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Voorwoord
Hoewel de coronapandemie ook de Stichting Thomas More parten
heeft gespeeld, kunnen we tot ons genoegen constateren dat er in 2021
toch een gevarieerde reeks van ontmoetingen en activiteiten heeft
plaatsgevonden.
Het Thomas More studieprogramma kon volledig doorgang vinden. Veertig
studenten volgden, al of niet via Zoom of Teams, huiskamercolleges
bij onze docenten uit het Thomas More netwerk. Twee nieuwe
Wim Kremer
universiteitssteden hebben zich aangesloten bij het studieprogramma:
foto: Femke van den Heuvel
Leuven en Amsterdam. De Romereis, die eerder tweemaal afgelast moest
worden, kon in oktober 2021 alsnog in twee groepen plaatsvinden, zowel voor de studenten
van het jaar 2020-2021 als die van het jaar ervoor. In totaal 55 studenten beleefden er een
onvergetelijke ervaring van studie en verbondenheid.
Daarnaast waren er andersoortige ontmoetingen. Tijdens een tweedaagse summer school
in augustus verdiepten 30 wetenschappers en studenten zich in het thema “Is God uit
onze wereld weg te denken?” De in 2020 in het leven geroepen alumniboard realiseerde in
september een ontmoetingsdag voor alumni van de stichting. Voor studenten van katholieke
studentenverenigingen in ons land verzorgde dr. Michel Remery in januari een Zoommeeting over vragen waar de katholieke Kerk in onze tijd mee geconfronteerd wordt. De
publiekslezing 2021 ‘Kom uit je bubbel’ Het perspectief van ‘Fratelli tutti’ op leven en werken
werd in mei aangeboden in de vorm van een webinar.
Verder is in het afgelopen jaar een nieuwe website gerealiseerd, waardoor de verschillende
doelgroepen van de stichting beter kunnen worden bediend.
Als stichting zijn we blij met de herbenoeming in Tilburg van prof.dr. Rudi te Velde als
bijzonder hoogleraar namens de Stichting Thomas More.
Er staan veel nieuwe activiteiten op het programma, geheel in lijn met het Strategisch
Plan 2020-2025. De financiering van een fellowship-programma voor verdere verdieping
in de theologie en filosofie komt in zicht, evenals die voor een traineeship programma bij
maatschappelijke organisaties voor studenten die na hun studie de overgang maken naar
het werkveld. Tevens wordt gewerkt aan een graduate programma om PhD-kandidaten
te ondersteunen. In het nieuwe kalenderjaar zal verder de tweede editie van het Young
Professional Programma van start gaan. Jonge mensen met drie tot vijf jaar werkervaring
gaan daarbij in gesprek met professionals die op maatschappelijk of wetenschappelijk gebied
hun sporen hebben verdiend.
Het doet goed te zien dat fondsen en particulieren zich verbinden met de missie van de
Stichting: zichtbaarheid en stem geven aan een netwerk van jonge wetenschappers die in het
katholieke intellectuele erfgoed inspiratie vinden voor de grote vragen van vandaag. Onze
dank gaat naar alle personen en organisaties voor hun vertrouwen en de financiële bijdragen.
Prof.dr. Wim Kremer, bestuursvoorzitter
’s-Hertogenbosch, maart 2022
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Profiel Stichting Thomas More
Betekenisvol netwerk
Stichting Thomas More vormt een netwerk van studenten, academici en belangstellenden
die open staan voor de veelkleurige katholieke traditie. Deze traditie kan helpen bij het
scherpstellen van fundamentele levensvragen en dringende actuele kwesties. De stichting
bevordert een conversatie die open staat voor iedereen over thema’s als een menswaardige
economie, de verhouding tussen mens en techniek, religie in de Europese samenleving.
Aanbod voor studenten
Aan gesprek en ontmoeting onder studenten geeft Stichting Thomas More in het bijzonder
vorm door middel van een studieprogramma dat is gericht op studenten van Nederlandse
en Vlaamse universiteiten. Het programma bestaat uit zogenoemde privatissima (colleges in
de setting van een huis- of studeerkamer) en een studiereis naar Rome.
Aanbod voor het academisch netwerk
Stichting Thomas More organiseert activiteiten voor een breed academisch netwerk, in het
bijzonder in de vorm van expertseminars.
Aanbod voor algemeen publiek
Voor een belangstellend publiek organiseert Stichting Thomas More algemeen toegankelijke
symposia, summer schools, lezingen en ‘open expertseminars’.
Bijzonder hoogleraar
Aan Tilburg University is een door Stichting Thomas More benoemde bijzonder hoogleraar
aangesteld. Deze geeft voor studenten en toehoorders van alle faculteiten vrij toegankelijke
cursussen, colleges en voordrachten. In bijeenkomsten van de stichting treden de huidige en
oud-hoogleraren regelmatig op als inspiratoren.
  
Visiting professors
Stichting Thomas More betrekt bij haar activiteiten ook buitenlandse katholieke
hoogleraren, die in naam van de stichting ons land met enige regelmaat als visiting
professor bezoeken.

Stichting Thomas More
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Giften en donaties
Stichting Thomas More is een zelfstandige katholieke stichting. Zij financiert al haar
activiteiten uit giften en donaties en ontvangt geen subsidie van de overheid. Stichting
Thomas More wordt door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).
Nieuwsbrief More
Het huisorgaan van de stichting, nieuwsbrief More, maakt de activiteiten van de stichting
zichtbaar en biedt ook stof tot nadenken. De More wordt belangstellenden bij voorkeur per
e-mail toegezonden.
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Aanbod voor studenten en alumni
Het studieprogramma van Stichting Thomas More staat open voor (honours)studenten
van Nederlandse en Vlaamse universiteiten. De stichting onderhoudt goede relaties met
studie- en studentenverenigingen en studentenpastoraten. De stichting werkt actief aan
het onderhouden van een netwerk dat de community van scholars en studenten met elkaar
verbindt.

Studieprogramma
Profiel van het Thomas More studieprogramma
Aan studenten met een brede blik biedt Stichting Thomas More verdieping aan door middel
van een uniek studieprogramma. Dat bestaat uit twee bestanddelen:
• 	 Studie in de vorm van zogeheten ‘huiskamercolleges’. Het ‘huiskamercollege’ oftewel
‘privatissimum’ is van oudsher een vorm van studie, waarin studenten zich onder leiding
van een docent verdiepen in een bepaald thema. De kring van studenten is dusdanig
klein, dat de docent het privatissimum in beginsel in zijn studeer- of huiskamer kan
geven. De studenten volgen in de loop van hun beursjaar minimaal drie privatissima, die
ieder gemiddeld uit drie bijeenkomsten
bestaan. Ze doen dat in een eigen kring,
die in de regel vijf tot zes leden telt. In
hun eigen kring stellen de studenten
in overleg met de stichting vast
welk onderwerp ze willen uitdiepen.
De stichting draagt bij de gekozen
onderwerpen vervolgens deskundige
docenten uit haar netwerk aan.
• 	 Een studiereis naar Rome. In de ‘eeuwige
stad’ ontmoeten de studenten van de
verschillende universiteitssteden niet
alleen elkaar, maar komen in gesprek
met interessante gesprekspartners in
Rome.
Geïnteresseerde studenten kunnen door het
schrijven van een motivatiebrief solliciteren
naar een plaats in dit programma.

Stichting Thomas More
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Lopend studieprogramma
In 2021 gingen studenten over de volgende onderwerpen in gesprek met de hieronder
genoemde personen.
Universiteit Utrecht 2020-2021 groep 1

• Mgr.dr. Gerard de Korte: 	
• Dr. Wim Smeets:
• Prof.dr. Wil Derkse:

Christendom en de uitdagingen van de moderne tijd
Medisch-ethische dilemma’s en
het katholieke geloof
Wat maakt de mens de mens?

Universiteit Utrecht 2020-2021 groep 2

•
•
•
•

Prof.dr. Erik Borgman: 	
Dr. Sander Evers:
Prof.dr. Paul van Geest:
Eefje de Gelder MSc: 	

De katholieke sociale leer
Het ontstaan van de kerk
De ethiek van het zakenleven
De ethiek van het zakenleven

Universiteit Leiden 2020-2021

•
•
•
•
•
•

Prof.dr. Rudi te Velde:
Prof.dr. Erik Borgman:
Mr.dr. Richard Steenvoorde O.P.: 	
Dr. Joost van der Net: 	
Prof.dr. Paul van Tongeren: 	
Mgr.dr. Everard de Jong: 	
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Katholicisme
Westerse spiritualiteit t.o.v. Oosterse spiritualiteit
Spiritueel leven
Geweld & geweldloosheid van het Evangelie
Een geslaagd leven vanuit de (Griekse) filosofie
Aards geluk in het licht van de oneindigheid

Stichting Thomas More

Radboud Universiteit 2020-2021 groep 1

•
•
•
•

Dr. Wilco Versteeg:
Prof.dr. Rudi te Velde:
Prof.dr. Luigino Bruni: 	
Prof.dr. Sophie van Bijsterveld: 	

Europa en globalisering
Mensbeeld
“Laudato Si’”
De rol van religie in het publieke domein en
democratie

Radboud Universiteit 2020-2021 groep 2

• Mr. Piet Hein Donner: 	
• Prof.dr. Gert-Jan van der Wilt: 	
• Dr. Frank Bosman: 	

Democratie
Ethiek
Mens

Universiteit Twente 2020-2021

•
•
•
•
•

Mgr.dr. Everard de Jong:
Drs. Ward Biemans: 	
Dr. Marcel Becker: 	
Prof.dr. James Kennedy: 	
Prof.dr. Daniela Müller: 	

Stichting Thomas More

Geluk
Autoriteit en individualiteit
Autoriteit en individualiteit
Nederlandse cultuur en religie
Heiligenverering
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Studiereizen Rome
Het bezoek aan Rome in het kader van het studieprogramma 2021 betrof dit jaar twee
reizen. Zo konden ook de studenten van het vorige academiejaar 2019-2020, alsnog in de
gelegenheid gesteld worden de afgelaste reis van 2020 in te halen. Van 30 september t/m
5 oktober vond de eerste reis plaats met 30 studenten; van 7 t/m 12 oktober was de beurt
aan de tweede groep van 25 studenten.
De reizen waren onder het thema ‘Het ware, het goede en het schone’, intensief gevuld
met inhoudelijke momenten en culturele bezoeken. De aftrap werd gegeven door een
filosofische inleiding van prof.dr. Rudi te Velde en mgr.dr. E. de Jong over het reisthema.
Op het programma stonden gesprekken met de prefect van de Congregatie voor de
Geloofsleer, kardinaal Ladaria Ferrer, met de president van de Pauselijke Raad ter
Bevordering van de Eenheid van de Christenen, kardinaal Koch, en met de ondersecretaris
van de Congregatie voor de Educatie, father Bechina. Op het Generalaat van de
jezuïetenorde ontving Johan Verschueren de studenten en gaf father David MacCallum een
interactieve presentatie om de studenten in te leiden in het synodale proces van de RK
Kerk.
Beide groepen gingen in gesprek met de ambassadeur van ons land bij de Heilige Stoel,
mevrouw Caroline Weijers en met de heer Hans Hoogeveen, voorzitter van de FAO-Raad
in Rome. Verder werden verschillende universiteiten bezocht. In de Gregoriana gingen
studenten in gesprek met de decaan van de theologische faculteit, father Renczes. Aan
de Loyola University was de gastheer de Nederlandse docent dr. Sander Evers. In Il Gesù
hadden studenten een uitwisseling met studenten die als novice zijn ingetreden in de Orde
van de jezuïeten. Een aantal studenten maakte kennis met de Brigitinessen. Prof.dr. Antoine
Bodar ging met de studenten in gesprek in de Santa Maria dell’Anima.
Tevens stond op het programma een kennismaking met de gemeenschap Sant’Egidio in
Rome en de Focolarebeweging in Castelgandolfo. In deze buitenplaats werd ook een bezoek
gebracht aan het Speculum, de Vaticaanse Sterrenwacht.
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Met mgr.dr. De Jong werd een bezoek gebracht aan Vaticaanse Musea en de Sint-Pieter.
Op verschillende momenten gaven mgr.dr. E. de Jong en Tjeerd Jansen SJ uitleg over het
katholieke geloof en de katholieke traditie. Op zondag kon in de Friezenkerk de mis worden
bijgewoond en het Angelusgebed met paus Franciscus worden meegemaakt. Voldoende
gelegenheid bleef over om met Romekenners Christian van der Heijden en Stijn Fens de
stad te verkennen.
Niet minder dan het rijk gevulde programma, maakten ook de onderlinge gesprekken en de
gezamenlijke maaltijden en recreatieve momenten, de kracht van deze Romereizen. Zoals
een deelneemster schreef: “Het was voor mij uniek om met een groep ‘zonder plafond’ op
te trekken; het enthousiasme voor kennisdeling en dialoog was bijzonder, het gesprek kon
niet levensbeschouwelijk of academisch genoeg zijn; de interesse en de openheid om met
elkaar het eerlijke gesprek aan te gaan over wat dan ook was bijzonder en inspirerend.”
15 januari: Webinar
Dr. Michel Remery gaf een webinar voor een vijftigtal studenten van katholieke
studentenverenigingen in ons land. Thema: actuele uitdagingen voor de katholieke kerk in
onze tijd.
18 september: Bijeenkomst voor alumni
De Alumniboard organiseerde een dag in het teken van ontmoeting en verdieping voor alle
alumni in de Paushuize in Utrecht rond het thema ‘Identiteit en de relatie met de ander’.
Het thema was de vraag hoe in een veranderende wereld ons tot de ander en tot onszelf
te verhouden, en hoe christelijke tradities ons daarbij kunnen helpen. Rico Sneller gaf een
lezing over ‘Identiteit als groeiproces’. Juliette van Deursen-Vreeburg sprak over ‘Lectio
Divina en persoonsvorming in het onderwijs’. Wilco Versteeg verzorgde een gesproken
column waarna de dag werd afgesloten door een interactief panelgesprek.
De activiteit werd gerealiseerd met dank aan de Mr. Paul de Gruyter Stichting voor de
financiële ondersteuning.

Stichting Thomas More
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Aanbod voor academici en
voor algemeen publiek
In 2021 organiseerde Stichting Thomas More verschillende activiteiten die in het bijzonder
op academici gericht waren, maar tevens open stonden voor een breder publiek.
7 mei: Webinar Durf jij radicaal inclusief
te zijn?
Prof. dr. Erik Borgman, hoogleraar Publieke
theologie aan Tilburg University, verzorgde
een webinar over radicale inclusiviteit
aan de hand van de Katholieke Sociale
leer en de encycliek Fratelli tutti van paus
Franciscus. Hij maakte duidelijk dat het
Katholiek Sociaal Denken altijd met klem
in deze richting heeft gewezen en kritisch
is ten aanzien van een eenzijdig accent
op toelatingseisen, toetsen en meetbare
criteria. Het webinar is beschikbaar op via
thomasmore.nl/webinars

Erik Borgman foto: Roy Lazet

27 mei: Webinar Kom uit je bubbel!
De publiekslezing kreeg in 2021 zijn beslag
in de vorm van een online webinar. Steven
Vanackere, Maria van den Muijsenbergh en
Luigino Bruni werden uitgenodigd om hun
visie te geven op de encycliek van paus
Franciscus, Fratelli tutti. Zij deden dat door
ieder een perspectief in te nemen van de
hoofdpersonages uit de parabel van de
barmhartige Samaritaan, die de paus in zijn
brief centraal stelt: de mishandelde reiziger,
de Samaritaan en de herbergier. In dit
drieluik gaven de sprekers alternatieven en
impulsen voor een transitie naar een wereld
van gelijkheid. Het webinar is beschikbaar
via deze link: thomasmore.nl/webinars
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23 en 24 augustus: Summer school
God voorbij de voordeur – Is God uit onze wereld weg te denken?
De summer school voor academici en studenten in conferentiecentrum Abdijhof in
Nieuwkuijk had als centrale vraagstelling of aan de Godsvraag voorbij worden gegaan als
we het over onze wereld hebben? In onze tijd wordt het ethische, politieke, filosofische
en wetenschappelijke discours bepaald
door seculiere uitgangspunten en
veronderstellingen. God lijkt bestemd tot
een plaats enkel achter de voordeur en in
de kerk. Uit de bijdragen kwam naar voren
dat het spreken over God ook vandaag
nog voor de wereldgemeenschap grote
urgentie heeft.
De volgende sprekers leverden een
bijdrage:
• Prof.dr. Erik Borgman
Komen we dan nooit los van God? De
onontkoombaarheid van de Godsvraag.
• Prof.dr. Sophie van Bijsterveld
Religie binnen het publieke domein. De
lessen van De Tocqueville.

Sophie van Bijsterveld

• Dr. Emma Cohen de Lara
De eerste denker over God. Het platoonse
model van natuurlijke theologie.
• Prof.dr. Rudi te Velde
Is de mens van nature religieus?

Emma Cohen de Lara

Stichting Thomas More
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Activiteiten bijzonder hoogleraar
Een door de stichting aangestelde bijzonder hoogleraar is niet alleen aan de eigen
universiteit present, maar bevordert de katholieke conversatie via lezingen en
voordrachten op meerdere plaatsen in het land. Eigentijdse vragen worden door
de hoogleraar telkens verbonden met inspirerende ideeën uit het katholieke
gedachtengoed.

Prof.dr. Rudi te Velde
Bijzonder hoogleraar vanwege Stichting Thomas More aan Tilburg University
Aan de School of Catholic Theology van Tilburg University doceerde hij in 2021:
Online college over de Metafysica van het goede (MA)
Geschiedenis van de Filosofie; cursus Theologische verdieping (samen met collega prof.dr. Marcel
Sarot): het probleem van het kwaad. Capita selecta uit de geschiedenis van het kwaad (MA).
Lezingen 2021:
• 27 maart: online lezing ‘Waar vragen we
naar als we naar God vragen? Thomas’
benadering van de godsvraag’, School voor
Comparatieve Filosofie, Antwerpen;
• 22 april: online symposium gewijd aan
de 150ste verjaardag van Vaticanum I,
georganiseerd door St. Patrick’s Pontifical
University, lezing over Ch.1 (God,
Creation, Providence) van de dogmatische
constitutie Dei Filius, Maynooth, Ireland;
• 7 juli: voordracht over de studie van
Thomas, summer school Thomas van
Aquino, georganiseerd door Niko
Schonebaum te Heiloo;
• 25 november: lezing over het geluk volgens
Thomas van Aquino, gehouden bij de
boekpresentatie van de vertaling ‘Thomas
van Aquino: Wat maakt gelukkig?’ (Summa.
Th.I-II, qq. 1-5) door Niko Schonebaum, in
Amsterdam;
• 1december: lezing ‘Hoe vrijheid te
denken?’ studentenhuis Leidenhoven,
Amsterdam.

Begeleiding promovendi:
Pascal Huiting, over Kierkegaard en Solovjev
Jorn Ackermans, over het geweten bij
kardinaal Newman tegen de achtergrond van
Thomas van Aquino
In 2021 publiceerde prof. Te Velde het
boek Metaphysics between Experience
and Transcendence. Thomas Aquinas on
Metaphysics as a Science. De uitgave
verscheen in de serie Beiträge zur Geschichte
der Philosophie und Theologie des Mittelalters,
Asschendorff, Münster.

Rudi te Velde
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Netwerkpartners
Stichting Thomas More werkt samen met diverse partners in en buiten het
katholieke milieu. Zij onderhoudt goede relaties met onder meer de Nederlandse
Bisschoppenconferentie en de bisdommen, de universiteiten in ons land, in het bijzonder
Tilburg University, de Radboud Universiteit Nijmegen en Universiteit Leuven, de diverse
religieuze ordes en congregaties, waaronder de Vrouwen van Bethanië, de Konferentie
Nederlandse Religieuzen (KNR), het Thijmgenootschap, de Adelbertvereniging, Stichting
Socires, het Kansfonds, Stichting Porticus, Stichting Innovatie Economisch Onderwijs,
Mr. Paul de Gruyter Stichting, Stichting Erfgoed Glorieux, het Titus Brandsma Instituut,
Stichting voor Christelijke Filosofie, Stichting Socrates, Focolarebeweging en Katholieke
Studenten Nijmegen (KSN).
De band van de Stichting Thomas More met het Verband van Katholiek Maatschappelijke
Organisaties (VKMO- Katholiek Netwerk) is bijzonder hecht, alleen al vanwege het feit dat
de twee organisatie worden geleid door één directeur.

Stichting Thomas More
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Financiën
Onze uitgaven, gedaan om onze activiteiten te realiseren, bedroegen in 2021 € 336.248,(2020:
€ 236.287). Aan de reserve is een bedrag onttrokken van € 77.785,- (2020: toegevoegd
€ 31.534,-). Meer gedetailleerde cijfermatige informatie is beschikbaar op de internetsite
van de stichting (www.thomasmore.nl).
Woord van dank aan onze donateurs
Stichting Thomas More is voor haar activiteiten geheel afhankelijk van schenkingen. De
stichting, door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
financiert al haar activiteiten uit giften, donaties en legaten en ontvangt geen subsidie van
de overheid. In 2021 ontving de stichting in totaal € 258.463,- aan inkomsten.
Wij prijzen ons gelukkig dat er verschillende charitatieve en andere stichtingen zijn
die evenals de religieuze ordes en congregaties en parochies onze activiteiten steunen.
Daarnaast leveren ook vele kleinere schenkingen van particuliere donateurs een belangrijke
bijdrage aan ons werk.
Aan allen die het werk van onze stichting met hun giften in 2021 mogelijk hebben
gemaakt, spreken wij onze hartelijke dank uit.
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Thomas More
Thomas More (1478-1535) was een
humanist met een uitgesproken aandacht
voor gelovige én intellectuele vorming.
More koesterde zijn passie voor geleerdheid
en vorming niet in een ivoren toren,
maar midden in de samenleving, die hij
in een veelheid van functies en ambten
wilde dienen. Zo was hij o.m. advocaat,
parlementslid, rechter, diplomaat, koninklijk
raadgever en Lord Chancellor van Engeland,
het hoogste ambt in de Engelse staat. In die
functie kwam hij in conflict met Hendrik
VIII toen deze, om de scheiding van zijn vrouw door te kunnen zetten, een breuk met
de katholieke kerk forceerde. Vanwege zijn principiële opstelling werd More in de Tower
gevangengezet, van hoogverraad beschuldigd en onthoofd. In 1935 werd hij heilig verklaard.
Thomas More gaf samen met Erasmus en vele andere geestverwanten aan het begin van
de 16e eeuw mede vorm aan een Christelijke Republiek der Letteren. More koesterde het
visioen van wat wij in hedendaagse termen een netwerk van christelijke geletterden zouden
noemen, of beter nog: een netwerk van christelijke hoger opgeleiden. Aan de opbouw
van een dergelijk netwerk in het hier en nu wijdt Stichting Thomas More haar krachten,
geïnspireerd door het oorspronkelijke visioen van haar naamgever.

Stichting Thomas More
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Bestuur en commissies
Algemeen Bestuur

Alumni Board

Drs. W.J.A. Biemans SJ STL
Prof.dr. S.C. van Bijsterveld
Drs.ir. T.J.P. Goossens
Mw.dr. A.J.M. Hinten-Nooijen, vicevoorzitter
Mgr.dr. E.J. de Jong
Drs. H.J. Kaiser
Prof.dr. W.D.J. Kremer, voorzitter
Mr. M.P.W.M. van den Oord, secretaris
Prof.dr. P.J.M. van Tongeren
Drs. D.G.H. van der Werf RA,
penningmeester

Mw. T.C. Brand BA
E. Buster, di, MA
D.C. Oldenhof, MA
J.J.H. Oostveen, MSc
Mw. J. Rotink, MSc
T.B. Stap MA, voorzitter
W.C. Versteeg, MA, Phd
Mw. L.C. Wienen, MSc

Commissie fondsenwerving

D.T. Sanders, voorzitter
Prof.dr. W.D.J. Kremer
Drs. D.G.H. van der Werf RA
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Directie en bureaumedewerkers

Mr. T.C. Geelkerken LL.M., directeur
Mr. M.A.J.M. Bronzwaer MA,
beleidsmedewerker
Mw. C.D.A.H. Stuiver, secretaresse
Mw. drs. I.A. Merks, administrateur/
secretaresse

Stichting Thomas More

Colofon
Redactie: Michel Bronzwaer, Inge Merks
Ontwerp en productie: Dekkers van Gerwen
Stichting Thomas More
Van der Does de Willeboissingel 12
NL – 5211 CB ‘s-Hertogenbosch
T: + 31 (0)73 – 657 90 17
I: www.thomasmore.nl
E: info@thomasmore.nl
Bank: Rabobank ‘s-Hertogenbosch
IBAN: NL03 RABO 0344 8952 38
BIC (Swiftcode): RABONL2U

Stichting Thomas More
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CO2 neutraal gedrukt:
De CO2 uitstoot voor productie
van dit drukwerk wordt gecompenseerd.
Compensatie vindt plaats via TreesforAll
en wordt besteed aan de bescherming
van bossen en aanplant van nieuwe bomen.
Zie ook www.treesforall.nl

Stichting Thomas More

