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vendien hoe moeilijk de ziekte te accepteren is, voor patiënten, 
maar zeker ook voor hun omgeving. „Mijn moeder leed aan 
Alzheimer”, legt ze uit. „Zij woonde onder andere in Martha 
Flora en in zorgcentrum Campagne, dat nu onderdeel is van 
Sevagram.” 
De populaire zangeres vindt het belangrijk dat de samenleving 
ervan doordrongen raakt dat iedereen met de ziekte te maken 
kan krijgen. „De statistieken wijzen uit dat het aantal mensen 
dat de diagnose Alzheimer krijgt, de komende tien jaar fors 
zal groeien.”   
Beppie en Marion zijn het erover eens:  „Mensen die in zorgcen-
tra wonen en van andere mensen afhankelijk zijn zo nu en dan 
een extra geluksmoment bezorgen, is het mooiste wat er is.” 

VERWENZORG-AMBASSADEUR 
MET EEN GOUDEN STEM 

Beppie Kraft en 
Marion Schmitz 
Sevagram.
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Om Verwenzorg mogelijk te maken 

organiseert Sevagram Verwenzorg 

jaarlijks een benefiet. Dit jaar gaat 

het benefiet vanwege corona niet 

door. Maar - save the date - het 

volgende benefiet staat gepland 

voor 26 november 2021.

sevagramverwenzorg.nl

Beppie Kraft, Limburgs bekendste 
zangeres, aanvaardde onlangs het 
ambassadeurschap van Sevagram 
Verwenzorg.

Als ambassadeur is Beppie een van de gezichten van Se-
vagram Verwenzorg. Met haar  inbreng hoopt de goede doe-
lenstichting, die is opgericht om cliënten van ouderenzorgorga-
nisatie Sevagram buiten de reguliere financiering om extra te 
kunnen ‘verwennen’, nóg meer bekendheid te krijgen. 
„We zijn dan ook erg blij dat Beppie, die voorheen ambassa-
deur was van de goede doelenstichting van de Mosae Zorg-
groep, onmiddellijk ‘ja’ zei, toen wij haar vroegen om ambas-
sadeur van onze Stichting Sevagram Verwenzorg te worden”, 
zegt Sevagram Verwenzorg-voorzitter Marion Schmitz. „Om alle 
bijzondere kunst- en cultuuractiviteiten waarbij onze cliënten zo-
veel baat hebben te kunnen blijven doen, is geld nodig, veel 
geld. Als iemand in staat is om die boodschap op overtuigen-
de wijze over het voetlicht te brengen bij onze maatschappelijk 
betrokken relaties, dan is het Beppie wel. In een jaar waarin 
we voor het eerst hebben moeten afzien van ons bekende 
Sevagram Verwenzorg Benefiet, is de toetreding van Beppie 
daarom meer dan welkom.”  
De ziekte Alzheimer is voor Beppie Kraft allerminst een nieuw 
terrein. Al vele jaren maakt ze zich sterk voor het Alzheimer on-
derzoeksfonds Limburg. Als ‘ervaringsdeskundige’ weet ze bo-


