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COKOEN – VERENIGING VOOR EX-COUVEUSEKINDEREN  

 

VAARDIGHEDEN 

• Op 17 november 2018 is Cokoen, vereniging voor ex-

couveusekinderen geboren. 

• Die dag is het ook jaarlijks ‘Wereldprematurendag’. 

• Als vereniging geven we informatie via onze website en 

Facebookpagina. Daarnaast maken we lotgenotencontact mogelijk. 

Dit zowel ‘online’ via de Privé-Facebookgroep als ‘offline’ door 

contactmomenten te organiseren. 

 

• Ervaring in het werken met 

mensen, vanuit je 

job/opleiding. 

• Liefst met onze doelgroep: 

jongvolwassenen 

• Sociaal persoon 

• Interesse in thema’s: 

couveuse, prematuur en 

neonatologie 

• Enthousiasme en veel 

goesting en dit overbrengen 

naar anderen, zowel naar 

leden toe als bij promotie. 

• Respect en 

veiligheid/privacy 

HANDIG ALS JE… 

• IN REGIO WIJNEGEM WOONT  

• RIJBEWIJS B EN AUTO HEBT 

 

INTERESSE OF VRAGEN? 
Stuur me een mail 
(contact@cokoen.org) met je 
motivatie. 
Daarna maken we een afspraak om 
elkaar te leren kennen. 
Voor we écht van start gaan is het 
voor beiden interessant om te 
ervaren of er een ‘match’ is.  
 
Vriendelijke groeten 
 
Peter Swinnen – Oprichter Cokoen 

 

 

LAAT JIJ ONZE VERENING MEE(R) GROEIEN? 
Concreet zijn wij op zoek naar vrijwillig(st)er(s) tussen ongeveer 30 en 45 jaar: 
 

• Praktische medeorganisator lotgenotencontact: online en offline  

• Help(st)er voor onze Sociale Media, publicaties, enz 
  

 Herken jij jezelf in 1 of beide bovenstaande items? 

Lees dan zeker verder! 

WAT VERWACHTEN WE VAN JOU? 
Medeorganisator lotgenotencontact: 

• Vrijwillig enthousiast engagement van minstens 6 keer per jaar. 

Voorbereiding, activiteiten en evaluatiemoment duren telkens 2u. 

• De activiteiten gaan meestal door op zaterdag. De andere 

momenten zijn in overleg met Peter af te spreken. 

• Je bent mee een ‘bekend’ gezicht voor onze leden. Binnen de 

groep begeleid je de gesprekken in samenwerking met oprichter 

Peter. Je biedt hen de veiligheid om hun eigen verhaal te 

vertellen. 

• Open, vlotte communicatie bv via e-mail, Facebook, WhatsApp en 

ook bereid zijn om lid te worden van onze Privé-Facebookgroep. 

• Vertrouwen is belangrijk om mee Cokoen te trekken/verder 

bekend maken, ten laatste vanaf januari 2020. 

Help(st)er voor sociale media: 

• Gewend zijn om te werken met Sociale Media bv Facebook. 

• Handig als je kennis hebt van basis 

fotoshop/bewerkingsprogramma’s. 

 


