Hospitaleiras África
Comunidade e Missão de Korbongou (Togo)

“ÁFRICA, MANTÉM ACESA A LÂMPADA DA HOSPITALIDADE”
CHAF — FICHA N°5 SETEMBRO 2016

História
A 20 km de DAPAONG…
KORBONGOU
Em 1975: um centro de PMI
(Proteção Materna e Infantil) foi
criado a uns vinte quilómetros de
Dapaong. Também funciona com
hospitalização. O Centro
desenvolveu-se estendendo a sua ação
a 10 aldeias circundantes.
Primeiras irmãs: Marie Laurent,
Marie Jacques, Marie jean.
Em 1999 foi criado o serviço de
nutrição: este centro inclui a
aprendizagem e a educação das mães
para uma boa alimentação das
crianças. Este serviço é hoje
reconhecido como uma referência
para a zona que o rodeia no âmbito
do cuidado nutricional.
Em 2001 foi criado o serviço de
atenção 24h/24h com hospitalização.
Rapidamente, se viu submergido com
o aumento de crianças que sofrem, o
qual implicou aumento de pessoal
formado em enfermagem.
O pessoal: atualmente 14 pessoas,
incluindo 1 médico, 1 técnico de
laboratório, 3 irmãs, as postulantes e
aspirantes.

Atualmente: O Centro Korbongou é
uma Escola de Saúde para as povoações
das redondezas, e da zona de fronteira
com Burkina Faso.
O Centro, desde a sua criação, faz
parte das estruturas da Associação
Yendube de Dapaong (ver ficha n°3)
O centro está estruturado em:
 P.M.I.
 hospitalização
 reabilitação nutricional
 P.M.I. de zona de sabana
Uma equipa de irmãs, médicos,
enfermeiros, voluntários, jovens, ao
serviço das crianças…
Pontos fortes: A Associação
Yendoubé, a Congregação que vela, as
jovens comprometidas neste serviço
hospitaleiro de valiosa ajuda, o apoio
e s t a t a l ( me s mo pe qu e no ) , a
colaboração da comissão de saúde
OCDI ...são contribuições importantes
Pontos débeis: não se financia a si
mesmo, dificuldade na obtenção de
produtos farmacêuticos.
A comunidade de Korbongou,
formativa, é composta por 3 irmãs, o
grupo de jovens professas em formação
profissional, o grupo de postulantes e
de aspirantes.

O R A Ç Ã O p e la C omu n i d a d e e M is s ã o de
K or b o n go u ( T og o)
Ó Deus, Pai dos crentes, que multiplicaste sobre a terra os filhos da promessa fazendo de Abraão o pai de todas as
nações, como tinhas prometido. Confiamos-te os trabalhos da Comissão Hospitaleiras em África. Obrigado pela
semente de Hospitalidade plantada nesse continente. Que hoje como ontem e sempre, nos comprometamos como
Abraão a sair de nós mesmas para entrar no grande projeto congregacional que quer em África uma única casa onde
cada um se sinta corresponsável na sua construção. Faz que escutemos a tua voz e sigamos o exemplo do nosso pai
na fé. Nós te pedimos hoje pela comunidade e missão de Korbongou (Togo), ao mesmo tempo que nos confiamos à
intercessão de Maria, NSSCJ, de S. Bento Menni e das irmãs que nos precederam. Amém.

Silvia

