
 
 

In de lens gevangen 
De natuur, dieren, mens en stad 
 

Mijn naam is Minou en met mijn camera in de hand ben ik altijd op naar bijzondere plekken en kleuren.  

Mijn passie voor de natuur maar ook voor reizen, met name Cuba, leg ik op een zo kleurrijk mogelijke manier vast. 

 

Met mijn camera in 
de hand ben ik altijd 
op zoek naar 
bijzondere plekken en 
kleuren. Mijn passie 
voor de natuur, maar 
ook voor reizen, met 
name naar Cuba, leg 
ik op een zo kleurrijk 
mogelijke manier 
vast. 

Ik pakte mijn eerste 
camera op toen ik 15 
jaar was: een analoge 
(Russische) Zenit E. In 

die tijd struinde ik al diverse plekken af om te fotograferen, 
voornamelijk in Amsterdam waar ik toentertijd woonde.   

Na jaren niet meer met mijn camera op stap te zijn 
geweest, besloot ik in 2010 om mijn passie weer op te 
pakken. Na enkele opleidingen op het gebied van 
fotografie, mag ik mij nu allround fotograaf noemen. 
Portretten, bruiloften, reis- en natuurfotografie, interieurs 
en ook De Oude Keuken, niets is mij te gek. Elke keer ga ik 
de uitdaging aan om alles zo mooi en kleurrijk mogelijk te 
vangen. 
 
Ik draag mijn kunde graag over aan anderen. Daarom geef 
ik cursussen voor beginnende fotografen, waarin ik ze wil 
motiveren hun camera te leren kennen en tot mooie 
resultaten te komen. Naast het bijbrengen van de 
technische aspecten, ligt mijn focus op wat ik het 
belangrijkste onderdeel van de fotografie vind: de 
compositie. 

Voordat ik een foto neem, visualiseer ik eerst het plaatje in 
mijn hoofd en daarna probeer ik mijn hersenspinsel  van de 
situatie ook echt vast te leggen. Fotografie vereist kijken, 
kijken en nog eens kijken. Met daarnaast een vleugje 
geduld. 

 

 

Mijn grootste hobby’s zijn wandelen in de natuur en 
reizen naar Cuba. Het eerste is iets gemakkelijker te 
realiseren dan het tweede. Ik wandel eigenlijk nooit 
zonder camera. De natuur geeft zoveel moois: prachtige 
beelden, landschappen en bovenal, mooie plaatjes. 
Sinds 2007 ben ik een frequent bezoeker van Cuba. Dat 
begon toen ik medeorganisator was van salsa 
dansreizen naar Cuba, maar sinds 2018 organiseer ik 
jaarlijks ook een fotografiereis naar de parel van de 
Cariben. 

Sinds november 2020 verzorg ik de “socials”  van De 
Oude Keuken. U komt mijn foto’s dus regelmatig tegen 
op Facebook 
(www.facebook.com/Deoudekeukenbakkum) en 
Instagram (www.instagram.com/de_oude_keuken). 

Deze maand exposeer ik een klein overzicht van mijn 
natuur- en Cubafoto’s in het restaurant van De Oude 
Keuken. Het viel mij niet mee om een keuze te maken! 
Hoe breng je de natuur en een land als Cuba samen in 
één expositie? Daarvoor heb ik het bruggetje De natuur, 
de dieren, de mens en de stad gevonden. Hiermee heb 
ik een expositie samen kunnen stellen waarin het 
voornamelijk om indrukken en kleur gaat. Het is een 
aaneenschakeling geworden van mijn passies en de 
altijd veranderende en soms verrassende situaties die 
die met zich meebrengen. 

Ik hoop dat u net zoveel plezier zult beleven aan het 
bekijken van mijn foto’s als ik heb gedaan toen ik ze 
maakte! 
Meer informatie over fotograaf Minou 
www.fotograafminou.nl  

 

 

http://www.facebook.com/Deoudekeukenbakkum
https://www.instagram.com/de_oude_keuken
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