
Uniek benefietconcert ‘Altijd Verbonden’ 

Zaterdag 10 juli 2021 wordt in het Lindenberg Cultuurhuis te Nijmegen het 

benefietconcert ‘Altijd Verbonden’ gehouden. Dit concert is geïnitieerd door Daisy 

van Bekkum. Zij en haar partner Erik verloren hun zoontje Tobias in maart 2020 en 

met dit concert geven zij aandacht aan overleden kindjes en aan alle bijkomende 

aspecten na zo’n groot verlies.  

Met een uniek programma komt een kleurenpallet aan emoties voorbij, waarin 

iedereen herkenning en erkenning kan vinden. Trots en verdriet worden gedeeld. 

Door prachtige muziek, mooie beelden en korte gesprekken wordt samen met 

lotgenoten, familie en vrienden stilgestaan bij overleden kindjes en het proces na 

het verlies. “De zoektocht naar het nieuwe wij.” De verbindende kracht van 

muziek is daarbij extra waardevol.  

Het benefietconcert kan live in Lindenberg Cultuurhuis of via een livestream 

gevolgd worden. Tickets zijn te koop via: 

https://www.delindenberg.com/theater/diverse-artiesten/ 

Tickets voor een live-ervaring volgen zodra de theaters hun deuren weer mogen 

openen.  

Het is ook mogelijk om extra/alleen te doneren.  

De opbrengst van het concert gaat naar twee goede doelen: Stichting Still 

Fotografie en Stichting Stille Levens | Kenniscentrum Babysterfte. Het concert 

wordt mede mogelijk gemaakt door Lindenberg Cultuurhuis in Nijmegen. 

Stichting Still Fotografie 

Stichting Still Fotografie maakt fotoreportages van een ernstig ziek kind, een ouder 

of van een baby of van een zieke, stervende of overleden baby’s vanaf de 12e week 

van de zwangerschap. In heel Nederland kunnen zij dit doen dankzij de vrijwillige 

inzet van 134 professionele fotografen met een hart van goud 

(https://stichtingstill.nl/). 

Stichting Stille Levens | Kenniscentrum Babysterfte 

Stille Levens helpt ouders die te maken krijgen met het overlijden van een baby. 

Dat wordt gedaan door informatie te delen, steun te geven en door aandacht te 

geven aan alles wat met babysterfte te maken heeft. Stille Levens biedt een 

uitgebreide website, bloemrijke brochures over vele onderwerpen en 

lotgenotencontact via mail (www.stillelevens.nl). 

https://www.delindenberg.com/theater/diverse-artiesten/
https://www.delindenberg.com/theater/donatie/


Meer weten over het benefietconcert ‘Altijd Verbonden’? Kijk op de website van 

Lindenberg Cultuurhuis: www.delindenberg.com of op de Facebookpagina 

benefietconcert ‘Altijd Verbonden’ of volg ons via Insta #tobiasaltijdverbonden 

 

 

 

 


