JAN BALLIAUW over
“RUSLAND en het WESTEN”
Op vrijdag 18 maart 2022 om 20u00 in het OCO
Na een 1ste Corona-uitstel in april ’20, een 2de in maart ‘21, nu de 3de en goede keer.
Zes Oostakkerse verenigingen (Davidsfonds, Femma, Gezinsbond, KWB, Okra en Pasar;
samen noemen ze zich VEROO, Verenigingen Oostakker) blijven volharden. Zij bundelen
de krachten om deze bijzonder boeiende spreker hier in Oostakker uit te nodigen.
En wat voor een verhaal dat hij brengt !! Een brandend actueel thema, de relatie van het
Westen met “tsaar Poetin”. Bij het ter perse gaan van dit artikel hopen we nog dat het
ondertussen niet letterlijk een “brandend conflict” is geworden.
Jan Balliauw voorstellen hoeft amper. In de tijd van het
communisme was Jan een al regelmatige Oostblok-bezoeker.
Als VRT-correspondent in Moskou beleefde hij het uiteenvallen
van de Sovjetunie van op de eerste rij.
Hij maakte mee hoe Rusland voor het Westen evolueerde van
een mogelijke partner naar een onbetrouwbare buur. Zijn
talloze reportages uit alle regio’s in Rusland en omstreken
maken van hem dé specialist van de Oost-Westbetrekkingen.
Maar even nauwgezet volgt Jan alle belangrijke geopolitieke
wendingen en waarschuwt hij voor de onzekere toekomst van
West-Europa.
Voor ons zal Jan dieper ingaan op huidige crisis met Rusland, diens ontstaan, de strategie
van Poetin en de verzuurde relaties tussen Rusland en het Westen en de mogelijke
gevolgen. Meer dan interessant !
Dit is een gezamenlijke organisatie van Davidsfonds-Femma-Gezinsbond-KWB-Okra-Pasar.

Toegangsprijs: € 10 voor leden van de 6 verenigingen, € 13 voor niet-leden (aan de kassa +2€).
Plaats van afspraak: O.C.O.(OntmoetingsCentrum Oostakker), Pijphoekstraat 30, Oostakker.
Klik HIER om jouw toegangskaarten online te bestellen
of direct via deze QR-code:

De bestelling is pas definitief na betaling:op de rekening
van DF Oostakker BE71 7374 2412 5469

De organisatie zal volledig verlopen volgens de dan geldende
Coronamaatregelen voor culturele activiteiten.

