Project Sweet Drie
Dat sporten met diabetes kan, bewijst Dylan van den Berg-Rovroy (16) elke week opnieuw als jeugdspeler van
Vitesse en in augustus a.s. de overstap maakt naar NEC U17. Een vanzelfsprekendheid is dit zeker niet. Zonder
goede medische zorg en begeleiding zou het voor Dylan onmogelijk zijn, zijn sportieve dromen na te jagen.
Niet overal ter wereld zou Dylan dezelfde prestaties aan de dag kunnen leggen als hier in Nederland. De
noodzakelijke medische zorg en begeleiding ontbreekt in veel landen. Zo ook in Indonesië, een land waar Dylan
verbonden mee is.
Samen met broer Jordy van den Berg-Rovroy (17) en moeder Claudia Rovroy (44), is Dylan in 2014 het project
“Sweet Drie” gestart. In het woord “Sweet” (zoet) schuilt het verband met diabetes. De “Drie” spreekt voor
zich. Niet “zomaar” een project.
Het doel van Project “Sweet Drie” is om Indonesische kinderen met diabetes (Mellitus type 1 en 2) te kunnen
laten sporten en zo te leren genieten van het leven.
In juli 2014 is “Sweet Drie” naar Yogjakarta geweest en heeft daar een zeer geslaagde voetbalclinic aan de
kinderen van het community center gegeven. ( https://youtu.be/plg0MFUNnnk). Diabetes bij kinderen is in
Indonesië een groeiend probleem. Naast de voetbalclinic, gaf “Sweet Drie” ook voorlichting aan de kinderen
en hun ouders over de gevaren van een ongezonde levensstijl. De ziekte wordt aldaar nog altijd als een
obstakel gezien, een belemmering voor bijvoorbeeld een carrière als (top)sporter. Door de sportieve inzet én
de voorlichting moet dit beeld worden bijgesteld.
Het project “Sweet Drie” wil in 2016, in samenwerking met de Stichting “Child Support Indonesia”, weer naar
Indonesië afreizen voor het geven van voetbalclinics en voorlichting. Het team is inmiddels uitgebreid met een
(medische) staf en een aantal jeugdtrainers, die zich geheel belangeloos inzetten.
Voor deze nieuwe uitdaging worden sponsoren en/of donateurs gezocht.
Wanneer u een donatie wilt doen kunt u contact opnemen via email info@sweetdrie.nl, een bedrag kan
worden overgemaakt naar Stichting Child Support Indonesia op rekeningnummer : NL 06 INGB 000 000 6799
ovv Sweet Drie.
De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI status. Ook heeft de stichting het
Keurmerk Goede Doelen.

Informatie te vinden op:
www.sweetdrie.nl
facebookpagina Sweet Drie
You Tube:
Link over een dag van Dylan als Diabeet : https://youtu.be/-zmdpytwABc
Link over Sweet Drie in Yogjakarta: https://youtu.be/plg0MFUNnnk
Link van Benefiet-Avond 16 februari jl in GelreDome : https://youtu.be/up6SzuZxj50

www.sweetdrie.nl of facebookpagina Sweet Drie.
Donaties kunnen worden overgemaakt naar Stichting Child Support Indonesia op rekeningnummer : NL 06 INGB 000 000 6799 ovv Sweet
Drie. De stichting is een Algemeen Nut Beogende Instelling en heeft de ANBI status. Uw bijdrage is als donatie aftrekbaar van de belasting.
Ook heeft de stichting het Keurmerk Goede Doelen.

