BISDOM JINJA
BUREAU VAN DE JEUGDAPOSTOLATE
Rubaga Student's Centre, Plot 53 Kiira Road
Postbus 2144 Jinja – Oeganda.
Telefoon: +256-434-124122 / +256-774-202406
E-MAIL: bennteba2015@gmail.com
24 augustus 2020

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
Jeugd ministerie in de lockdown.
Op 18 maart 2020 kondigde de regering van Oeganda een totale sluiting van het land aan vanwege
de Covid 19 pandemie. Met het gevolg dat kerken en scholen tot op heden gesloten zijn. Dit heeft
het dagelijks leven volledig lam gelegd and dat geldt ook voor ons jeugdwerk in het centrum en het
bisdom. Als gevolg daarvan ben ik begonnen met het nieuwe programma van evangelisatie om de
jongeren te bereiken.
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Het land is doorgegaan met het registreren van meer gevallen van het corona virus en sterfgevallen.
Er is veel onzekerheid en angst.
Als gevolg van de afsluiting zijn veel dingen en activiteiten tot stilstand gekomen. Het is nu zes
maanden geleden dat de afsluiting begon. De sluiting van de kerken heeft sterke invloed op ons als
het centrum. De lopende kosten zoals water, elektriciteit en onder vele andere essentiële dingen voor
onze dagelijkse werking van het centrum stijgen.
Momenteel wordt een groot deel van ons ministerie online gedaan via de radiopresentaties en op
andere social media platforms.
Overzicht van de activiteiten van 1 januari tot 31 juli 2020.
Datum
3 januari
6 januari
9 januari
9 januari
12 januari
15 januari
19 jan

25 januari
3 februari
9 februari
11 februari

15-16
februari

22 februari

Doel
Activiteit
Decanaat jeugdleiders animatie
workshop
Jeugd herinnering
De vergadering van de jeugd
Hereniging
Bevordering
van
roepingen
De decanaat vergadering van de planning voor de
jeugd
jaarlijkse activiteiten.
Het huisbezoek van seminarian
Oeganda Martelaren jeugdkoor Opstellen
en
algemene vergadering
versterken van het
koor
De sportdag van de jeugd
Bevordering
van
talenten
Begin van schooltermijn
Jinja stadsscholen opening Mis
Zegen gebeden
Schoolapostolaat/
Hoe stakingen en
conflictmanagement
demonstraties
op
scholen te bestrijden
Bisdom Pastorale jeugdraad
Planning, strategizing,
het tekenen van de
jaarplanner voor de
jeugdactiviteiten in het
centrum en rond het
bisdom.
Reunie van het personeel
Spirituele en morele
vorming
aan

Locatie
Buswale Buswale
Masaka Masaka
Budini (Budini)
Kagoma Kagoma
Kamuli Kamuli
Wesunire Wesunire
Rsc

Walukuba Walukuba
Scholen
Rsc
Moeder Kevin

Rsc

Namilyango College
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24 februari

29 februari
7 maart
13 maart
14 maart
18 maart
28 maart

onderwijzend
personeel
Parochie
jeugd
kapelaans Evaluatie
van
de Rsc
vergadering
activiteiten van het
voorgaande jaar en de
voorbereiding van het
nieuwe jaar.
Bisdomwijken
Iganga Iganga
Jeugdmis
De jeugdvieringen van Nakivumbi
de parochie
Schoolmis
St Kigulu primaire
Radio Maria Oeganda Nachtelijke
Kampala
gebeden
Vergrendeling gestart
Spirituele herinnering
Nsambya (Nsambya)

Enkele van de prestaties.
We zijn begonnen aan het buitentoilet na het advies van de gemeentelijke gezondheidsinspecteur
vanwege de nieuwe tuinen die we hebben gemaakt.
We hebben een flink aantal renovaties in en rond het centrum gedaan.
Door het uitbreken van Covid 19 moesten we nieuwe manieren bedenken om de jongeren te bereiken.
Dus we hebben programma's draaien op het radiostation elke zondag voor anderhalf uur.
Ik ben ook begonnen met spirituele opgenomen audioberichten die ik naar jongeren stuur op sociale
mediaplatforms.
Ik heb ook live stream vieringen op Facebook gezet vooral tijdens de Heilige Week en Pasen seizoen.
We hebben praktische levensvaardigheden uitgedeeld aan de jongeren, zoals het maken van tassen,
maskers, tafelmatten, schoenen en kledingmakerij.
Meer binnenhuis spelletjes worden ondersteund, zoals schaken, Luddo, en tafeltennis.
Ik bied begeleiding aan de jongeren elke dinsdag van 9:00 tot 18:00 uur en tot nu toe is het een
succes.
Er zijn opleidingsseminars en workshops van jeugdgroepen gehouden.
De RSC grot en kapel hebben meer mensen aangetrokken die komen voor prive-gebeden vooral vanaf
het moment dat de lockdown werd aangekondigd door de regering.
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De nieuwe tuin van het centrum ziet er uit zeer mooi.
We hebben meer jongeren gemobiliseerd voor sacramenten.
Lopende activiteiten
Begin dit jaar zijn we begonnen op het buitentoilet, maar vanwege de situatie die we doormaken is
het nog steeds onvolledig omdat we ongeveer vijf miljoen (shilling, omrekend EUR 1.200) nodig
hebben om het af te maken, zodat het klaar is voor gebruik.
Het Fr Kees memorial huis structuur is nog niet begonnen.
Bestrating van de compound is nog niet begonnen. Maar we kochten een machine voor het maken
van de straatstenen door giften van de vrienden in Californië.
We moeten nog steeds nieuwe lakens en dekens voor het centrum krijgen.
Door de toenemende stroomtarieven in het land, hebben we nog steeds plannen om zonne energie
systeem te installeren om te bezuinigen op de kosten.
Woord van dank.
We zijn zeer veel dank verschuldig aan de M&O Werkgroep voor de voortdurende zorg, liefde, steun
en voor bijstaan tijdens deze moeilijke momenten van pandemie. Het leven zou anders zijn geweest
zonder uw vrijgevigheid. Ik ben Peter Simons zeer dankbaar voor de coördinatie en de begeleiding.
We zijn de jeugdleiders, kapelaans en schoolbegeleiders even dankbaar.
Wij danken de vrienden van het centrum die ons ook bijstaan vooral in deze tijd.
Met vriendelijke groet,

Fr Benedict Wakabi
Bisdom Jeugdkapelaan
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