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Bij de voorplaat
Changing Horizons
Donkere wolken lijken zich samen te pakken in deze tijden van bezuinigingen
en de veranderende wereld om ons heen. Maar wie goed kijkt en op het juiste
moment focust, ziet de opklaring te midden van al het wolkengeweld. Je moet
er snel bij zijn, je moet het willen zien, maar dan is het er echt: de ruimte om
de zon te laten stralen. Degenen die het zien en het moment pakken, zullen de
revalidatiezorg van kleur en richting voorzien, zoveel lijkt duidelijk.
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