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Halfjaar rapport van 1 januari t/m 31 juli 2019.
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).
• Zondag- en weekdag liturgische vieringen
•Spelletjes en sporten.
•Talent Ontwikkeling.

Enkele prestaties
Via een vriend hebben we een driefasige dieselgenerator aangeschaft die wordt gebruikt bij
belastingafschakeling.
We hebben bewakingscamera's (CCTV) geïnstalleerd. Dit helpt veel met beveiliging in en rond het
centrum.
We werden bezocht door Tom Beuker, een neef van Fr Kees en Yannick uit Nederland. We hebben
het erg naar ons zin gehad.

De jeugd bezocht het kinderziekenhuis tijdens de heilige week en bood de zieke kinderen enkele
basisartikelen aan.
We hebben nieuwe liturgische boeken (Missals) gekocht, drie delen.
Enkele nieuwe paar lakens die we hebben gekocht om in onze gastenkamers te gebruiken.
We hebben in het centrum een jeugdherstel- en bevrijdingsmis opgestart.
We hebben de jongenskamers gerenoveerd.
Het pluimveeproject doet het nog steeds goed.
De bediening op school is voortgezet.
We hebben nieuwe jeugddragers opgeleid en gekozen, van de parochies tot het diocesane niveau.
We hebben met succes de jongeren ontvangen die ons bisdom hebben bezocht van de parochie
Kampala Nsambya.

SAMENVATTING VAN DE ACTIVITEITEN.
Nr.
1
2

DATUM
1.1.2019
10.1.2019

3
4
5

20.1.2019
24.1.2019
4.2.2019

6

8-10.2019

7

16-17.2019

8

21-24.2019

9
10

26.2.2019
7.3.2019

ACTIVITEIT
Nieuwjaar jeugdfeest
Grote
seminaristenbijeenkomst
Jeugdvrienden in beeld
Jonge ondernemers
Begin van eerste
academische termijn
Jeugd en moderne
landbouw
Jeugd en
beroepsvermogen
Jeugdworkshop en
verkiezing van nieuwe
diocesane leiders
School bijeenkomst
School bijeenkomst

PLAATS
Cathedral hall
Buluba

11

8-10.3.2019

Platteland bijeenkomst

Mother Kevin
St Agnes
Nagalama
Iganga

12

15-17.3.2019

Weekend seminar

Kamuli school

DOEL

Mbikko
Wesunire

Kamuli
Wanyange
RSC

Start je eigen bedrijf
(SOB)

voor
verpleegkunde
en verloskunde
Kagoma

13

30.3.2019

Spirituele herinnering

14
15
16

13.4.2019
16.4.2019
23-25.2019

Semi stedelijke jeugd
Jeugd bijeenkomst
Begeleiding van
schoolmeisjes.

Fatima
Tororo
RSC

17

26.4.2019

St Patrick P/S

18

27-29.4. 2019

19

28.4.2019

20

2.5.2019

Ministerie van de lagere
school
Aankomst en vertrek van
Tom en Yannick
Jeugdmis met Tom en
Yannick
School bijeenkomst

21

3.5.2019

22

4-5..2019

23

15.5.2019

24

17-19.5.2019

25

7.6.2019

26
27

13-15.6.2019
23.6.2019

28
29
30

26.6.2019
28.6.2019
29.6.2019

Einde academische
termijn
Landelijke
jeugdworkshop
Schoolapostolaat
Semi-stedelijk
jeugdseminarie
Diocesane
jeugddirecteur
Weekend seminar
Probeer gebedsscholen
wedstrijd
Schoolleiders seminarie
St Michael basis school
Lof en aanbidding
herinnering

Jeugd en religieus
leven
Loopbaanbegeleiding.
Geestelijk
vertrouwen van
schoolmeisjes.

RSC
RSC
PMM meisjes
school

Buswale
Jinja school voor
verpleegkunde
Bugembe

Anti binnenlandse
campagne

RSC
St John Bosco SS
Bugembe
Jinja College
Namunyumya
RSC

TOEKOMSTIGE ACTIVITEITEN.
Ons computerlaboratorium is nog steeds in bedrijf.
We gaan in oktober een diocesane katholieke studentendag houden.
De landelijke-programma's voor de stedelijke, semi-stedelijke en landelijke jeugd worden
voortgezet.

Onze weekend seminars en seminars zijn voortgezet in het centrum, maar ook op scholen die ver
van Jinja zijn.
We zijn van plan om Fr Kees herdenkingsdag / mis hier in het centrum te vieren.
Het werk aan de middelste tuinen is nog steeds aan de gang en tot nu toe ziet het werk er goed uit.
We mobiliseren ook serieus voor de Nationale jeugdconferentie in het bisdom Kasana Luwero.

TOEKOMST
Drukke en strakke schoolprogramma's die onze activiteiten soms niet begunstigen.
Het ontbreekt ons aan goede dekens in de kamers.
Begin dit jaar werd een van de bomen op de compound in het midden omgewaaid door een sterke
wind en als gevolg daarvan viel een deel van de omtrekmuur neer.
We hebben een tegenslag gehad bij het Fr Kees plattelandsjongerenfonds omdat de donatie nog
niet is gekomen en toch hadden we dit begin dit jaar gepland en activiteiten hebben gehoopt dat
het later zal worden verzonden.

WOORD VAN DANK
Onze oprechte dankbetuiging aan onze geliefde donoren en vrienden in Nederland; M&O
Werkgroep-Capelle voor hun niet aflatende steun en bijdrage en begeleiding aan het jeugdwerk.
We zijn Peter Simons ook dankbaar voor zijn geweldige coördinatie.
We zijn Tom Beuker en Yannick even dankbaar voor hun bezoek aan het studentencentrum van
Rubaga. Bedankt Peter Simons voor het verbinden met ons.
We zijn verder dank verschuldigd aan het bisdom Jinja 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.
28 augustus 2019

