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Ştefan Roman, în centrul unui sat din Burundi. FOTOGRAFII: ŞTEFAN ROMAN Cu această bicicletă, clujeanul a parcurs o mie de kilometri în Burundi

Clujeanul Ştefan Roman s-a întors pentru câteva zile în oraşul natal cu sute 
de fotografi i din excursia făcută într-una dintre cele mai sărace ţări din Africa

AVENTURĂ

O mie de kilometri cu 
bicicleta prin Burundi

Permanent 
m-am simţit ca 
într-un mare 
sat. Tot la 30 de 
secunde salutam 
pe cineva.
Ştefan Roman
ANGAJAT GTZ

Tânărul, care din luna 
martie lucrează pentru 
un proiect de ajutor de 
urgenţă în Congo, a vizitat 
pe două roţi, timp de 21 
de zile, unele dintre cele 
mai izolate localităţi 
din Burundi. 

TUDOR CUTUŞ
tudor.cutus@adevarul.ro

 Pentru tânărul Ştefan 
Roman, vacanţa care s-a 
terminat  în urmă cu câteva 
săptămâni a însemnat peste 
o mie de kilometri făcuţi cu 
bicicleta prin Burundi, una 
dintre cele mai dens popula-
te ţări din Africa Centrală.

Turul l-a făcut în ţara 
vecină cu Republica De-
mocrată Congo, unde Şte-
fan lucrează de opt luni. 

Spune că i-a luat câteva zile 
să se obişnuiască ca tot la 
câteva zeci de secunde să 
salute pe cineva.

Primul alb pentru copiii 
din Burundi
Pentru a trăi cu adevărat ex-
perienţa rurală din ţara afri-
cană, clujeanul a evitat cele 
patru sau cinci oraşe care au 
curent electric şi a mers mai 

mult pe drumuri izolate. 
Spune că a fost impresionat 
de hărnicia burundezilor, 
care lucrau orice bucată de 
pământ. 

Pentru mulţi dintre copiii 
localnicilor, care nu au ple-
cat niciodată din satul natal, 
Ştefan a fost primul alb pe 
care l-au văzut. Pentru majo-
ritatea localnicilor, el a fost 
primul turist care a venit 

cu bicicleta să le vadă ţara. 
Ieri seară, Ştefan Roman le-a 
prezentat o proiecţie a foto-
grafiilor făcute în Burundi 
colegilor din Clubul de Ci-
cloturism „Napoca“. Sala 
Europa a Casei de Cultură 
a Studenţilor, a fost, ieri, 
aproape plină, cei prezenţi 
ascultându-l pe Ştefan po-
vestind despre cum nu a fost 
aproape niciodată singur în 
cele 21 de zile petrecute în 
Burundi.

„Copiii se speriau 
de mine“
„Permanent m-am simţit 
ca într-un mare sat. Tot la 
30 de secunde salutam pe 
cineva. M-a surprins reacţia 
copiilor, care se ascundeau 
de «muzumbu»“, cum spune 
Ştefan că africanii îi numesc 
pe albi.

Copiii ieşeau doar după 
câteva minute, când vedeau 
că neobişnuitul turist nu este 
un pericol. Cortul şi-l monta 
întotdeauna în zona unor lo-
cuinţe, pentru ca rebelii sau 
tâlharii să-l evite. În fiecare 
dimineaţă, Ştefan spune că 
era trezit de „comitetul de 
primire“, copiii curioşi de 
musafirul lor.

Un misionar în Congo
La doar câţiva kilometri de 
Burundi, pe malul vestic al 
lacului Tanganyika, Ştefan 
locuieşte şi lucrează din 
luna martie a acestui an. 
Este angajat al GTZ (Agenţia 
Germană pentru Coope-
rare Tehnică), o instituţie 
germană de stat care desfă-
şoară un proiect de ajutor de 
urgenţă. 

Cel puţin până la sfârşi-
tul anului 2010, Ştefan va 
încerca să implementeze 
mai multe proiecte de dez-
voltare durabilă, dintre care 
cele mai importante aspecte 
sunt asigurarea de seminţe 
pentru securitatea alimen-
tară, dar şi instruirea unor 
supraveghetori agricoli.

PUBLICITATE

Istorie zbuciumată

 Primii locuitori din zona 
Burundi au fost pigmeii. 
Aceştia au fost asimilaţi de 
către triburile Bantu. Bu-
rundi a existat ca teritoriu 
independent din secolul al  
XVI-lea. În 1903 a devenit 
colonie germană, trecută 
apoi sub administrare 
belgină după Primul Război 
Mondial. A făcut parte din 
teritoriul Ruanda - Urundi, 
administrat de către belgi-
eni cu mandat din partea 
Naţiunilor Unite începând 
cu anul 1923. În 1993, în 
Burundi s-au organizat pri-
mele alegeri libere. A fost 
şi anul în care s-a declanşat 

un sângeros război civil 
între etnicii hutu şi tutsi. Au 
murit atunci sute de mii de 
persoane.

Vedeţi o galerie foto 
din Burundi pe

cluj.adevarul.ro
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