“Dat God mij wil gebruiken om Zijn principes door te geven, stemt mij dankbaar”
Even voorstellen: Caroline de Koning
Ze is de eerste waar je mee in contact komt als je Generatio
uit wilt nodigen: Caroline de Koning. Caroline is vrijwilligster
van het eerste uur. Naast het beheren van de agenda van
Generatio, is ze verantwoordelijk voor een aantal
administratieve werkzaamheden. Daarnaast houdt ze zich
ook nog bezig met het voorraadbeheer. Hoe is Caroline
betrokken geraakt bij Stichting Generatio? En hoe ervaart
ze haar werk voor de stichting? Caroline vertelt.
“Ik was direct enthousiast toen ik hoorde van de oprichting van
Generatio. Ik was op zoek naar een zinvolle invulling voor een aantal vrije uren en kon mij
vinden in de visie en missie van de stichting. Door middel van mijn werk bij Generatio mag ik
samen met mijn collega's Gods principes doorgeven. Hij heeft ons in Zijn Woord leefregels
gegeven ten aanzien van huwelijk en gezin, de opvoeding van kinderen en omgaan met
elkaar. Helaas zijn veel mensen zich hier niet (meer) van bewust. Dat God mij gebruiken wil
om de Bijbelse principes door te geven stemt mij dankbaar.”
Er is genoeg te doen!
“Gedurende de week doe ik wat werkzaamheden vanuit huis, maar op woensdag is mijn
kantoordag. Vaak heb ik een tas met boodschappen bij me want het aanvullen van koffie,
thee, toiletpapier en schoonmaakmiddel is één van mijn taken. Als ik de week daarvoor de
schoonmaakbeurt had, zit ook de schone was in deze tas. Voorafgaand aan een
werkoverleg verzamel ik agendapunten, stel de agenda op en van het overleg maak ik de
notulen. Aanvragen voor spreek- en preekbeurten komen bij mij binnen. In overleg met de
verschillende sprekers leg ik de data vast en zorg voor de administratieve afhandeling, tot
en met de facturering. Het kasboek wordt door mij bijgehouden en ik ondersteun de
penningmeester door het invoeren van gegevens voor het financieel kwartaaloverzicht.
Wijzigingen invoeren in het adressenbestand, beantwoorden van mails, versturen van een
informatiepakket, maken van schoonmaak- en vakantieroosters.....er is genoeg te doen!”
Alarmerende mededeling
“Het voorraadbeheer gaat wel eens mis. Tenminste, zo zag het er een paar weken geleden
uit. Ik dacht dat ik het op orde had, maar nee hoor! Toen ik 's morgens arriveerde liep Diana
opgewonden rond. Haar 'goedemorgen' klonk een beetje zuinig en direct daarop volgde de
alarmerende mededeling: de koffie is op! Samen keken we overal waar zich eventueel een
pak koffie zou kunnen bevinden.... niets! Wat een blunder; ik dacht dat ik m'n zaakjes op
orde had. Een andere collega, bekend in deze omgeving, bood aan om koffie te gaan kopen.
Gelukkig was zij de deur nog niet uit want de volgende persoon die binnen kwam haalde
een aangebroken pak koffie (de voorraad) uit zijn tas. ‘De Senseo was ontploft’, zo luidde de
verklaring van de collega. Euhm ja… dat kan gebeuren. Mocht je ooit in deze situatie terecht
komen, weet je bij deze dat je als vrijwilliger best even snelfilter-koffie mag komen ‘lenen’.
Als je maar wél zorgt dat je hem op tijd weer terug zet…”

