
The Brothers: The Hospitaller Order of St John of God has been 
ministering in Benin and Togo since the 1960s through its two 
hospitals, one in Afagnan and the other in Tanguiéta. Since then, 
our apostolate has spread to Porga in Benin and Agoè-Nyivé in 
Togo, where we already had a novitiate to provide formation for all 
the Brothers in Africa.

In Benin, partly because patients were unhappy with the country’s 
public hospitals, they were attracted to the St John of God Hos-
pital in Tanguiéta. This led hundreds of sick people to leave the 
southern areas of the country, including the capital, Cotonou, to 
travel more than 600 km to Tanguiéta in the north, after a journey 
of over 10 hours because of the state of the roads and modes of 
transport.

It was against this background that, as soon as the Vice Province 
of Benin-Togo was erected in 2010, the need to build a Vice-Pro-
vincial Curia became clear, and it was out of concern to take the 
charism of St John of God to the people in southern Benin that 
we were able to justify the construction of the Saint John of God 
house in Cotonou which was opened to the public in April 2014 
thanks to the generosity of local benefactors.

In this house, the charism of Hospitality is being deployed at a day 
clinic offering general medical care, with a specialised option in 
ozone therapy.

After four years in operation, and faced by an ever-increasing de-
mand for care, the ground fl oor used for clinical care became so 
inadequate to meet the demand that some of the rooms intended 
to be used by the Brothers and Co-workers had to be converted 
to provide medical care for patients.

THE PROJECT:
Care and re-education centre 
with ozone therapy 

Because of the cramped conditions at the Cotonou clinic and 
the impossibility of expanding the existing premises, it was con-
sidered advisable to purchase a 2-ha plot of land on the road 
leaving Cotonou, at a place called Akassato, to set up a medical 
care and re-education centre with ozone therapy. The project will 
comprise:

• Building a new modern and more spacious medical centre to be 
able to guarantee respect for human dignity.

• Offer the benefi ciaries easy access to high quality care.

With this project, the Hospitaller Order intends to improve the 
quality of care by offering medical facilities that will more effectively 
cater for the real needs of the people. In this way, the Hospitaller 
Order intends to cooperate in transmitting the Hospitality of Saint 
John of God throughout this region of Africa. 

UFFICIO MISSIONI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio

Via della Nocetta, 263 · 00164 Roma
cooperazione@ohsjd.org

To make donations
Curia Generalizia dell’Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio Fatebenefratelli

Banca Prossima · Piazza Paolo Ferrari, 10 · 20121 Milano · Filiale 05000
IBAN: IT68 Y033 5901 6001 0000 0125 509 · SWIFT: BCITITMX

Total amount required 632.636 €

all together WE CAN
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   Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři

K realizaci projektu potřebujeme více než  

16 000 000,- Kč

Společně to zvládneme!
V šedesátých letech minulého století milosrdní bratři  
založili dvě nemocnice v oblasti Guinejského zálivu v Afri-
ce, v Afaganu a v Tanguiéta v Beninu. Od té doby se řád 
rozšířil i na další místa, do Porga v Beninu či Agoe-Nyivé  
v Togu, kde sídlí noviciát pro milosrdné bratry z celé Afriky.

Nemocnice se staly velice vyhledávanými, protože lidé 
byli nespokojeni s úrovní zdravotní péče ve státních zaří-
zeních. Především nemocnice v Tanguiéta, která leží na se-
veru země. Sem byli lidé ochotni cestovat až z hlavní měs-
ta Cotonou na pobřeží na jihu země vzdáleného víc než  
600 kilometrů. Taková cesta zabere přes deset hodin. Při ná-
ročné dopravní situaci a se zdravotními problémy je cesta 
o to náročnější.

Když v roce 2010 byla založena viceprovincie, bylo zapotře-
bí vybudovat nové sídlo. Zároveň měli bratři touhu rozšířit 
své působení v odkazu sv. Jana z Boha i v jižní části země, 
a tak bylo rozhodnuto o vybudování nového zařízení přímo 
v hlavním městě Cotonou. To se podařilo v roce 2014 díky 
štědrosti místních dárců.

Centrum slouží jako denní klinika poskytující základní zdra-
votní péči a ozonoterapii. 

Po čtyřech letech provozu je zařízení natolik vyhledáváno, 
že pacienti jsou umísťováni už i do pokejů, které původně 
byly určeny pro milosrdné bratry a spolupracovníky.

Projekt:

Centrum základní zdravotní péče 
a ozonoterapie

& vzdělávací centrum 
pro pracovníky ve zdravotnictví

Kvůli stísněným podmínkám na klinice v Cotonou, a protože 
není možné stávající centrum rozšířit, chtějí milosrdní bratři 
zakoupit nový pozemek o rozloze 2 ha na stavbu nového 
domu. Místo, které bylo vybráno, je na okraji města Coto-
nou v oblasti zvané Akassato.

Věříme, že s pomocí dárců z celého světa se v tomto koutu 
Afriky podaří vybudovat nové, moderní a prostorné zdra-
votnické zařízení, ve kterém bude lidem poskytovat vysoce 
kvalitní péče s úctou k jejich důstojnosti v duchu hospitality 
a hodnot, které nám odkázal sv. Jan z Boha. 

Více informací o projektu rádi poskytnou naši  
spolupracovníci z řádové kanceláře pro misijní činnost  

a mezinárodní spolupráci:
www.ohsjd.org | www.milosrdni.cz
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