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Oproep Martha voor kaartjes voor rusthuis wordt ongezien succes 
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Martha met een selectie van wat ze binnenkreeg. Binnenkort verblijdt ze de rusthuisbewoners 
met de kaartjes en kunstwerkjes. FOTO: DJR 

 
WERVIK / MESEN / BRUGGE -  

De bewoners van vijf zorginstellingen in Wervik krijgen binnenkort elk twee kaartjes in de bus. 
Mensen gingen massaal aan het schrijven en knutselen na een oproep van de 23-jarige Martha. 
“Een kaartje kan wonderen doen.” 

De mensen in de woon-zorgcentra zitten al zo lang alleen, ik hoop dat dit hen deugd zal doen 
MARTHE BENOIT 

Kaartjes sturen naar rusthuisbewoners. Het was een actie die VRT-vlogster Linde Merckpoel samen 
met haar buren opzette in het kader van de Warmste Week. Leuk, dacht ook Martha Benoit (23). 

De jongedame uit Komen, die leidster is bij Chiro Jow in Wervik en werkt als verpleegster op de dienst 
oncologie in het AZ Groeninge in Kortrijk, schoot daarop zelf in actie. “Ik verveelde me en had een wat 
futloos gevoel door dat hele coronagedoe”, vertelt ze. “Daarom wou ik zelf iets proberen. Waarom niet 
alle mensen van woon- en zorgcentrum het Pardoen een kaartje bezorgen?” 

Het opzet is simpel. “Eigenlijk moest ik zelf weinig doen, gewoon een document delen via Google”, zegt 
Martha. “Daarna contacteerde ik “het Pardoen” dat mij een lijst met de namen bezorgde – enkel 
voornamen voor de privacy – en zo lanceerde ik een oproep om een persoonlijk kaartje te schrijven 
naar die mensen.” 

Knutselwerkjes 

Martha polste ook eens bij de leden van de Chiro, maar al gauw bereikte ze veel meer mensen dan ze 

ooit had durven dromen. “De school in Kruiseke, de Kleine Ster in Mesen (leerlingen L2L3L4), 
Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge en het Sint-Jozefscollege zal ook nog iets doen 
– en dan nog al die andere mensen”, somt ze op. “Ik hoopte dat ik alle mensen in het Pardoen zou 
kunnen blij maken, nu heb ik zelfs genoeg om ook de bewoners van Ter Beke, Mater Amabilis, het St. 
Janshospitaal en groepswonen de Compagnie tot tweemaal toe een kaartje te sturen.” 

Bijna 800 kaartjes heeft ze intussen gekregen. “Er zijn ook tekeningen en kunstwerkjes bij, en brieven 
met een versierde enveloppe en er zijn zelfs mensen die coronavirussen gehaakt hebben. De respons 
is echt enorm. Ik had niet durven dromen dat het er zoveel zouden zijn”, zegt ze. 



Welkome steun 

Nu is Martha alle kaartjes aan het verwerken om ze op een gepast moment aan het onthaal van de 
verschillende zorginstellingen af te geven. Een deugddoend geschenk in barre tijden. “Ik denk wel dat 
een persoonlijk kaartje wonderen kan doen”, meent Martha. “Ik zie in het ziekenhuis hoe lastig het is als 
je niemand bij je hebt om steun te bieden. In de woonzorgcentra zitten de mensen ook al zo lang 
alleen.” 

Een warme actie van de jonge verpleegster, al hoeft ze geen schouderklopjes. “Ik moest er eigenlijk 
zelf niks voor doen. Het zijn alle mensen die de moeite deden om een kaartje te schrijven die de lof 
verdienen.” 

 


