
Kawempe Youth Centre (KYC) 

 
We worden bij aankomst ontvangen 

door Catharine en Timoty. We krijgen 

gelijk een rondleiding. Bij binnenkomst 
komen we aan de balie. Dat is de plek 

waar Catharine de boek uitgifte doet 
en waar mensen betalen als ze gebruik 

maken van de studieruimte. Leonardo 
zit daar de boekhouding te doen en 

ook Esther de coördinator heeft daar 
een werkplek. Tegen alle wanden staan boekenkasten vol boeken. Het 

aantal boeken is veel uitgebreider dan vier jaar geleden toen ik daar was. 
Rechtdoor lopend komen we in de studieruimte. Hier komen wel honderd 

jongeren per dag om te studeren. Het is een stilteruimte en we mogen 
daar niet praten om de studenten niet uit hun concentratie te halen. Het is 

nu vakantietijd in Oeganda maar toch zijn de meeste tafels bezet door 
studenten. 

 

  
 

  
 

Opzij van de balie is de computerruimte. Dat is de plek van Timoty de 
ICTer. Er staan veel en goede computers. Buiten de vakantietijd worden 

hier computerlessen gegeven. Daar is heel veel belangstelling voor, zeker 
bij de studenten die ook al komen studeren in de studieruimte. De 



computerlessen zorgen dan ook voor inkomsten van KYC waar 

medewerkers van betaald kunnen worden. 
 

  
 

  
 
Op het terrein wat prachtig ommuurd is om inbraak, vernieling en 

diefstallen te voorkomen staat een groot gebouw voor kinderactiviteiten. 
Er zijn kinderboeken en speelgoed. Vrijwilligers organiseren regelmatig 

kinderactiviteiten in dit gebouw. De ruimte biedt in de vakantieperiode ook 
opslag voor de plastic kratten met boeken die de mobiele bibliotheek 

vormen. Deze boeken gaan naar scholen en na een poosje worden de 
boeken omgeruild voor andere boeken die leerlingen dan weer kunnen 

lenen. Zo probeert KYC jongeren te stimuleren om meer te lezen. In de 
vakantieperiode worden de boeken nagekeken en opgeknapt als dat nodig 

is. Vier jaar geleden leverde KYC deze service aan 4 scholen. Dat aantal is 
nu uitgebreid tot 17 scholen. 

Op het terrein staat nu ook een kantine, een klein groen gebouwtje waar 
je thee en softdrinks kunt kopen. Er wordt veel gebruik van gemaakt door 

de studenten. Ook wij bestellen ene kopje thee wat dan 300 Ush kost 

(nog geen 10 eurocent). Naast de kantine is een man bezig om een 
stoepje te maken. Er staat al een grote parasol. De bedoeling is dat hier 

een tafel met stoelen of banken neergezet worden zodat mensen daar 
rustig van hun thee of drankje kunnen genieten. 

Wat nieuw is, is een groot afdak aan het hoofdgebouw. Hier staan ook 
tafels en stoelen onder voor mensen die willen studeren. Buiten de 



schoolvakanties is de studieruimte te klein voor het aantal studenten wat 

iedere dag komt. Dan kunnen de studenten buiten een studieplek 
opzoeken. Ook vandaag zitten er verschillende jongeren te leren. 

 

  
 
Esther vertelt dat de meeste inkomsten uit de computerlessen en de 

studieruimte komen. Een goede derde was de kopieermachine maar die is 
te oud geworden en werkt niet meer goed. Daardoor vallen deze 

inkomsten weg. Esther is vanaf de oprichting bij KYC betrokken geweest 
en heeft al die jaren het centrum gerund als coördinator. Vorig jaar is ze 

getrouwd en heeft een zoontje gekregen. Haar leven is hierdoor wel 
veranderd. Het is goed om te horen dat ze nu dicht bij het KYC woont. 

Door de computer kan ze ook af en toe thuis werken. Ik zie dat haar hart 
nog steeds bij KYC ligt en dat ze nog steeds heel hard werkt om KYC een 

toekomst te geven. 
Momenteel bestaat de staf uit 5 mensen waarvan er 3 een salaris 

ontvangen van de opbrengsten uit hun activiteiten. De andere twee 
werken op vrijwillige basis mee om van KYC een succes te maken. 

23 januari 2014. 
 

  


