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Histórico

Presença Hospitaleira Atual

1- Em 1962, as Irmãs AgustinhasHospitaleiras da Imaculada Conceição, hoje fusionadas com a Congregação de Irmãs Hospitaleiras do SCJ,
responderam ao chamamento da
Igreja na diocese de Dapaong no norte do Togo, para ocupar-se das crianças doentes da região. As primeiras
Irmãs foram Marie Louise, Denise e
Marie Jean.
O hospital "YENDUBE" ("DEUS
ESTÁ AQUI") nasceu e é administrado por uma Associação com o
mesmo nome, constituída em 1998.
2- Em 1965, feoram construídos os
edifícios da comunidade e do hospital, de forma progressiva. Entretanto, as consultas eram feitas no recinto da comunidade.
3- O Estado paga o salário a 11 enfermeiros permanentes, a 1 médico
assistente e a 1 ajudante de laboratório.
4- Em 1991, foi construída a «Casa
Santo Agostinho» Noviciado, perto
da comunidade, (que foi fechada no
momento da fusão das duas Congregações em 2011), e em 1992 construiu-se a Capela Santo Agostinho na
comunidade.
5- Em 1997 e 2006 criaram-se três
depósitos de “spiruline” (alga alimentar).

A missão evoluiu constantemente desde
1962. Hoje existem:
Um hospital privado, reconhecido
pelo estado de Togo desde a sua criação
como serviço de pediatria do CHR de
Dapaong: 80 camas para hospitalização,
uma unidade de 12 camas para bebés,
incubadoras. Um dispensário para os
cuidados externos 24h / 24, um
laboratório e um banco de sangue; 58
profissionais para além das irmãs. A
percentagem de utilização é de mais de
200% em tempo de chuvas. PMI de
selva.
A Ass oc iaç ão «Vivr e dan s
l’Espérance»: Criada em 1999 para
responder a novas situações de
sofrimento que emergem com o HIV/
SIDA. Para c uidar (as sistir),
acompanhar, detectar, formar... e
poder enfrentar esta pandemia. Surgem
novos serviços de assistência: edifício
Maguy, casa familiar Santo Agostinho
para crianças órfãs, «Ensemble pour
la vie» (formação, informação), Casa
familiar Santa Mónica para meninas
órfãs e bebés, a quinta agrícola e
Cuidados ao domicílio.

7

8
4

5

3
2

1

Irmãs que formam a comunidade

1 Marie Lydia
2 Marie Florence
3 Florence (atualmente nos Camarões)
4 Angèle Marie
5 Ghislaine
6 Marie Stella
7 Marie Angèle
8 Marie Geneviève

O Centro de Saúde Mental (CSM)
criado em 2000. Abertura das oficinas
de ergoterapia em 2011.

O R A Ç Ã O p e la C omu n i d a d e e M is s ã o de D a pa o n g ( 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 Dapaong (Togo), ao mesmo tempo que nos confiamos à
intercessão de Maria, NSSCJ, de S. Bento Menni e das irmãs que nos precederam. Amém.

Silvia
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