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Yanneck Adolphe 

  

Este inginer de meserie şi are 34 de ani. S-a născut în Madagascar, însă de patru ani este 

stabilit la Timişoara. Are de gând să le arate străinilor de ce a ales el România prin proiectul 

Gazda Bună 

Yanneck Adolphe este un veritabil globetrotter. A venit pe lume în Madagascar, a locuit şapte 

ani în Senegal, nouă ani în Coasta de Fildeş, cinci în Franţa, patru în Italia. A stat câte şase 

luni în Jamaica, China şi Anglia. În urmă cu patru ani a venit în România şi nu a mai plecat.  

 

„Dacă vorbim de fete, îmi plac România şi Ungaria, dacă vorbim de mâncare aleg Italia. 

Când e să indic cel mai frumos oraş arăt spre Praga şi Budapesta. Cea mai frumoasă 

mare este în Mauritius”, a spus Yanneck.  

 

Proiectul „Gazda bună” 

 

Yaneck s-a născut în Madagascar, dar părinţii lui sunt originari din Insulele Mauritius. Mama 

sa lucrează ca diplomat francez la Calcutta, în India, în timp ce tatăl său este inginer agronom 

la o companie multinaţională. Adolphe a făcut de toate. A fost muncitor la o fabrică de rujuri 

în Franţa, apoi a lucrat la bandă într-o fabrică de rulouri de aluminiu în Anglia. În Jamaica a 



lucrat în domeniul petrolului. În România a venit ca reprezentant al unui transportator, apoi a 

investit în florile stabilizate şi în domeniul turismului.  

„Am căutat mereu să îmi depăşesc limitele”, afirmă Yanneck Adolphe. Cel mai inedit 

proiect urmează să fie demarat în scurt timp, în urma unei finanţări din fonduri ale Uniunii 

Europene. Yanneck Adolphe vrea să arate străinilor de ce a ales el să îşi continue viaţa în 

România, în detrimentul atâtor locuri mirifice. „Proiectul de turism se numeşte <Gazda 

Bună>. Vreau să le arăt celor din Italia, Spania, Germania sau Anglia de ce am ales eu 

România. Am zece trasee prin ţară, pe cinci puncte: vor dormi şi vor mânca la ţară, vor 

face cure de aer proaspăt şi apă limpede. Vor fi vizite la patrimonii UNESCO, mai este 

partea istorică şi aşa mai departe”, a declarat Yanneck. 

 

Plante care rezistă mult 

 

Globe-trotter-ul a deschis la Timişoara primul magazin din vestul ţării cu flori stabilizate. 

Trandafiri, cale, hortensii, garoafe, orhidee, plante exotice, palmieri, thuja, eucalipt sau 

bonzai, toate arată ca orice plantă sau arbore natural. Singura diferenţă este că ele nu trebuie 

udate, nici întreţinute, iar durata lor de viaţă este între doi şi cinci ani. „Îmi place să lucrez cu 

emoţie. Eu sunt un vagabond şi am învăţat să transfer emoţii la oameni. Un trandafir 

stabilizat îşi păstrează emoţia şi după ce dragostea a trecut”, a spus Yanneck Adolph. 

Întrebări şi răspunsuri 

Care este visul tău? 
Visez să am un loc al meu pe malul mării. Acolo să am o casă şi un vapor mic, cu vele, de 

cinci metri. Nu ceva foarte mare. Încă nu am găsit acest loc idilic. Nici casa, nici vaporul.  

 

Cum se stabilizează florile? 
Stabilizarea plantelor nu foloseşte niciun produs toxic în procesul de conservare. La o singură 

floare este nevoie de două-trei săptămâni, pentru ca seva să fie elimintă natural şi înlocuită cu 

un produs biodegradabil pe bază de glicerină. Plantele stabilizate rezistă între doi şi cinci ani 

fără să aibă nevoie de apă şi îngrijire.  

Ce-i place 
„Îmi place viaţa. Eu sunt un tip sufletist, am foarte multă încredere în oameni. Îmi place să 

profit de viaţă. Visez să am o casă pe malul mării şi un vapor”, a declarat Yanneck. 

 

Ce nu-i place 
„Nu îmi place ipocrizia. Nu-i suport pe cei care îşi bat joc de oameni, nu îmi plac cei care 

manipulează. Nu în ultimul rând, nu îmi place lipsa de respect”, a mai spus Yanneck Adoph. 

Profil 
Născut. 25.06.1976 Madagascar 

Studii. Inginer de producţie 

Experienţă. a locuit în nouă ţări 

Familie. divorţat, are un băiat de 6 ani, Mathys 

 


