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De Jeugdroos in de categorie vrijwilligers 

 

Voor de categorie jeugd vrijwilligers heeft de jury de Roos toegekend aan de vrijwilligers van 

de organisatie 

 

Ixta Noa 
 

Ixta Noa is een stichting die zich inzet voor mensen met psychische kwetsbaarheid. Deze 

kwetsbaarheid kan voortkomen uit emoties maar ook uit psychische stoornissen. Ixta Noa 

heeft tot doel om hun deelnemers, allen met psychische gezondheidsklachten, aan te 

moedigen en te begeleiden in het ontdekken en gebruik maken van hun mogelijkheden. Dit 

doet Ixta Noa door ervaringsdeskundigen bijeen te brengen die deze motiverende en 

begeleidende rol vrijwillig op zich nemen. Doordat de deelnemer en ervaringsdeskundige 

ervaringen uit kunnen wisselen raakt de deelnemer gemotiveerd om zichzelf te veranderen en 

weer de eigen regie op het leven terug te vinden. Dit bevordert de actieve deelname van de 

patiënt aan de samenleving.  

 

De vrijwilligers van Ixta Noa zijn voorgedragen door Karakter. Voor Karakter Overijssel heeft 

Ixta Noa regelmatig ervaringsdeskundigen geleverd. Deze ervaringsdeskundigen zijn actief 

(geweest) binnen de klinieken van Karakter en hebben zich ingezet tijdens verschillende 

therapiegroepen. Tijdens deze behandeltrajecten hielpen deze ervaringsdeskundigen zowel de 

patiënten als de ouders van de patiënten. Hierdoor voelden de patiënten en/of ouders zich 

gesteund in het traject waarin zij zich bevonden. Deze steun vinden patiënten en ouders 

helaas veelal niet bij familie of vrienden. Ouders vinden het namelijk vaak lastig om uitleg te 

geven over wat er aan de hand is. Dit resulteert in gevoelens van machteloosheid, onbegrip 

en verdriet. Doordat Karakter samenwerkt met Ixta Noa kunnen een aantal van hun patiënten 

en/of ouders hun vragen en zorgen kwijt bij iemand die het perspectief en de belevingswereld 

van de patiënt en familie begrijpt. Dit is een waardevolle toevoeging voor de zorg die 

patiënten ontvangen en bevordert het herstelproces! 

 

De jury onderschrijft het belang van inbreng die vrijwilligers kunnen hebben in de bevordering 

van het herstel en wil graag de vrijwilligers van Ixta Noa in het zonnetje zetten met de Roos 

van Elisabeth. 

 

 

 


