Koen
‘Koen, wil jij de boontjes even doorgeven?’. Als Koen de boontjes aan
zijn vader geeft, stoot hij zijn glas met water om. Het glas is nog heel,
maar het tafellaken is nat. De aardappelen zijn ook nat geworden.
Dat gebeurt hem nu de hele tijd, die onhandige ongelukjes. Zijn vader
zegt dat het niet erg is. Hij veegt het water op met zijn servet.
Toch vindt Koen het vervelend.

Koen is 9 jaar oud. Koen heeft donkerblond haar en bruingroene ogen.
Op zijn hand zit een bult. Hij heeft bruine vlekken op zijn armen en
benen. Hij draagt het liefste zijn knalrode fleecetrui en zijn schoenen
met klittenband.

Koen speelt het liefst met lego en verzamelt alles van haaien.
Zijn kamer hangt vol met posters. Op het plankje boven zijn bed liggen
17 beeldjes van haaien. Die heeft hij gespaard. Gekregen met zijn verjaardag. Of gekocht op vakantie. Koen heeft ook boeken over haaien.
Hij is een echte “haaien-expert”. Toch houdt hij het meest van zijn kat
Scooter. Scooter slaapt graag bij Koen op bed.
Zijn broer Peter is 12 en zit in groep 8. Peter heeft rood haar, net als
hun vader. Peter werd er vroeger mee gepest. Nu niet meer. Peter weet
precies wat hij terug moet zeggen als ze ‘hé rooie’ naar hem roepen.
Koen zou willen dat hij net was als Peter. Dan zou hij meer durven.
Soms plagen kinderen hem. Koen weet dan niet wat hij terug moet
zeggen. Het maakt hem soms boos en verdrietig.
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Jijzelf
Belangrijk is om te onthouden dat je met NF1 heel
gelukkig en heel oud kunt worden. Je kunt heel leuke
vriendjes hebben en heel goed zijn in dingen.
De kunst is te ontdekken wat jíj leuk vindt om te doen.
Ben je goed in zingen of toneel, tekenen of zwemmen,
of ben je heel goed in het verzorgen van dieren?
Iedereen met NF1 is anders en dus uniek. Jij hebt jouw
kwaliteiten! Jouw unieke code bevat niet alleen NF1,
maar ook al jouw andere gedrag en eigenschappen!
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De NFVN
De NFVN, de Neurofibromatose Vereniging Nederland,
organiseert ieder jaar een bijeenkomst. Daar komen
allemaal mensen met NF1 en hun familieleden bij elkaar.
Er wordt belangrijk nieuws over NF1 verteld, maar er
wordt ook gezellig gepraat. Voor kinderen worden leuke
activiteiten georganiseerd. Soms is er nog een tweede
keer in het jaar een leuke activiteit. Ook voor jongeren
zijn er activiteiten. De NFVN is er ook voor mensen met
NF2.
De NFVN stuurt een paar keer per jaar een Nieuwsflits.
Een boekje waar belangrijk nieuws over NF1 in staat.
Er staan interviews in met dokters en mensen met NF1.
Dit is heel fijn voor je ouders om te lezen. Als je meer
vragen hebt kan je iemand bellen van de NFVN of op de
website kijken: www.neurofibromatose.nl

Colofon
Marianne

de Ranitz-Gobel

Dit boekje is gemaakt in opdracht van de Neurofibromatose Vereniging
Nederland (NFVN) ter gelegenheid van het dertig jarig jubileum.
Dit boekje is geschreven door Marianne de Ranitz-Gobel (1977).
Zij heeft zelf NF1 en vindt het belangrijk dat er voor kinderen met NF1
en hun broertjes, zusjes, vriendjes en klasgenootjes begrijpelijke
informatie is over NF1. Als kind heeft Marianne deze informatie gemist.
Marianne studeerde Gezondheidswetenschappen in Maastricht.
Zij werkte in de kinder- en jeugdpsychiatrie en werkt nu al een
aantal jaren als gedragswetenschapper in de jeugdzorg. Marianne doet
in haar vrije tijd leuke dingen met haar gezin en vrijwilligerswerk.
Ze is getrouwd en heeft een zoon.
De illustraties zijn vervaardigd door E.K. Mourits (1990) in het kader
van haar stage opdracht aan de Willem de Kooning Academie richting
Illustratie.
De NFVN is de bovenstaande dames en de meewerkende kinderartsen
Rianne Oostenbrink en Jaap Schrander zeer dankbaar voor hun
bijdragen.

Eveline Mourits
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