
 

 

 

 

 
Wil je meer weten? Of je verhaal delen met ons?  

Bezoek de website: batchofkindness.com 

Alstublieft, Hierbij geef ik je deze  

Batch of Kindness 

 ter ere van de viering van de 38ste 

verjaardag van Benedict Cumberbatch. 

 

Gefeliciteerd, Benedict!  
Veel liefs ~ The Cumbercollective          #batchofkindness  

 
 

“...Als één ieder de liefde en aandacht die  
jullie fans mij schenken, deze zouden delen  

met mensen die het veel meer nodig hebben 
dan ik, dan zou dat ons allemaal toch een 

geweldig gevoel moeten geven?”  
– Benedict Cumberbatch 
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