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Ü Vrem s\-l cunoa[tem mai
bine pe Ronnie Buehr. Dar, `n
acela[i timp, ne `ntreb\m cum
ne-a cunoscut el pe noi? 
Ü Ronnie Buehr [i familia sa

au `nfiin]at `n 2014 Funda]ia
“Mân\ `n mân\”. Activit\]ile
acesteia se desf\[oar\ `n
comunit\]ile mai pu]in
privilegiate din partea de 
nord-est a României, `n spe]\
comuna Corbasca, jude]ul
Bac\u. Elve]ia este cunoscut\ ca
o ]ar\ cu un nivel de trai ridicat.
Pentru c\ am avut norocul ca eu
[i familia mea s\ ne na[tem aici,
am decis c\ vrem s\ fim aproape
[i de cei mai pu]in noroco[i ca
noi. De aceea am `nfiin]at
aceast\ funda]ie, non-profit,
pentru a extinde asisten]a
umanitar\ celor care au nevoie.
Ne-am dorit ca astfel s\ ar\t\m
c\ suntem recunosc\tori pentru
ceea ce avem, c\ vrem s\ fim
solidari cu cei care sunt `n
nevoie [i s\ le ar\t\m
solidaritatea noastr\. 

Ü De ce Ronnie Buehr [i-a
îndreptat aten]ia tocmai c\tre
comunitatea din jude]ul
Bac\u? De ce comuna
Corbasca?
Ü Mediul rural din jude]ul

Bac\u are condi]ii precare de

via]\. ~i lipsesc multe facilit\]i
care `n alt\ parte sunt
considerate lucruri obi[nuite.
Am g\sit Bac\ul cu ajutorul
Funda]iei de Sprijin Comunitar,
prin pre[edintele acesteia
Gabriela Achih\i, un parterer
profesionist de excep]ie, care
era deja implicat\ `n sprijinirea
comunit\]ilor rurale `nvecinate
de Corbasca. La prima mea
vizit\ `n Corbasca pur [i simplu
am fost zguduit de s\r\cia
`ntâlnit\ acolo, dar, `n acela[i
timp, am fost impresionat de
dragostea [i amabilitatea
locuitorilor care tr\iesc `n
aceast\ zon\ mai pu]in
dezvoltat\ din punct de vedere
economic. 

Ü În luna octombrie a
acestui an a]i fost `n Bac\u,
chiar `n Corbasca, unde a]i
primit titlul de Cet\]ean de
Onoare al comunei Corbasca,
dar [i cheia comunei? Cum
aprecia]i acest fapt?
Ü Bine`n]eles c\ a fost o

mare onoare pentru mine. ~n
acela[i timp, prin atribuirea
titlului de Cet\]ean de onoare al
comunei poate fi, cu siguran]\,
o mul]umire din parte
comunit\]ii de acolo, un semn
de recuno[tin]\ pentru mine [i

Funda]ia “Mân\ `n mân\”
pentru sprijinul nep\rtinitor pe
care l-am oferit. ~mi aduc
aminte cu pl\cere discursul
domnului primar al comunei
Corbasca, de la acest eveniment
deosebit de important [i special
pentru mine, `n care [i-a
exprimat personal
aprecierea pentru
faptul c\ sprijinul
nostru a fost
`ntotdeauna
caracterizat
prin
recunoa[tere [i
respect fa]\ de
condi]iile
locale, obiceiuri
[i tradi]ii.
Atribuirea acestei
importante distinc]ii a unei
comunit\]i este pentru noi un
semn c\ funda]ia noastr\ este
perceput\ ca un partener
valoros, bazat pe solidaritate, [i
suntem foarte recunosc\tori
pentru asta. 

Ü Haide]i s\ explic\m
exact, pentru a v\ cunoa[te
mai bine comunitatea noastr\,
ce face exact Funda]ia “Mân\
`n mân\” pe care o conduce]i.
Ü Ne concentr\m toate

eforturile noastre prin
angajamente doar `n comuna

Corbasca, care are o popula]ie
de aproximativ 6.000 de
locuitori. ~n cadrul acestei
comunit\]i, ne concentr\m
exclusiv pe patru domenii de
activitate: 1. în materie de
s\n\tate, prin finan]area unui
sistem de `ngrijiri la domiciliu
[i de servicii para-medicale; 2.
`n educa]ie [i formare, prin
sus]inerea unui centru de zi
pentru copii [i programe de
formare profesional\; 3. `n
crearea de locuri de munc\
locale, prin promovarea
`nfiin]\rii micro-`ntreprinde -
rilor; 4. asisten]\ social\. Ace[ti
patru piloni sunt `n beneficiul
tuturor locuitorilor din
Corbasca. 

Fondurile necesare pe care le
oferim sunt din contribu]ia
privat\ a familiei noastre, dar
primim ajutoare [i de la prieteni
[i sus]in\tori din Elve]ia, care
cred `n cauza noastr\. Ar fi de
mare ajutor s\ primim astfel de
dona]ii [i din partea
companiilor [i cet\]enilor din
România. 

Consiliul de Administra]ie al
funda]iei lucreaz\ onorific,
gratuit, a[a c\ donatorii no[tri
pot fi siguri c\ banii lor sunt
investi]i numai `n proiectele din
Corbasca, men]ionate mai sus.
Suntem o funda]ie `nregistrat\,

a[a c\ [i dona]iile din
impozite pot fi

direc]ionate c\tre
noi. 

Dorim s\
ajut\m cât mai
mul]i oameni,

pentru a asigura o mai bun\
calitate a vie]ii lor, prin ajutor
la fa]a locului, pe termen lung
[i pragmatic. 

Ajutorul nostru este menit s\
fie unul de start-up, pentru ca
pe viitor, cet\]enii din Corbasca
s\ poat\ s\ se dezvolte, s\ fie
independen]i financiar, f\r\
ajutor suplimentar din
str\in\tate. 

Beneficiarii no[tri trebuie s\
se implice `n ceea ce facem noi
`nc\ de la `nceput, nu numai
pentru a contribui la succesul
proiectelor noastre, ci [i pentru
a putea fi asigurate [i auto-
sus]inute pe termen lung. 

Ü Sunte]i sprijini]i [i de
comunitatea local\?
Ü În Corbasca primesc un

sprijin foarte valoros
din partea
primarul local,
domnul 
Nicusor
Pu[ca[u
Andone.
Sper\m ca
prin acest
parteneriat
exemplar
s\ sensibili -
z\m [i alte
entit\]i
oficiale.
A[tept\m cu
ner\bdare cola borarea cu
acestea. Trebuie s\ form\m
buc\]i mici de mozaic, pentru
ca apoi, când acestea vor fi
asamblate s\ formeze `mpreun\
o baz\ solid\. 

Ü Sunt
astfel de
angaja -

mente doar
o speran]\

pentru de
via]\ mai bun\

pentru oameni?
Sau vorbim de mai

mult?
Ü Este mult mai mult. ~n

momentul `n care cineva se
implic\ [i desf\[oar\ proiecte
specifice comunit\]ii `n care

tr\ie[te, acest lucru nu poate fi
considerat un semn fals. Tocmai
de aceea asist\m oamenii la fa]a
locului, pentru a realiza un trai
mai bun `n propriile sate, `n
comunitatea `n care tr\iesc,
evitându-se astfel migrarea lor
spre alte p\r]i, p\r\sirea propriei
]\ri. Un lucru este `ns\ cert:
Funda]ia “Mân\ `n mân\” nu
poate reu[i singur\ pentru a
aduce Corbasca la standardul
dorit. Prin cuno[tin]a noastr\,
prin experien]a noastr\ [i a celor
de la FSC putem ajuta
comunitatea din punct de vedere
conceptual pentru a construi
structuri [i facilit\]i moderne,
care `ntr-o zi ar putea transforma
Corbasca `ntr-un exemplu pentru
alte comunit\]i din zon\. Suntem
preg\ti]i s\ oferim asisten]a [i
know-how-ul nostru tuturor
autorit\]ilor competente pentru
atingerea unor obiective, printr-o
abordare ampl\ a schimbului de
experien]\ acumulat `n România
[i Elve]ia. Cu toate acestea, nu
ne putem dep\[i sarcini care,
prin defini]ie, sunt
responsabilit\]i ale guvernului
sau ale comunit\]ii locale, fie ea
jude]ean\ sau na]ional\. F\r\ o
alocare suplimentar\ de fonduri
de dezvoltare din partea
factorilor de decizie, a
politicienilor locali [i

func]ionarilor publici, care
trebuie s\ aib\ o aten]ie special\
spre nevoile acestor zone rurale
mai pu]in privilegiate,
schimb\rile necesare `n regim de
urgen]\ vor avea loc mult mai
greu.

Ü V\ mul]umesc pentru
acest interviu. A fost o pl\cere
s\ v\ cunosc. V\ admir pentru
ceea ce face]i pentru noi [i, `n
mod special, pentru locuitorii
din comuna Corbasca. 
Ü Eu v\ mul]umesc pentru c\

mi-a]i dat posibilitatea ca lumea
s\ m\ cunoasc\. Pentru c\ mi-
a]i dat posibilitatea de a
sensibiliza publicul fa]\ de
problemele zonelor rurale din
România. Cred c\ este foarte
important s\ se creeze o
con[tiin]\ politic\, social\ [i
economic\ mai larg\ spre
nevoile specifice din aceste
locuri, `n spe]\ a celor aferente
jude]ului Bac\u. Astfel se poate
dezvolta o stategie pe termen
lung pentru a ajuta aceste
comunit\]i `n lupta lor de zi cu
zi `n a-[i crea un viitor mai bun.
De aceea, v\ mul]umesc `nc\ o
dat\ pentru faptul c\ mi-a]i dat
posibilitatea de a m\ adresa
unui public mai larg. Toate
bune!

A consemnat Roxana Neagu

Coresponden]\ cu Elve]ia

Cine este Ronnie Buehr, cet\]eanul 
de onoare al comunei Corbasca

~n urm\ cu mai bine de o lun\, ziarul
nostru l-a prezentat pe Ronnie Buehr, din
Elve]ia, `n momentul `n care autorit\]ile
din Corbasca `i ofereau titlul de cet\]ean
de onoare al comunei (de altfel prima
distinc]ie de acest fel conferit\ vreodat\
de comuna Corbasca). Se `ntâmpla
undeva, `n luna octombrie, `ntr-un cadru
restrâns, cu membrii proiectelor sociale
[i educa]ionale implementate `n aceast\
zon\, cu beneficiarii acestora, `n
prezen]a primarului Nicu[or Pu[ca[u
Andone, `n Centrul de zi coordonat de
Funda]ia de Sprijin Comunitar, condus\
de Gabriela Achih\i, a c\rui activit\]i au
fost finan]ate, `n cea mai mare parte,
prin Funda]ia “Mân\ `n mân\”, tocmai
de Ronnie Buehr. ~ntâmplarea a f\cut ca
ulterior, printr-un telefon venit chiar din
partea lui Ronnie Buehr, povestea s\
continue. A[a am aflat cine este
cet\]eanul elve]ian care are acum `n
mâinile sale cheia comunei Corbasca. 

Ronnie Buehr, pre[edintele Funda]iei „Mân\ `n mân\“ `n excursie la Piatra Neam] `mpreun\ cu micu]ii din Corbasca

Ronnie Buehr [i oficialit\]ile locale din Corbasca

Trebuie
s\ form\m

buc\]i mici de
mozaic, pentru ca

apoi, când acestea vor
fi asamblate s\

formeze `mpreun\ o
baz\ solid\. 

Suntem
preg\ti]i s\

oferim asisten]a [i
know-how-ul nostru tuturor
autorit\]ilor competente
pentru atingerea unor

obiective, printr-o abordare
ampl\ a schimbului de
experien]\ acumulat `n

România [i
Elve]ia. 

Ronnie Buehr


