond door de parochies. De conferentie zal gehouden worden in Jinja van 14 tot en
met 18 december. We verwachten ongeveer tienduizend jongeren. Het nationale jeugd commitee heeft ook een
25-tal vertegenwoordigers per land uit Kenia, Tanzania, Rwanda en Burundi uitgenodigd.
We hebben interparochiele spelen gehad ter voorbereiding op de nationale jeugddag.
We hebben ook een interparochiele muziek competitie dat nu nog steeds gaande is. Dit wordt gedaan om er
voor te zorgen dat er meer jonge mensen worden gemobiliseerd.
We hebben een nieuw keyboard gekocht voor het Rubaga Students centre, dankzij een gift uit de Christoffel
parochie.
Ons eigen Uganda Martyrs Choir doet het tot zover erg goed. Het aantal leden is gegroeid.
We hebben nog steeds weekend-seminars zoals voorheen, maar de eerste periode was niet succesvol omdat de
scholen door de presidentsverkiezingen later open gingen.
We hebben een donatie ontvangen van 15 naaimachines van het Nationale Fonds voor Sociaal Zekerheid Jinja.
Deze naaimachines worden geschonken door een samenwerkingsverband van bedrijven die zich inzetten voor
sociale voorzieningen. 5 naaimachines zijn elektrisch en 10 voet aangedreven.
Onze jeugd heeft een zeer geslaagde excursie gedaan naar het Tororo Aartsbisdom.
Op dit moment worden er muzieklessen gegeven in het RSC.
10 jongeren zullen afreizen naar de Wereld Jongeren Dagen in Polen.
Zoals in mijn eerdere verslagen over het lekkende dak, kan ik nu melden dat we tenminste voor het
kerkgedeelte nieuwe ijzeren platen hebben ontvangen. Dankzij een vriend vanuit de parochie kunnen we nu in
de hal en de kerk het dak gaan vernieuwen. Voor dit werk moeten we alleen nog financiele middelen zoeken.
Het dak vervangen vraagt om ongeveer 800.000 Shillings.

Samenvatting van activiteiten van 1 januari tot 3 juli 2016
Datum

Activiteit

Plaats

Aantal
deelnemers

16/1/2016

Jeugdpastoraat
Vergadering

RSC

14

30/1/2016

Uganda Martyrs
bijeenkomst

Choir RSC

33

Evaluatie en planning

31/1/2016

Kinder nieuwjaarsfeest

47

Sociaal evenement

3/2/2016

Jeugdbijeenkomst in de Buyala
kathedraal

Spirituele aanmoediging

6/2/2016

YMCA staff

Teambuilding

1215/2/2016

Jeugdraad
workshop RSC
over het ontmoeten van
de Heer en verkiezing

RSC

YMCA

Opmerking

Verkiezing van nieuwe
leiders

van
de
jeugdleiders.

nieuwe

27-28/2

School zegening

Jinja College

5/3/2016

Jeugdleiderschap
Workshop

Cathedral

7-8/3/2016

School zegening

Matuumu SS

Samenwerking scholen

11/3/2016

decanaat jeugd seminar

Wesunire

Leiderschap Training

12/3/2016

Jeugdraad bijeenkomst

RSC

15/3/2016

Nationale Jeugd Raad Cathedral
bijeenkomst

Voorbereidingen voor de
Nationale
Jeugd
Conferentie

1820/3/2016

Weekend seminar

RSC

Alcohol
misbruik

en

drugs

3/4/2016

HTTI overdracht

Crested
Crane
training
institute

Inliden
van
student leiders

nieuwe

4-5/4/2016

Jeugd Raad.

RSC

810/4/2016

Weekend seminar

St John Bosco

Samenwerking scholen

9/4/2016

YCS Aanmelding

PCJ

Om de YCS te promoten
in scholen.

15/4/2016

Overdracht
naaimachines

RSC

Om jeugdwerkeloosheid
tegen te gaan.

16/4/2016

YCS Aanmelding voor St
Joseph’s
de Kamuli confederatie
Vocational

Samenwerking scholen

26/4/2016

NYC

Kathedraal
Hal

Voorbereiding
nationale
conferentie

29 April- Weekend seminar
1
May
2016

St.
Francis
Girls school

Samenwerking scholen

6-7/5/2016

Agululu
Tororo
Aartsbisdom

Versterken sociaal beeld
van de jeugd.

th

st

Jeugd Excursie

Samenwerking scholen

van de
jeugd

5/6/2016

Nawanyago draagt het Nawanyago
kruis over aan Kamuli
jeugd

11/6/2016

Uganda Martyrs Choir Mutungo
bezoekt Kampala
parochie

19/6/2016

Iganga jeugd bezoekt Kathedraal en
Jinja jeugd voor sport omgeving.
en spel.

Om de band met de
jeugd in de parochies en
in
de
families
te
versterken.

26/6/2016

Studenten reünie geleid RSC
door PMM Girl’s school.

Studenten
brengen

2/7/2016

Patron meeting

RSC

Foto’s van een aantal uitgevoerde activiteiten:

Jeugd en kapelanen die de nationale jeugd dagen organiseren

Symbool
van
decanaat
voor
organiseren
van
nationale
jeugdconferentie

15

het
het
de

samen

Plannen
van
school
school apostolaat en
voorbereiding voor de
studentendag.

Jongeren van Jinja ontvangen een zegen van
de Bischop voorafgaand aan hun promotietrip

Uganda Martyrs’ Choir treed op tijdens een
dienst in het aardsbisdom Tororo.

De nieuwe leden van de jeugdraad van bestuur

Jeugd van kagoma parochie dragen het kruis ter
voorbereiding op de nationale jeugd conferentie.

Dankbaarheid
Vaak kunnen woorden niet precies de blijdschap en dankbaarheid uitdrukken van iemand. Maar namens het
jeugdapostolaat van Rubaga Students Centre, wil ik graag onze vrienden van de M&O werkgroep bedanken
voor de liefde, zorg, en de spirituele en morele steun die wij altijd ontvangen. We willen ook graag Peter
bedanken voor de coordinatie van dit alles. Wij zijn in staat om alles wat er in dit verslag genoemd is te doen
door jullie steun en onze harten zijn gevuld met dankbaarheid. We zullen God in onze gebeden vragen om
jullie te zegenen.
Met vriendelijk groet,

Fr Benedict Wakabi
Diocesan Youth Chaplain

