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Mirabel Nain Yuh wint een prijs 
 

 
Mirabel is de programma-manager van e-BASE die het Wakka project ter 
verbetering van de levensomstandigheden voor gezinnen met een kind met een 
beperking uitvoert. Sinds 2019 werkt zij hieraan samen met dr. Patrick.  
De organisatie World Pulse heeft haar de Digital Changemakers Award 2022 
toegekend voor haar werk met de gezondheidswerkers van gemeenschappen in 
de regio Bamenda. Zij coördineert de huisbezoeken bij deze gezinnen, waarbij 
ook advies en training wordt gegeven. 
Het is een hele eer om uitgekozen te worden als 1 van 3 vrouwen die bijzonder 
werk verrichten in hun gemeenschap en als 1 van de 50 Top Rising Women te 
worden beschouwd.  
 
De organisatie World Pulse is een onafhankelijk, wereldwijd sociaal netwerk van 
vrouwen uit 190 landen en omvat 800.000 deelnemers. Zij is in december 2020 
opgericht in de Verenigde Staten en ontvangt steun van onder meer de Bill en 
Melinda Gates Foundation, Equinix en Vodafone.  
Het doel is te bevorderen dat elke vrouw of meisje in haar eigen kracht gelooft en 
die gebruikt voor een wereld waar ieder leven kan floreren. 
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Een wereld waarin elke vrouw gehoord wordt, zich verbonden voelt, profijt heeft, 
krachtig is, geen slachtoffer, vrij is en rechten heeft.  
Er wordt geen onderscheid gemaakt naar religie, achtergrond of geaardheid,  
iedere vrouw, ook een gehandicapte, is welkom. 
Door het gebruik van een veilig digitaal sociaal netwerk kan elke vrouw haar 
verhaal vertellen, bronnen delen, bedrijfjes starten, aan politiek deelnemen zowel 
online als offline. 
 
Mirabel heeft vrouwen in haar regio digitale vaardigheden bijgebracht om 
daarmee verandering tot stand te brengen. Ze kunnen nu hun stem laten horen en 
contacten leggen met andere vrouwen. Het is voor deze vrouwen een grote steun 
gebleken.  
Haar interview met een journalist van Streaker, een regionale tv zender, staat op 
YOUTUBE. Daarin vertelt ze hoe met behulp van een door dr. Patrick ontworpen 
hulpmiddel achterhaald kan worden welke noden gezinnen met een kind met een 
beperking hebben en hoe dit kan worden verbeterd of opgelost. 
 

 
Dit artikel is een vervolg op het jaarverslag 2021. 
Alle informatie is te lezen op de website van stichting-wakka-foundation. 


