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15 april 2021
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 (RIP) (RIP) een Mill Hill missionaris 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 (RIP) 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. En ik wil zeggen dat het centrum al meer dan veertig jaar materiële,
spirituele en financiële steun krijgt van M&O Werkgroep uit Nederland.
Het centrum staat nu onder leiding van fr. Ben Wakabi, die als directeur van het centrum en
de diocesane jeugdpastor fungeert, met de hulp van een manager van het centrum
Emmanuel Kawanguzi, die ook fungeert als de Diocesane Jeugdcoördinator. We hebben ook andere
mensen die op de een of andere manier in het centrum helpen.
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.
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• 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.
Onder de programma's die we tot nu toe in het centrum en rond het bisdom Jinja hebben
kunnen realiseren, zijn de volgende:
• Weekendseminars/ workshops.
• Ontwikkelingscursussen over inkomsten genererende activiteiten.
• Jeugddagvieringen
• Studenten dag-feest.
• Jeugdconferenties
• Vakantieprogramma's voor de studenten
• Monitoren en toeren van jeugdprojecten.
•Spelletjes en sporten.
Jeugd ministerie in de lockdown.
Na het uitbreken van de Covid 19-pandemie is de situatie niet hetzelfde gebleven. We moesten het
nieuwe normaal aannemen. Het jeugdministerie werd een hele uitdaging. De aanpak van het
ministerie moest veranderen. We hebben meer van de lokale radiostations, sociale mediaplatforms
gebruikt om het Apostolaat uit te voeren. Scholen en instellingen werden gesloten, kerken gesloten,
grote bijeenkomsten gestopt. Vandaar dat onze schoolactiviteiten in het buitengebied ook een tijdje
moest worden opgeschort.
Het jaarlijkse Diocesane Jeugdkamp en de Diocesane Katholieke studentendagvieringen vonden niet
plaats vanwege Covid 19.
Fr Kees (RIP) memorial day werd afgelast vanwege de vele beperkingen die de pandemie met zich
meebracht.
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Vanaf oktober heeft de regering van Oeganda de lockdown op scholen en gebedshuizen echter
gedeeltelijkopgeheven. De gevallen van Covid zijn blijven dalen. En zoals het voor veel mensen over de
hele wereld is geweest, heeft deze pandemie ons hier onmetelijk beperkt.
Veel van onze geplande programma's konden niet beginnen vanwege het gebrek aan geld om deze
programma's uit te voeren. We zijn er echter in geslaagd om een paar beheersbare activiteiten uit te
voeren in het centrum en rond het bisdom, zoals hieronder te zien is.
Overzicht van de activiteiten van 1 juli tot 31 december 2020.
No
Datum
Activiteit
1
11/7/2020
Jeugdbestuurder
2
25/7/2020
Diocesane pastorale jeugdraad
3
8/8/2020
Uganda Martyrs jeugdkoor
4
22/8/2020
Iganga bezoek
5
28/8/2020
Dekenaire jeugdraad
6
19/9/2020
Bezoek aan Nakyaka
7
7/10/2020
Sint-Jan Bosco SS
8
8/10/2020
Brighton Junior Sch
9
16/10/2020
Interreligieuze dialoog
10
21/10/2020
Buyala Basisschool
11
22-24 oktober/2020
Sint Bernard Manya SS
12
7/11/2020
De gebeden van de stamboom
13
18/11/2020
Janet P/S
14
19/11/2020
Moeder Kevin SS
15
9/12/2020
Nationale jongerenconferentie (Online)
16
27/12/2020
Uganda Martyrs jeugdkoor
17
30-31/2020
Eindejaars jeugdgebeden

Locatie
Rsc
Rsc
Rsc
Iganga
Kamuli
Kamuli
Kamuli
Kampala
Jinja Nijl Resort
Kathedraal van Jinja
Kyotera
Rsc
Buwaiswa
Rsc
Walukuba
Nsambya
Rsc

Enkele van de prestaties.
Ik ben blij u te kunnen informeren dat we ons buitentoilet hebben voltooid. Het heeft 2 kamers en
vier urinoirpotten voor de kant van heren en 3 aan de kant van dames.
We hebben een aantal onderhoudsbeurten uitgevoerd op het hoofdgebouw door middel van
schilderen en ook hebben we enkele kleine renovaties uitgevoerd.
Bovendien hebben we de tuinen aanzienlijk verbeterd om gasten aan te trekken om de tuinen te
verhuren om vanuit de buurt wat inkomsten naar het centrum te brengen.
We hebben praktische levensvaardigheden aan de jongeren gegeven, zoals het maken van tassen,
maskers, tafelmatten, schoenmaken en kleermakerij.
Meer indoor games zijn ondersteund zoals schaken, Luddo en tafeltennis.
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Ik bied nog steeds elke dinsdag van 9.00 tot 18.00 uur counseling en bekentenissen aan de jongeren
en tot nu toe heeft dit meer jongeren aangetrokken.
Een vriend van het Rubaga Students Centre uit Kampala schonk vier automatische naaimachines aan
het jeugdministerie.
In behandeling/ Uitdagingen
De bouw aan het Fr Kees (RIP) memorial gastvleugel is nog niet begonnen.
We moeten nog steeds nieuwe lakens en dekens kopen voor het centrum.
Due aan de stijgende stroomtarieven in het land, hebben wij nog plannen van het installeren van
zonnestelsel om de kosten van stroom te verminderen.
We zijn van plan om nog minstens twee plastic watertanks te kopen om het regenwater op het
hoofdgebouw te oogsten en een middelgrote tank van ongeveer vijfduizend liter tank om het water
aan de buitenkant van het nieuwe toilet op te verzamelen. Dit zal verder bezuinigen op de
waterkosten.
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 die altijd onze link is geweest met de
grote familie van M&O.
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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