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Ik weet het niet
Moet je als journalist soms erkennen

Opvolger Putin?

Ja, achteraf dingen gedaan die ik niet
had moeten doen
Wilde niet alleen maar over triviale
zaken corresponderen
"al die buitenlandse
journalisten zijn spionnen"

Olaf
Koens

Willen geen 'Afghanistan'

Rusland in Syrië?

Belangstelling Russische orthodoxe kerk groeit

Logistiek grote problemen
Luchtvaart fantastisch
onderwerp

Als je transsiberisch gaat:
Tijdlang gevolgd op straat

Ambassadeur

Wij denken dat als
we Putin kennen

Luchtvaartgebied
kunnen ze veel

Executies door scherpschutters

Putin

Zelf benauwd?

Slechts één
keer ontmoet

Het boek
Oorlog en
Kermis

Schietpartij Kiev
Bedreigd

Geen wrok

Heb gehaat

Wij Rusland kennen
Al het nieuws uit Rusland gaat over Putin

Schudde de hand

Weet verder niks

Nummer in geval van nood??

100 kennissen om het leven

BNR

Bezoek Rutte

Naar ambassade gegaan

Altijd woordvoerder in DH bellen

RTL
Journalist van het jaar 2014

Journalisten uit land zetten
(en in elkaar slaan)

Vrouw 4/5 maanden zwanger
Woordvoerder DH

Volkskrant

Vandaag laatste lezing Rusland

Q&A

Rol van de kerk in
Rusland?

Indrukwekkend hoe het in Rusland in stand
gehouden wordt en hoe groot de belangstelling is

Inmiddels getrouwd

Anna ontmoet

Ruslandcorrespodent

Alles wat Rusland op wereldtoneel
doet is voor binnenlandse consumptie

Ga dan vliegen

Journalist en schrijver
8 jaar Rusland

Kunnen het ook niet veroorloven zonen,
broers etc in kisten terug laten komen

Vliegen is ook nodig om daar van a
naar b te komen

Schrijver 'Oorlog en Kermis'

Beurs om Russisch
te studeren

Echt risico gelopen?

Jaren als journalist
gewerkt

Interactie en draagvlak door visualisatie
tijdens events, lezingen, congressen en
andere bijeenkomsten

Meer info over
LiveMindMapping?

Basis

Verhouding tussen staat en individu

Rusland leeft in een andere
verhouding van tijd

Maar ook veel aan te danken

Maar ga eens op bezoek

Wat kunnen we doen?

Afsluitend

Maar uiteindelijk is het 'leeg'

Bewaren emoties voor een kleine groep

Krijgsgevangenen,
Donetsk

Het grote
Rusland College

Russen zijn
tegenovergestelde van
Amsterdammers

Amsterdammers

Verhouding
man en vrouw

19e eeuws

Tweede
Wereldoorlog

Kritische blik op WO2 is taboe

Moeten
schreeuwen

Weren

Grootste land ter wereld

Verbod op protesten

Transsiberische spoorlijn

Zwart maken ambtenaren door pers word strafbaar
Anti-homo propagandawet

Nieuwe wet
Doema

Rusland

Beledigen gevoelens gelovigen
Bevoegdheden mogen ook online

1000 roebel
60 km: 6,9 miljard euro
Duurste ter wereld

Baten olie en gas
Probleem?
Putin komt langs en lost het
op (met geld)

Geen belasting

Mooie
ervaringen

Geen rijbewijs

Politiestaat

Moskou

Sotchi-Karznerbayan

"Putin bedankt"

9 uur eind tot eind
Zelfde als NL-LA

Komt onze koning een biertje met je drinken

Verder 7 dagen NIKS

Moermanks

Enige plaats met McDonalds op
de noordpool

St Petersburg
Weten niet eens wat Moskou is
Ken je Medvedev?

Afgelegen
nomaden
Volkeren
Etniciteiten

Maar toch de leukste van de hele wereld

Groter dan Nederland
In de nacht

Boek kopen
Auto kopen

Dubai van de 18e Eeuw

Andere verhouding
individu en staat

Corruptie

In de zomer uniek

St. Petersburg

Je kunt niet slapen
Nederlandse
architectuur

Jonge democratie
Zelf aan meegeholpen

Meertje in het midden

Alleen maar bos

Gaat 24 uur per dag door

Overheid speelt voor
sinterklaas

Al steek je de helft van 50 mlrd
opbrengsten in je zak

Boven naar
beneden veel
interessanter

Lappendeken

Perssecretaris Putin

Zeilen op duurste zeiljacht ter wereld

Maar wilden gewoon naar huis

Wie is Vladimir Putin?

Verplichting Russische burgers met
buitenlanders registreren
Wel auto

Gespot met cadeau vrouw: ruim 6 ton

Lang leve Oekraïne

Zelfde bij Rusland

Buitenlanders registreren als 'agent'

Jong dochtertje

Kenden elkaar

Propaganda

NGO's

Wie is de buitenlandse verrader?

Niet eng

Zo maak je een oorlog
Non-profit

Registratie aangescherpt

Ogen hetzelfde

Ontmoeting tussen twee groepen
Eng is ontmoeting
soldaten met TV
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Russen

Ook op straat mag men aangehouden worden

Gedragen zich hetzelfde

Kwamen Oekraiens leger tegen

Hoe meer interactie, hoe beter
Iedereen maakt contact, is
vrolijk, groet

Veelal veel leuker

Je kent het land niet wanneer je hem kent

Misdaad & straf

Carrière
Niets

Dat is alles
Wonen 143
miljoen Russen

Oorlog & vrede

Gezin
Baan

"Vladimir"

Bijna niet donker
Dan maar de kroeg in
Hitsigheid in de nacht
Open grachten
Vozende stelletjes
in het park

We hebben Rusland
onderschat

Kennis, interactie en verdieping visualiseren tijdens een event? www.ConnectionOfMinds.com

