
Bracia: Obecność Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego w Be-
ninie i Togo sięga lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to zo-
stały otwarte dwa szpitale w Afagnan i w Tanguiéta. Następnie 
apostolat szpitalny braci rozszerzył się na Porga w Beninie oraz 
Agoè-Nyivé w Togo, gdzie istniał już wcześniej nowicjat, w któ-
rym odbywali formację wszyscy bracia z Afryki.

Jednym z powodów, dla których chorzy w Beninie tak licznie kie-
rują się do szpitala św. Jana Bożego w Tanguiéta, jest bardzo zły 
stan publicznej opieki zdrowotnej w tym kraju. Setki chorych z po-
łudniowych regionów, w tym z Kotonu, największego miasta kraju, 
w celu uzyskania pomocy, zmuszone są podróżować na północ, 
do Tanguiéta, co ze względu na zły stan dróg i dostępne środki 
transportu, może trwać ponad 10 godzin, gdyż chorzy często mu-
szą pokonać nawet 600 km, żeby dotrzeć do naszego szpitala.

Wobec powyższej sytuacji, a także ze względu na potrzebę 
utworzenia kurii wiceprowincjalnej oraz z powodu troski o to, by 
przybliżać charyzmat św. Jana Bożego ludności południowego 
Beninu, od momentu powstania Wiceprowincji Benin-Togo w 
2010 r., podjęto starania, aby zbudować nowe dzieło św. Jana 
Bożego w Kotonu. Dzięki hojności lokalnych dobroczyńców 
dom ten otworzył swoje drzwi w kwietniu 2014 r.

Charyzmat szpitalniczy jest w tym dziele realizowany w klinice 
oferującej zabiegi z zakresu medycyny ogólnej oraz bardziej 
specjalistycznie, z zakresu ozonoterapii.

Po czterech latach działalności, wobec nieustannie rosnącego 
zapotrzebowania, parter domu, gdzie działa klinika stał się tak 
bardzo niewystarczający, że część pokoi przeznaczonych dla 
braci i współpracowników została dostosowana na potrzeby 
świadczonej opieki.

PROJEKT:

Poliklinika oraz ośrodek 

rehabilitacyjny z ozonoterapią 

Wobec niewystarczającej przestrzeni i niemożliwości powięk-
szenia istniejącej infrastruktury kliniki w Kotonu, uznaliśmy, że 
najlepszym rozwiązaniem będzie nabycie dwóch hektarów na 
przedmieściach miasta (konkretnie w Akassato) w celu zbudo-
wania tam polikliniki i ośrodka rehabilitacyjnego z ozonoterapią. 
Celem więc niniejszego projektu jest:

• Zbudowanie nowej, większej, nowoczesnej polikliniki gwaran-
tującej poszanowanie ludzkiej godności.

• Oferowanie miejscowej ludności łatwego dostępu do opieki na 
odpowiednim poziomie.

W ramach tego projektu Zakon Szpitalny stawia sobie za cel 
poprawę jakości świadczonej opieki poprzez stworzenie infra-
struktury sanitarnej odpowiadającej w bardziej skuteczny spo-
sób na rzeczywiste potrzeby chorych. Zakon Szpitalny pragnie 
tym samym przyczyniać się do szerzenia szpitalnictwa św. Jana 
Bożego w tym regionie Afryki. 
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