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Geloven Opbouwen Delen

Een reis voor jongeren van 18 t/m 30 jaar

Geniet, beleef,

ontmoet en bezin!

24-07-2021 t/m 08-08-2021

€2249
SPONSOREN DOET

WONDEREN

MAXIM
AAL

Voorbere id ingsweekend

16  daagse  re i s

K lussen  aan  de  boerder i j

Bedevaar t  Numugongo

Safa r i  Murch ison  Fa l l s

Ontmoet ing  met  Mgr .  Odama

HET REISPAKKET:

Contactpersoon: Ingrid,  jongerenwerkster

Jong Bisdom Den Bosch



Geloven Opbouwen Delen

De Nederlandse priester Sander in Oeganda nodigt
Jong Bisdom Den Bosch uit voor een

geloofsuitwisseling tussen 
Nederlandse en Oegandese jongeren.

Wij zijn van harte welkom in de parochie Kitgum,
in het Noorden van Oeganda.

Jong Bisdom Den Bosch is de
jongerenafdeling van het bisdom van ’s-
Hertogenbosch. Naast diocesane
jongerenactiviteiten en reizen naar de
Wereldjongerendagen ondersteunt Jong
Bisdom Den Bosch parochies in het bisdom op het
gebied van tiener- en jongerenpastoraat.

Daarnaast organiseren wij frisse activiteiten
voor(katholieke) tieners en jongeren en dat
alles in samenwerking met jongeren.

 Het maken van een kippenren, 
de varkensstallen herstellen en
 een geitenverblijf realiseren. 

Enkele opdrachten die ons te wachten staan.
 Natuurlijk is het doel ook dat deze dieren
daadwerkelijk gekocht kunnen worden, 

om hen een leven op de (parochie)boerderij te geven.
 Daarom verzamelen wij in aanloop naar de reis ook

sponsorgeld voor de realisatie van deze parochieboerderij.

Geloofsuitwisseling is
niet de enige reden om
te gaan. De parochie
Kitgum heeft ons
gevraagd om de
parochieboerderij te
herstellen en op te
bouwen. 
De parochieboerderij
genereert banen voor de
lokale bevolking en
zorgt voor inkomsten in
de parochie.

De parochie, de omgeving en 
het land Oeganda leren kennen.

Jongeren en hun families ontmoeten. 
Je eigen vertrouwde omgeving voor even achterlaten. 

Andere Nederlandse jongeren ontmoeten, 
samen reizen en ervaringen delen om nooit meer te

vergeten. 

God ontmoeten, want “Hij spreekt en wijst de weg. 
Hij vertelt een verhaal dat je diep in je wezen raakt en

verandert”! Durf jij te voelen en te luisteren?

Durf jij mee te gaan op deze 
Jongerenreis Oeganda – Geloven, Opbouwen en Delen?


