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Cokoen
Verenigt gewezen couveusebaby’s

P as nog nam een jonge vrouw 
contact op met Peter Swin-
nen. Maanden na datum was 

ze het artikel over de oprichting 
van Cokoen opnieuw gaan op-
zoeken. „Jij vertelde over de lit-
tekens van de naaldprikken op 
je hand en ik keek lachend naar 
de mijne”, schreef ze. Peter Swin-
nen daarover: „Iemand anders 
reageerde dat ze nooit had beseft 
waar de tekening op haar hand-
rug vandaan kwam. Het sterkte 
me in de gedachte dat Cokoen 
zin heeft. We kennen een voor-
zichtige start, maar de verhalen 
en de herkenning zoeken wel de-
gelijk hun weg.”

Cokoen, genoemd naar de bij 
de geboorte overleden tweeling-
broer van Swinnen, organiseert 
praatgroepen en activiteiten 
voor en online lotgenotencon-
tact onder jongvolwassen gewe-
zen couveusekinderen. „Er be-
stonden al groepen voor ouders, 
maar niet voor jongeren. Zelf er-
voer ik nochtans mijn hele jeugd 
gevolgen van mijn moeilijke 
start in het leven, van pesterijen 
over mijn uiterlijk tot moeite om 
te leren spreken, lezen en reke-
nen. Over de oorzaken is weinig 
geweten.”

„Nu heb ik een baan in een re-
guliere arbeidscircuit, maar het 
kostte me meer tijd dan ande-
ren. Vóór ik op mijn eigen tempo 
mijn plek vond, voelde ik me bo-
vendien vaak slecht in mijn vel. 
Ik was benieuwd naar de verha-
len van andere vroeggeborenen. 
Aan de ene kant zijn we jonge-
ren zoals alle anderen en hoeft 
ons aparte geboorteverhaal ons 
niet af te remmen, aan de an-
dere kant blijf je levenslang een 
ex-couveusekind. En ik stelde al 
vast dat ook anderen de nood er-
varen om daarover te praten. Bij 
de eerste editie van ons praatca-
fé stelden de deelnemers vooraf 
zelf voor om hun geboorteboek 
mee te brengen.”

Halverwege de zomer bracht 
een groepje van Cokoen ook een 
bezoek aan de afdeling neonato-
logie van het UZ Leuven. „Zelf 
bezocht ik een tijd geleden de 
afdeling in het Antwerpse Sint-
Augustinus waar ik maanden in 
de couveuse lag”, zegt Swinnen. 
„Blijkbaar was ik de eerste die zo 
lang na de feiten terugkeerde. De 
neonatoloog van toen werkte er 
nog en ze herinnerde zich mij en 
mijn ouders nog. Mijn beeld van 
een couveuse en de omgeving 
was tot dan toe gebaseerd op wat 
je op televisie ziet. Het is prach-
tig om meer voeling te krijgen 
met de plek waar het begon.”

Op zaterdag 21 september om  
10 uur is er een praatgroep voor 
jongvolwassen gewezen couveuse-
kinderen en hun ouders in  
’t Gasthuis in Wijnegem 
(Turnhoutsebaan 199). Inschrijven 
(tot 16 september) kan via  
contact@cokoen.org of  
0485 69 66 06. Meer informatie 
vindt u op de website  
www.cokoen.org en op 
www.facebook.com/
cokoen-351874872227408.

Jozefien VAN HUFFEL
Was hij de enige die tot in de adolescentie gevolgen ervoer van zijn al te vroege start 
in het leven? Negen maanden nadat hij Cokoen boven de doopvont hield, weet Peter 
Swinnen, die in 1990 drie maanden te vroeg werd geboren, dat hij dat zeker niet is. 
„De verhalen van de lotgenoten zijn stuk voor stuk uniek, want een vroeggeboorte 
kan uiteenlopende gevolgen hebben”, zegt hij. „Het delen doet echter deugd. Het kan 
helpen om onze start op een positieve manier te laten doorwerken in ons leven.”

Jij mocht naar school.
   Waarom ik niet ?             

Doneer nu op 
BE84 4358 0341 0159

www.waaromikniet.be

Meer dan 265 miljoen meisjes en jongens hebben jouw hulp nodig 
om naar school te gaan. Onderwijs is een basisrecht en daarom 
ondersteunt de ngo VIA Don Bosco beroepsscholen, tewerkstelling 
en opleiding tot ondernemerschap in Afrika en Latijns-Amerika. Geef 
onze kwetsbare jongeren de kans om een beroep te leren en bij te 
dragen aan de ontwikkeling van hun land. 

Gebruik je verstand en schenk haar een toekomst.
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Advertentie

„Ik bezocht de afdeling 
waar ik in de couveuse 
lag, als eerste die zo lang 
na de feiten terugkeerde”


