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Halfjaarrapport van 1 juli 2019-31 december 2019.

BESCHRIJVING EN ACHTERGROND VAN HET CENTRUM EN HET JEUGDAPOSTOLAAT VAN
HET BISDOM:
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. Al 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.
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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 kerk gerelateerde 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 zijn erin geslaagd om een aantal succesvolle landelijke/ stedelijke workshops over financiële
geletterdheid, jeugd verantwoord leven, jeugd in de missie van de kerk en de samenleving, en onder
andere jeugd levensonderhoud programma's.
=We zijn langzaam maar gestaag begonnen met de bouw van een modern buitentoilet volgend op het
advies van de gemeente.
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=We hebben de gordijnen in de grote hal vervangen die in 2018 waren gestolen.
= We hielden een prachtige jaarlijkse katholieke studenten dag op PCJ dat een flink aantal studenten
trok rond het bisdom.
=Zoals we hadden afgesproken in onze bisdom pastorale jeugdraad, ter nagedachtenis aan Pater Kees
houden we een Fr Kees herdenkingsdag, zelfs deze keer vierden we het in het centrum.
=Het werk aan de tuinen van het centrum is aan de gang, maar tot nu toe zo goed. We hopen dat deze
tuinen na voltooiing zal helpen om wat geld in te zamelen voor het centrum.
=Het jeugdkoor Oeganda Martelaren jeugdkoor van het centrum is bewondering blijven winnen rond
het bisdom omdat ze op zoveel plaatsen uitnodigingen hebben ontvangen om Missen te zingen.
=De omtrekmuur werd geschilderd met waterafstotende vernis om het sterk te houden tegen de
slagregens.
=De jeugd genezing en bevrijding mis in het centrum is nog steeds gaande en ik wil melden dat de
aantallen nog steeds enorm zijn.

=De school platteland ministerie in scholen is voortgezet.
=Om talenten te promoten, vooral door middel van spelletjes en sport, gaven we ballen van voetbal,
volleybal en netballs aan parochieteams en dit heeft versterkt en meer moreel teruggebracht naar de
belangrijke functie van sport. Interparochiewedstrijden en vriendschappelijke ontmoetingen zijn
gehouden.
=Via Fr Wijnand Huys ontvingen we muziekinstrumenten zoals een tenorsax, Alto Sax, trompet,2
fluiten, een nieuw setje drumstel, 2 sets koor- en jazzuniformen, muziekstandaarden voor het koor.
=We namen actief deel aan de nationale jeugdconferentie die in Kasana-Luwero werd gehouden. We
waren vertegenwoordigd door 94 jongeren vanuit het Jinja bisdom.
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SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN
№
1

Datum
1 juli 2019

Activiteit
Postulants cursus

2
3
4

4 juli 2019
6 juli 2019
7 juli 2019

Seminarian bijeenkomst
Patroonsvergadering
Bisdom bedevaart

5

11 juli 2019

6

14 juli 2019

Docenten/instructeurs
herinneringen, salescianen van Don
Bosco
Nieuwe Glorie SS

7

10

19-21
juli
2019
27-28
juli
2019
3 t/m 4
augustus
7 augustus

11

17 augustus

12
13

23 augustus
30-31
augustus
6-8
september
16
september

8
9

14
15

16
17
18
19
20

21

PMM-meisjesschool

Doel

Weekend seminar

Plaats
Nalufenya
Nalufenya
Rsc
Rsc
Bugonza
Bugonza
Kamuli Kamuli

Buwenge
Buwenge
Rsc

Buyala jeugdworkshop

Financiële
Kathedraal
geletterdheid
De uitvoerende vergadering van de Evaluatieworkshop Rsc
jeugd
St Francis De Sales Iyolwa
Studenten
Tororo (Tororo)
herinneren zich
Wijdingen
Namilari
Namilari
Einde termijn
Alle scholen
Kyebando Jeugdworkshop
Mayuge Mayuge

Namasagali campus studenten
bijeenkomst
Stedelijk jongerenseminar over Workshop
business management en cultuur
van sparen
20
-22 Kamuli Sch van verpleging en
september
verloskunde
2 oktober
Kamuli Progressieve school
Gebedsdag
5 oktober
Jaarlijkse Katholieke studentendag
6 oktober
Mt.St. Henry SS
Zegen
senior
kandidaten
9 oktober
Namwendwa jeugdworkshop
Het
levensonderhoud
van de jeugd
10
-11 Sint-Jan Bosco SS
De
oktober
gebedsterugtocht
van de school

Kamuli Kamuli
Rsc

Kamuli Kamuli
Kamuli Kamuli
Pcj
Mukono
(Mukono)
Kamuli Kamuli

Kamuli Kamuli
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22

18 oktober

Seeta Junior

23

20 oktober

Wesunire jeugdseminar

24

25-27
oktober
2 november

Weekend seminar

10
november
24
november
1 t/m 6
december
10
-15
december
18
december
22
december
29
december
31
december

De pastorale raad van de jeugd

25
26
27
28
29
30
31
32
33

Seeta High School

Zegen Leerlingen Lugazi Lugazi
van groep 7
Financiële
Rsc
geletterdheid
Kiyunga Kiyunga
Zegen mis voor Lugazi Lugazi
senior senior zes
Rsc

Bisschoppen 40 jaar in het
priesterschap en 25 jaar bisschop
De Terugtocht van de geestelijkheid

Kathedraal

Nationale Jongerenconferentie

Kasan-Luwero
(Kasan-Luwero)
Rsc

Tororo (Tororo)

Seminarian en cultuurseminar
Oeganda Martelaren Koor

Jaarlijks feest

Retraitre met de Heilige Kruiszusters
Nieuwjaarsgebeden

Rsc
Rubaga Heuvel

Overnachting

Kamuli

Uitdagingen
=Drukke en strakke schoolprogramma's die soms onze activiteiten niet begunstigen.
=We missen goede dekens in de kamers.

WOORD VAN DANK
Onze oprechte stem van dank aan onze geliefde donateurs en vrienden in Nederland dat is; Werkgroep
M&O -Capelle voor hun niet aflatende steun en bijdrage en begeleiding aan de jeugddienst. We zijn Peter
Simons even dankbaarvoor zijn onbaatzuchtige steun en coördinatie.
Onze pick-up had pech en het was zo'n grote tegenslag voor ons. Er is veel aan geld uitgegeven om het recht
te zetten. Wij danken u vrienden van M & O voor het staan met ons en het bisdom voor alle steun.
We zijn inderdaad schatplichtig aan de Mill Hill Familie via wie we de steun van wijlen Fr Kees kregen om het
apostolaat te versterken. Hun financiële steun heeft het ministerie sterk versterkt en nieuw leven ingeblazen.
De steun en cooperatie van jeugdleiders op alle niveauss, vrienden van de jeugd en parochie jeugdkapelaans.

5
Halfjaarrapport juli – december 2019.

We hadden vorig jaar geen bisdomjeugdkamp vanwege de vele bisdom gerelateerde programma's die de
bisodom pastorale coördinator ertoe aanzette om alle verschillende kapelaans te vragen om de
groepsvieringen zoals het jeugdkamp op te schorten.
Een stem van dankbaarheid naar de schoolhoofden en patroons die zeer ondersteunend zijn geweest aan onze
bediening en activiteiten.
Al met al kan ik zeggen dat het een goed jaar is geweest waarin geslaagd zijn om de meeste geplande
activiteiten uit te voeren.
Met vriendelijke groet,

Fr Benedict Wakabi
Bisdom Jeugdkapelaan
20 februari, 2020
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