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Halfjaar rapport van 1 juli tot 30 december 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 is er een veertig jaar oud jeugdcentrum met een groot aantal actieve jongeren.

VISIE:
Gezondheidsverantwoordelijke jongeren hebben, met christelijke sociale, morele, economische en
politieke waarden, met een positieve en innovatieve houding en in staat om de beschikbare middelen
efficiënt te gebruiken om hun ontwikkeling te ondersteunen.

MISSIE:
Het organiseren, Evangeliseren en betrekken van de jeugd voor integrale ontwikkeling.

DOELSTELLINGEN VAN HET STUDENTENCENTRUM:
De doelstellingen die het jongeren apostolaat begeleiden bij het nastreven van haar missie en het
bereiken van haar visie zijn:
• Netwerken en coördinatie van het jongerenapostolaat.

• Het bevorderen van economisch bewustzijn onder jongeren over het efficiënt gebruik van de
beschikbare middelen.
• Bewustwording creëren en het vermogen van jongeren versterken om de verspreiding van HIV /
AIDS te voorkomen.
• Bevordering van christelijke en culturele waarden onder de jongeren.
• De jongeren versterken om de kwalitatieve voedselproductie op het niveau van het dagelijks leven
te verhogen.
• Bevordering van genderbewustzijn en participatie in het jongerenapostolaat.
• Het creëren en bevorderen van bewustwording bij de preventie van drugs- en drugsmisbruik onder
jongeren.
• De jeugd machtigen promotors van vrede en gerechtigheid te zijn in hun gemeenschappen.
• Om de sociale leer van de kerk onder de jongeren te verspreiden.
• De jeugdprogramma's opschalen en nieuwe ontwerpen.
• De jeugd organiseren om actief deel te nemen aan kerkgerelateerde activiteiten.
• Mobiliteit van middelen om het jeugdapostolaat te ondersteunen.
• De jongeren kracht te geven om hun potentieel te benutten.

PROGRAMMA'S AANGEBODEN IN HET STUDENTENCENTRUM:
• Weekendseminars / workshops.

• Ontwikkelingscursussen over inkomsten genererende activiteiten.
• Jeugddagvieringen
• Studenten dag-feest.
• Jeugdconferenties
• Vakantieprogramma's voor de studenten
• Monitoren en toeren van jeugdprojecten.
• Vergaderingen.
• Jeugd ontmoet de Verlosser (Y.E.S) retraites
• Zondag- en weekdag liturgische vieringen
•Spelletjes en sporten.
•Talent Ontwikkeling.

Enkele prestaties
We hebben het landelijke jongerenapostolaat met dank aan de schenking van wijlen Fr Kees versterkt
en gepromoot. We hopen dat deze zullen leiden tot meer lobbywerk, netwerken en
belangenbehartiging voor degenen die zijn opgeleid. De opkomst van de deelnemers is veelbelovend.
Ons pluimveeproject doet het goed. We hopen het in de toekomst groter te maken als we wat geld
kunnen krijgen.
De zondagsmis heeft meer mensen naar het centrum getrokken voor gebeden.
De nieuwe grot heeft ook de toewijding van Maria gepromoot onder de jonge mensen die elke dag
komen voor de rozenkrans.
We organiseerden met succes een herdenking mis voor de wijlen Kees in het centrum en dit wordt
een jaarlijks evenement.

We hebben een nieuw energiebesparend verlichtingssysteem in het centrum geïnstalleerd. De
rekeningen werden te hoog voor ons om te betalen.
Er is een toename van kerkhuwelijken rondom het bisdom.
We zijn doorgegaan met meer renovatie en onderhoud aan het hoofdgebouw.
Het programma voor het ministerie van Buitenlandse Zaken op zowel katholieke als niet-katholieke
scholen is blijft ontwikkelen.
We hebben een zeer succesvol diocesaan jeugdkamp en studenten dag gehouden.

SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN.
DATUM
1st July
6th July
11th July

ACTIVITEIT
Diocesan Pilgrimage
Youth Exposure trip
Joint youth choirs
assembly

15th July

Youth ministry in Jinja Jinja. Kodheyo T.V
Diocese

16th July

Youth and vocational
discernment in Africa
Jinja Diocesan parish
youth
chaplains
meeting
Diocesan
pastoral
youth council seminar
Weekend seminar St
John Bosco
Weekend seminar
Rural youth Apostolate
Jinja Deanary
Rural youth Apostolate
Iganga Deanary
Parish youth day
Diocesan youth camp

Kampala

Youth day
Weekend
seminar
Greenfields High sch
Opening of youth hall
Spiritual recollection
Fr Kees memorial
Mass

Kamuli
Iganga

18th July

21st July
27th -29th
3rd -5th August
10th -12th
17th -19th
26th
30th August -2nd Sept
8th Sept
21st sept
26th Sept
28th -29th
30th Sept

PLAATS
Bugonza
Hoima
RSC

DOEL
Jogneren netwerken
Organiseren
en
deelname jongeren in
het koor.
Jongeren: gezond leven
en het opvoeden van
kinderen.
Wat is onze roeping?

RSC

Plannen en evaluatie
jogneren activiteiten.

Budini

Plannen

RSC

Leiderschap
cursus
voor schoolhoofden.
Carrière begeleiding.
Sparen onder jongeren.

Budini
Kagoma
Iganga
Mengo Kisenyi
Budini

Salesians Kamuli
Mill Hill
RSC

Bedrijf
houden.

starten

Versterken
activiteiten

en

jeugd

Bidden.

Bidden
Om de erfenis van Fr
Kees te behouden

1st Oct
2nd Oct
3rd Oct
4th Oct
13th Oct
21st Oct
3rd Nov
15th Nov
16th -18 Nov
12th -16th December

Spiritual recollection
Blessing of candidates
of senior four
Carrier guidance
School prayer day
Catholic students day

Jenima High sch
New Glory SS

Magogo SS
Kamuli progressive SS
PCJ
Terugkomst
studenten.
Youth encounter the VIVA College sch
savior
Urban Youth prayer RSC
day
Blessing of candidates Jinja Primary teachers
college
Rural youth Apostolate Buwaiswa
Landbeheer
National
youth Nebbi
cooference

van

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN.
De meeste lopende activiteiten zijn nog steeds dezelfde als die we in het rapport van de eerste helft
hebben geplaatst.
We zijn van plan nieuwe poorten aan te leggen ter vervanging van de oude.
Na het vervangen van het dak kijken we uit naar het aanschaffen van een watertank om meer water te
kunnen oogsten.
We hebben de kamers gerenoveerd, maar we hebben nog steeds lakens en dekens nodig voor onze
kamers.
Onze Jazz-band heeft een aantal nieuwe muziekinstrumenten nodig, zoals een gitaar en een drumstel.
We moeten nog steeds werken aan het actualiseren van de constructie van de accomodatie achter het
hoofdgebouw.
We zijn van plan in de nabije toekomst een zonnepanelen in het centrum te installeren.

TOEKOMST
We gaan later dit jaar nieuwe Diocesane jeugdleiders kiezen.
We zullen doorgaan met meer opwindende en educatieve plattelands-programma's voor de stedelijke,
semi-stedelijke en landelijke jeugd.
Onze weekendseminars zijn voortgezet in het centrum, maar ook op scholen die ver van Jinja
verwijderd zijn.
N.B. het is de gewoonte van de kerk om voor de doden te bidden en daarom vragen we je om zo
mogelijk een aantal namen van onze overleden donoren van M & O Working Group te sturen, zodat

we ze tijdens de viering kunnen aanbieden. We hebben het gevoel dat we niet een betere manier
hebben om hen te bedanken voor hun bijdrage aan hen, behalve om voor hun te bidden.

WOORD VAN DANK
Onze harten zijn vervuld met dankbaarheid aan God die ons centrum heeft gezegend zoals op de
bijgevoegde foto's is gezet.
Ten tweede, we zijn onze geliefde donateurs en vrienden in Nederland dankbaar; M & O-werkgroepCapelle voor hun onophoudelijke steun en bijdrage en begeleiding aan het jeugdministerie. We zijn
Peter Simons ook dankbaar voor zijn geweldige coördinatie.
Wij kunnen God niet danken voor de donatie uit het fonds van wijlen Fr Kees voor de promotie en
programma's onder de plattelandsjongeren met dank aan het Mill Hill-huis. We zullen blijven dienen
en de dromen van Fr Kees vervullen.
We zijn de bisschop van het bisdom Jinja verder dankbaar voor de steun.
De samenwerking van jeugdleiders op het niveau van de Diocesanes en geestelijk verzorgers van de
parochie.
De hoge toewijding van sommige schoolmakkers en schoolleiders
Met vriendelijke groet,

Fr Benedict Wakabi
Bisdom Jeugd Kapelaan.
6 maart 2019.

