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Meer grip op het leven met Care Living.

Inrichten met gevoel.
Ouderen, chronisch zieken en 

gehandicapten hebben tegen-

woordig andere levensstijlen 

en wensen. Zelfstandigheid en 

veiligheid staan centraal. 

Een barrièrevrije woonomgeving, 

die onopvallend op de persoon-

lijke leefsituatie ingaat, dient 

ter verlichting van het dagelijks 

leven en geeft zekerheid.

Chronische aandoeningen zijn 
de hoofdoorzaak van func-
tiebeperkingen en hulpbehoe-
vendheid.
Omdat bij toenemende leeftijd 
chronische aandoeningen steeds 
vaker voorkomen, neemt ook het 
aantal personen met multimorbi-
diteit toe.

Met Care Living creëert Wiesner-Hager stijlvolle leefwerelden die 
functionaliteit en behaaglijkheid in balans brengen. Bijvoorbeeld 
het Care Living-programma grace dat met zijn vormgeving een 
gevoel van vertrouwdheid, veiligheid en geborgenheid uitstraalt. 
Ergonomie en comfort van de meubels springen net als de tech-
nische snufjes die in het Care Living-programma zijn verstopt, niet 
meteen in het oog. In plaats daarvan treedt de moderne esthetiek 
in combinatie met retro-elementen op de voorgrond. 
Design en functie verhogen de levenskwaliteit van de mensen en 
bieden daarnaast de noodzakelijke veiligheid. De grace Relax-
fauteuil completeert het programma: door zijn geïntegreerde 
luidsprekers kan naar geluiden en liedjes uit de persoonlijke 
herinneringswereld worden geluisterd. Meubels leveren een be-

langrijke bijdrage aan de bevordering van de mobiliteit en een 
zolang mogelijke ondersteuning van een zo zelfstandig mogelijk 
leven. Het gevoel van veiligheid en geborgenheid dat de meubels 
uitstralen, ondersteunt de bewoners bij hun zelfstandigheid. In de 
verzorgingssector speelt dat een bijzonder grote rol. Ergonomisch 
gevormde stoelen verhogen het zitcomfort en kunnen ook bijdra-
gen aan een sneller herstel van de patiënten. Stabiele constructies 
en de keuze van hoogwaardige, duurzame materialen maken onze 
producten uiterst belastbaar en veilig te hanteren. Knoparmleg-
gers als opstahulp of optionele uitrusting als koppeling bieden 
extra veiligheid. Een van de belangrijkste eigenschappen voor het 
gebruik in de Care-sector. Zo worden meubels een belangrijke 
behaaglijkheidsfactor. 

Verlies van waarnemingsvermogen en een verminderd aanpas- 
singsvermogen maken het voor de bewoners lastiger om zichzelf 
te helpen in klinische, instellingsachtige vertrekken. Mensen met 
lichamelijke en geestelijke handicaps hebben een overzichtelijke 
woonomgeving nodig die veiligheid en geborgenheid biedt, en een 
op het dagelijks leven afgestemde omgeving. Niet institutioneel 
denken, maar gericht op de bewoners: inrichting en vormgeving 
passen zich aan de wensen en behoeften van de bewoners aan. 

Huiselijke sfeer als therapeutisch instrument vermindert sympto-
men als agressie, angst en onrust, waar aandoeningen als demen-
tie mee gepaard gaan. De oudere mens met psychische stoornissen 
staat als compleet persoon centraal in de milieutherapie. Een aan 
de individuele situatie en behoeften aangepaste omgeving geeft 
de dementiepatiënten veiligheid en zelfvertrouwen. De omgeving 
omvat naast de inrichting ook het organisatorische kader (dagin-
deling) en het psychosociale milieu. 

Inrichting van de omgeving voor dementiepatiënten:

Overzichtelijke woonomgeving biedt veiligheid en geborgenheid.

  Cognitieve stoornissen zoals dementie
  Valneiging door duizeligheid
  Depressie, angststoornis
  Medicatieproblemen

  Benauwdheid
  Angina pectoris door hart- en longaandoeningen

  Decubitus
  Ondervoeding en voedingstekort
  Hoog complicatierisico, bijvoorbeeld door de  

aanwezigheid van stoma’s of noodzaak van dialyse

  Incontinentie
  Stoornissen in de vocht- en elektrolytenbalans

  Immobiliteit, bijvoorbeeld door inactiviteitsatrofie
  Pijn, acuut of chronisch

  Sensibiliteitsstoornissen
  Vertraagde genezing

Ergonomisch gevormde meubels verhogen het comfort:

Hoogte van rugleuning 
aangepast aan zitactiviteit.

Op behoefte afgestemde zithoogtes 
maken het opstaan gemakkelijker.
Ergonomisch gevormde zitschaal.
Comfortabele zitting breedte.

Knoparmlegger. Effectieve opstahulp, wanneer 
beweeglijkheid en kracht minder worden.

Rolstoel kan onder de tafel 
worden gereden.

Afgeronde, gestoffeerde voorkant.
Elastische bespanning voor ergonomisch 
zitcomfort.

Gemakkelijk te onderhouden 
oppervlakken.
Was- of afwasbare bekledingsstoffen.
Vochtdichte Eratex-onderstoffering.

Stabiel.
Eenvoudig recht gezet.
Glijdt geluidloos over de grond. 
Poten vormen geen gevaar voor 
struikelen.

Organisch afgeronde tafelpoten 
voorkomen blauwe plekken en letsel.
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Kleur en licht
Krachtige kleuren voor een beter perspectief.

Care Living kleurwerelden

Kleuren kunnen een positieve invloed hebben op het welzijn. Heldere 
blauwtinten doen denken aan kabbelende beekjes en de vakantie aan 
zee en hebben een kalmerend effect. Het frisse groen gepaard met 
krachtige nuances in rood versterkt gevoelsleven en weerstandsver-
mogen. Warme kleuren activeren, een kleurengeheel van geel, oranje 
en rood vrolijkt de bewoners op en tovert een glimlach op het gezicht.

In het juiste licht geplaatst.

Wat iedereen weet: naarmate je ouder wordt, ga je slechter zien. 

Vanwege de natuurlijke verkleining van de pupil hebben mensen van 
60 jaar twee tot drie keer zoveel licht nodig als mensen van 20 jaar 
om zich behaaglijk te voelen. Bijziendheid op oudere leeftijd, macula-
degeneratie, groene en grijze staar doen de rest.

Een intelligent lichtconcept combineert de voordelen van daglicht en 
kunstlicht. Daardoor worden energiekosten verlaagd en het comfort 
wordt verhoogd.

Gebruik van daglicht

+ Met daglicht doorstroomde kamers met vrij zicht naar buiten.

+ Grote ramen met gordijnen van lichtdoorlatende stoffen.

Kunstlicht optimaal plannen

+ Indirect, over groot vlak verspreid licht.

+ Helder licht betekent minder inspanning voor de ogen.

+  Gelijkmatige verspreiding van de lichtsterktes zonder abrupte 

overgangen tussen verschillende helderheden.

+ Flexibele, aan de behoefte aanpasbare verlichtingssterkte.

+ Staande lampen en wandlampen zorgen voor huiselijkheid.

Materialen
Stijl en klasse – met zekerheid.

Moeiteloos schoon en hygiënisch

Strenge hygiënevoorschriften zijn in de verzor-
gingssector standaard. Afneembare en wasbare 
bekledingen bij gestoffeerde meubels maken het 
schoonmaken gemakkelijker. Als optie zorgt een 
vochtafstotende Eratex-onderstoffering voor extra 
bescherming van de stoffering.
Door de verwerking van zeer sterke oppervlakken 
zijn ze bovendien ook bestand tegen agressieve 
schoonmaak- en desinfectiemiddelen.

Oudere mensen zijn door hun verzwakte weerstand 
en eventueel reeds bestaande aandoeningen gevoeli-
ger voor infecties. Om de overdracht van infectieziek-
tes te vermijden en de bewoners gezond te houden, 
worden hoge eisen aan de materialen gesteld.

Krachtige kleuren en een contrasterende kleurstelling bieden oriëntatie en veiligheid, om-

dat ze het zien en herkennen ondersteunen. Daarnaast activeren en bevorderen kleuren 

de inspiratie, activiteit en plezier in de communicatie.

Maculadegeneratie 

Groene staar (glaucoom)

Grijze staar (cataract)

Geen compromissen bij brandpreventie

Vooral in sociale instellingen als verzorgings- en ziekenhuizen zijn er 
steeds zwaardere eisen wat betreft brandpreventie – dit geldt ook voor 
de inrichting. Onze materialen en meubels worden op hun brandgedrag 
gekeurd, beoordeeld en volgens Europese brandpreventie-EN-norm ge-
certificeerd. In het standaard segment voldoen onder andere houtlak, 
poedercoatings voor metalen oppervlakken en uitgezochte bekledings-
stoffen als kunstleer aan de brandpreventievoorschriften.

Normen voor brandveiligheid:
ÖNORM B 3825 moeilijk brandbaar
ÖNORM A 3800-1 – Q1
EN 1021-1/2 

Meubels in de Care-sector moeten aan heel hoge eisen voldoen. Naast functionaliteit en 

flexibiliteit moeten ze aan talrijke veiligheids- en hygiënevoorschriften voldoen en toch aan de 

eis van esthetiek en design beantwoorden.

PVC 60
FOC  

– Chromfrei 
gegerbt
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Meubels zijn medebewoners en hebben een karakter, daarom moeten ze met bedachtzaamheid 

worden gekozen. Door het harmonieuze samenspel van kleuren en materialen ontstaan plekken 

waar men graag verblijft. En waar men kan ontspannen, herstellen en energie opdoen.

Ruimte voor geborgenheid

Materialen en voorwerpen die allemaal verschillend aanvoelen, sti-
muleren en activeren. Hout voelt goed aan, is vertrouwd en duurzaam. 
Moderne klassiekers zijn een herinnering die tot leven is gekomen, en 
zorgen voor vertrouwdheid.
Behaaglijke stoffen nodigen uit tot vastpakken. Zo ontstaat moeiteloos 
een warme sfeer die aan de kalmering en ontspanning van de bewoners 
bijdraagt. Zachte, vloeiende vormen bieden veiligheid en garanderen een 
behaaglijk gevoel. Maar ook het comfort mag geen luxe zijn.

 
Comfortabel in elk opzicht: elastische bespanning

De ideale bezetting voor een gezellige woonruimte zijn meubels met hoog comfort. 
Sinds de introductie van de stoelserie edward gebruikt Wiesner-Hager bij hoogwaardige 
zitkussens een hightech weefsel van sterke elastomeer monofilamentgarens en poly-
ester garens. Dit weefsel vervult de functie van de klassieke ondervering. Het weefsel 
is thermisch verstevigd. Daardoor krijgt het een hoge dimensiestabiliteit. De door het 
elastomeer veroorzaakte hoge elasticiteit waarborgt een snel terugverend effect: zodra 
geen belasting meer op het materiaal inwerkt, keert het weefsel naar de oorspronkelijke 
dimensie terug.

Voordelen:

  Hard of zacht veringseffect afhankelijk van sterkte van de belasting

  Ontziet de schuimstof en verhoogt de functionele levensduur ervan

  Vermindert plooivorming in het zitkussen

  Aangename zitkom met positieve ergonomische uitwerkingen op de  

lichaamshouding

  Hoog klimatiserend comfort: ademend, vermijdt hittestuwing en bevordert de 

afvoer van vocht

Wiesner-Hager producten met elastische bespanning:
aluform_3, edward, grace, S13, S15, sign_2

Comfort
Het gevoel van thuis.

Aanzicht onderkant zitting met elastische bespanning
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grace Relax-fauteuil 

Waterdicht stijlicoon.
De zitmeubels van Care Living zijn bestand tegen vocht en verontreiniging. 

Met bekledingen die kunnen worden afgenomen en gewassen. Of een andere oplossing: 
zeer gemakkelijk te onderhouden bekledingen die voorkomen dat vloeistoffen in de stoffe-

ring dringen en zo de meubels beschermen.
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Luidsprekers.
De in de Relax-fauteuil geïntegreerde luidsprekers kunnen naast ontspan-
nen vermaak ook een geheugentraining actief ondersteunen, bijv. voor 
dementiepatiënten. De zintuigen worden geheel individueel gestimuleerd 
met geluiden en muziek uit de persoonlijke herinnering die een positief 
gevoel laten ontstaan. 

Uitneembare zitting.
De zitting is uitneembaar.
Hierdoor kunnen anders moeilijk toegan-
kelijke plekken tussen zitting en leuningen 
gemakkelijker worden gereinigd.

Afneembare stoffering zitting.
Desgewenst is de stoffering van de zitting afneembaar. Deze 
kan zo eenvoudig gewassen en indien nodig ook zonder veel 
moeite vernieuwd worden. Zittingen met afneembare stoffering 
zijn uitgerust met een vochtdichte Eratex-onderstoffering.

Voetenbankje.
Het voetenbankje kan als optie met een trombose-
steun worden uitgerust.

Rijk aan details. Facultatief.

Voetenbank 2124 Club-fauteuil 2120 Relax-fauteuil 2122

Onderstel beuken of eiken,
geheel gestoffeerd
B 550 / D 450 / H 370

Onderstel beuken of eiken,
geheel gestoffeerd
B 690 / ZH 450 / H 758

Onderstel beuken of eiken,
geheel gestoffeerd
B 690 / ZH 450 / H1070

Uitvoering:

Club-fauteuil 2120:
Onderstel naar keuze beuken of eiken, kunststof glijders. Zitting 
met elastische bespanning. Zijkanten gestoffeerd.
Zitting uitneembaar voor betere reiniging. 
Houten oppervlakken gebeitst.

Relax-fauteuil 2122: 
Onderstel naar keuze beuken of eiken, kunststof glijders. Zitting 
met elastische bespanning. Metalen frame, poedercoating zwart.
Zijkanten gestoffeerd. Zitting uitneembaar voor betere reiniging. 
Houten oppervlakken gebeitst.

Voetenbank 2124:
Onderstel naar keuze beuken of eiken, kunststof glijders.
Houten oppervlakken gebeitst.

Optie: Stoffering in meerdere kleuren, stoffering, afneembaar 
(met Eratex-onderstoffering), rugleuning met geïntegreerde luid-
sprekers (voor model 2122), trombose-steun (voor model 2124). 

B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / maten in mm

Bekleding 1: zitting:
Bekleding 2: romp binnenzijde
Bekleding 4: romp buitenzijde

Bekleding 1: zitting en rugleuning
Bekleding 2: romp binnenzijde
Bekleding 4: romp buitenzijde

Stoffering in meerdere kleuren:
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Kleine-fauteuil 2131 Kleine-fauteuil 2130 Tweezitsbank 2135

Metalen onderstel, poedercoating, 
zijkanten gestoffeerd
B 675 / D 640 / ZH 465 / H 800

Onderstel beuken of eiken, 
zijkanten gestoffeerd
B 675 / D 640 / ZH 450 / H 775

Onderstel beuken of eiken, 
zijkanten gestoffeerd
B 1330 / D 640 / ZH 450 / H 775

B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / maten in mm

Rode frisheid.
in plaats van grijze staar.

Care Living zorgt voor een beter perspectief. Krachtige kleuren en sterke 
contrasten zorgen voor duidelijk herkenbare contouren en oppervlakken. Dat is een 

genot voor zwakkere ogen, ondersteunt het welzijn en vergroot de veiligheid.

grace Kleine-fauteuil

Uitvoering:

Kleine-fauteuil 2130:
Onderstel naar keuze beuken of eiken, kunststof glijders. Zitting en rugleuning 
met elastische bespanning. Zijkanten gestoffeerd. Zitting uitneembaar voor betere 
reiniging. Houten oppervlakken gebeitst.

Tweezitsbank 2135:
Onderstel naar keuze beuken of eiken, kunststof glijders. Zijkanten gestoffeerd.
Zitting uitneembaar voor betere reiniging. Houten oppervlakken gebeitst.

Kleine-fauteuil 2131:
Metalen onderstel, poedercoating. 
Zitting en rugleuning met elastische bespanning.
Zijkanten gestoffeerd. Zitting uitneembaar voor betere reiniging.

Optie: Stoffering in meerdere kleuren, stoffering afneembaar (met Eratex- 
onderstoffering).

Facultatief.

Uitneembare zitting.
De zitting is uitneem-
baar. Hierdoor kunnen 
anders moeilijk toegan-
kelijke plekken tussen 
zitting en leuningen 
gemakkelijker worden 
schoongemaakt.

Afneembare stoffering zitting.
Desgewenst is de stoffering van de 
zitting afneembaar. Deze kan zo een-
voudig gewassen en indien nodig ook 
zonder veel moeite vernieuwd worden. 
Zittingen met afneembare stoffering 
zijn uitgerust met een vochtdichte 
Eratex-onderstoffering.

Bekleding 1: zitting
Bekleding 2: Romp

Stoffering in meerdere kleuren:
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Ontspannen zitten.
Ontspannen opstaan.

Veilig opstaan wordt een stuk makkelijker met meubels van Care Living. 
Door op de behoefte afgestemde zithoogtes en doordachte armleggers. Want deze zijn 

precies daar geplaatst waar ze nodig zijn, wanneer opstaan steeds lastiger wordt.

Kubus-fauteuil 2140 Kubus-tweezitsbank 2145

Onderstel beuken of eiken, zijkanten gestoffeerd
B 730 / D 730 / ZH 460 / H 860

Onderstel beuken of eiken, zijkanten gestoffeerd
B 1500 / D 730 / ZH 460 / H 860

B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / maten in mm

Uitvoering:

Kubus-fauteuil 2140:
Onderstel naar keuze beuken of eiken, kunststof glijders.
Zitting en rugleuning met elastische bespanning. Zijkanten gestoffeerd.
Zitting uitneembaar voor betere reiniging. Houten oppervlakken gebeitst.

Kubus-tweezitsbank 2145:
Onderstel naar keuze beuken of eiken, kunststof glijders. Zijkanten gestoffeerd.
Zitting uitneembaar voor betere reiniging. Houten oppervlakken gebeitst.

Optie: Stoffering in meerdere kleuren, stoffering afneembaar (met Eratex-
onderstoffering).

grace Kubus-fauteuil Facultatief.

Afneembare stoffering zitting.
Desgewenst is de stoffering van 
de zitting afneembaar. Deze kan 
zo eenvoudig gewassen en indien 
nodig ook zonder veel moeite 
vernieuwd worden. Zittingen 
met afneembare stoffering zijn 
uitgerust met een vochtdichte 
Eratex-onderstoffering.

Uitneembare zitting.
De zitting is uitneembaar. 
Hierdoor kunnen anders 
moeilijk toegankelijke 
plekken tussen zitting en 
leuningen gemakkelijker 
worden schoongemaakt.

Bekleding 1: zitting:
Bekleding 2: romp en onderste deel rugleuning
Bekleding 4: bovenste deel rugleuning

Stoffering in meerdere kleuren:
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Pure levenslust.
Comfortabel en veilig. 

Meer grip op het leven met meubels van Care Living. Daarvoor zorgen de 
ergonomisch geoptimaliseerde vormgeving en de hoogste stabiliteit. De rugleuningen 

zijn flexibel, zodat een actieve zithouding wordt gestimuleerd.

grace Softchair
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Uitneembare zitting.
De zitting is uitneem-
baar. Hierdoor kunnen 
anders moeilijk toegan-
kelijke plekken tussen 
zitting en leuningen 
gemakkelijker worden 
schoongemaakt.

Softchair 2110 Softchair 2112

Onderstel beuken of eiken
B 488 / D 605 / ZH 484 / H 910

Onderstel beuken of eiken
B 588 / D 605 / ZH 484 / H 910 / ALH 676

Uitvoering:

Softchair 2110:
Onderstel naar keuze beuken of eiken, teflon glijders.
Zitting met elastische bespanning. Flexibele rugleuning.
Zitting uitneembaar voor betere reiniging.
Houten oppervlakken gebeitst.

Softchair 2112:
Onderstel naar keuze beuken of eiken, teflon glijders. Zitting 
met elastische bespanning. Flexibele rugleuning. Zijkanten ge-
stoffeerd. Zitting uitneembaar voor betere reiniging.
Houten oppervlakken gebeitst.

Optie: Stoffering in meerdere kleuren, stoffering afneembaar 
(met Eratex-onderstoffering) of stoffering van zitting (met Era-
tex-onderstoffering) en rugleuning bovenste deel afneembaar, 
rugleuning met handgreep.

B=breedte / D=diepte / ZH=zithoogte / H=totale hoogte / ALH=armleggerhoogte / maten in mm

Bekleding 1:  zitting en bovenste  
deel rugleuning

Bekleding 2: onderste deel rugleuning 

Bekleding 1:  zitting en bovenste  
deel rugleuning

Bekleding 2:  onderste deel rugleuning   
en armleggers

Facultatief.Rijk aan details.

Afneembare stofferingen.
Desgewenst is de stoffering  
van zitting en het bovens-
te deel van de rugleuning 
afneembaar. Deze kunnen zo 
eenvoudig gewassen en indien 
nodig ook met weinig moeite 
vernieuwd worden. Zittingen 
met afneembare stoffering zijn 
uitgerust met een vochtdichte 
Eratex-onderstoffering.

Blinde handgreep.
Dit geraffineerde detail 
maakt het verplaatsen van 
de stoelen gemakkelijker 
en voorkomt slijtage 
en vervuiling van de 
rugleuning.

Flexibele rugleuning.
De flexibele rugleuning 
biedt bewegingsruimte 
voor dynamisch zitten.

Stoffering in meerdere kleuren:
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Zonder hoeken en randen. 
Met veiligheid.

Meubels van Care Living beschermen tegen letsel.   
Afgeronde hoeken en randen beschermen tegen letsel en 

verbinden zo functionaliteit en design. Retro-elementen laten 
een bekende vormtaal ontstaan. Dat straalt vertrouwdheid, 

veiligheid en geborgenheid uit.

Facultatief.
grace tafels

Een luchtig-lichte 
uitstraling hebben de 
tafels door de dunner wor-
dende poten en de zichtbare 
naad die het tafelblad laat 
zweven. De organisch afge-
ronde tafelpoten zijn echter 
niet alleen waardevol voor 
het design – ze voorkomen 
ook blauwe plekken en bij 
een val ernstiger letsel.

Lounge-tafel vierkant Vierkante tafel Rechthoekige tafel

2165-317 50 x 50 cm
Hoogte 50 cm

2160-816 80 x 80 cm
2160-335 100 x 100 cm
Hoogte 75 cm

2160-936 90 x 180 cm
Hoogte 75 cm

Uitvoering:

Onderstel massief beuken of eiken.
Blad naar keuze melamine met ABS-bladrand, beuken of eiken 
fineer met bladrand herlijst of HPL met ABS-bladrand.
ABS-rand verlijmd met vochtbestendige PU-lijm.
Kunststof glijders. Houten oppervlakken gebeitst.

Lounge-tafel rond Ronde tafel

2166-120 ø 100 cm
Hoogte 50 cm

2161-120 ø 100 cm
2161-126 ø 130 cm
Hoogte 75 cm
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theba lounge-fauteuil S15 restaurantstoel arta restaurantstoel

n_table mobiele communicatietafel n.f.t. klaptafel f.t.s. klaptafel

macao bistrostoel macao bistrotafel

update communicatiestoel update_b multifunctionele stoel outline stapelstoel

S13 S13 bariatric

aluform_3 aluform_3 bariatricaluform_3

edward clientedward

Perfect Care Living Partners

clip multifunctionele tafel
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Altenheim Ennsleite, Steyr // Altenheim, Mittersill// 
Altenzentrum St. Marien, Köln // Amapa Ventoux, 
Moselle/Frankreich // Evangelisches Diakoniewerk, 
Wels // FSW Fonds Soziales Wien // Gaasperdam 
Zorgcentrum, Amsterdam // Geriatriezentrum 
St. Andrä/Traisen , Herzogenburg // Královské 
Vinohrady Hospital, Prag // Kuratorium Wiener 
Pensionistenhäuser // Nikolauspflege Stuttgart 
// Ontmoetingscentrum OCAR, Rumbeke/Bene-
lux // Pensionisten- und Pflegeheim, Gänserndorf 
// Pensionisten-Wohnhaus Hohe Warte, Wien // 
Pflegewohnhaus Leopoldstadt, Wien // SeneCura 
Rehazentrum, Kittsee // Seniorenheim Kynšperk, 
Tschechien // Seniorenzentrum Spallerhof, Linz // 
Sinai Centrum, Amstelveen/Benelux // Sozialzentrum 
Ludesch // Stichting Philadelphia Zorg, Nunspeet/
Benelux // University Hospital, Prag // Wohnheim 
Saggen, Innsbruck // Wohnoase Volkshilfe Leon-
ding // Zorgcentrum Hoogstaete, Sittard/Benelux //

Referenties
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