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Seminar untuk Orang Muda di Nairobi 

 

Untuk pertama kalinya dalam sejarah Pusat Wanita Notre Dame Zinduka, setidaknya 92 orang muda mendapatkan 

manfaat dari Seminar Kesadaran selama tiga hari. Berlangsung pada Desember 2020 dan dilanjutkan pada Maret 

2021. Seminar kepemudaan ini sebagai jawaban atas kontradiksi (polaritas) sosial dan moral yang telah menjadi isu 

serius.  

Ada pepatah mengatakan: “Apa yang tidak Anda tangani di kemudian hari akan berurusan dengan Anda. Banyak 

anak laki-laki di jalan, menggunakan narkoba dan alkohol, dan anak perempuan putus sekolah karena hamil. 

Sebagian besar dari anak-anak muda ini dibesarkan dalam keluarga-keluarga dengan orang tua tunggal.  

Para pemuda masa kini harus mengetahui akar/asal usul mereka dan juga masa depan mereka. Konsekuensi yang 

mereka hadapi adalah hasil dari pilihan dan keputusan mereka. Menjadi tanggung jawab orang dewasa dalam 

keluarga atau kelompok pendukung lainnya untuk membantu mereka melewati masa-masa sulit membesarkan anak 

tanpa ayah atau mendapatkan uang untuk memberi makan keluarga mereka yang sedang tumbuh. Tujuan dari 

seminar ini adalah untuk lebih fokus pada masa depan mereka. 

Seminar holistik pemuda direncanakan dan dilaksanakan oleh Suster Mary Kellen, dengan dukungan dari anggota 

komunitasnya, para pemimpin kelompok perempuan, bersama dengan para pastor paroki terdekat, pemimpin 

pemuda, dan orang-orang yang berkehendak baik. Awalnya hanya seperti mimpi, tetapi seiring dengan ide-ide baru, 

program itu menjadi kenyataan. Suster mengunjungi para pastor paroki dan berbagi gagasan dengan mereka 

tentang mengadakan seminar semacam itu. Mereka menerimanya dengan antusias dan semangat yang tinggi. Para 

peserta seminar berkontribusi Tsh. 5.000 (= 2.00 USD) sebagai biaya pendaftaran, konsumsi dan stipendium bagi 

para fasilitator.  

Para profesional memfasilitasi sesi remaja setiap hari, memberi mereka masukan tentang keterampilan hidup, 

keyakinan iman pada dunia kontemporer, gaya hidup kaum muda, kewirausahaan, pembangunan berkelanjutan, dll. 

Suster Mary Margaret, SND, memberikan pencerahan kepada mereka tentang pendidikan seks. Mereka juga 

mendapat kesempatan untuk mempererat hubungan mereka dengan Tuhan di Pusat Spiritualitas Canossa melalui 

bimbingan Suster Salome, dari Kongregasi Putri Kasih. Setiap peserta menemukan pengalaman berguna dan akan 

membuahkan hasil. Mereka menantikan adanya seminar seperti itu lagi di masa mendatang.  


