Love Match modtager 20.000 kr. fra Jyske Banks Almennyttige Fond og skifter navn til sindnet.dk
I denne anledning holdes der overrækkelse og reseption for venner, samarbejdspartnere og pressen torsdag
d.20. april kl. 15:30 i Jydske Bank i Viby
Jyske Banks Almennyttige Fond har netop støttet Foreningen Love Match med 20.000 kr., som nu vil blive anvendt til at
få udsendt foldere om det almennyttige projekt, der henvender sig til personer med sociale og psykiske vanskeligheder.
Støtten fra Jyske Bank kommer lige i takt med at siden skifter navn, så det kunne ikke være timet bedre for foreningen,
da der bliver et stort behov for at få sendt foldere og plakater ud til de relevante steder inden for psykiatrien, og at der
derved kan gøres opmærksom på hjemmesiden og det nye navneskift.
Love Match er ikke kun et datingsite, det er også en venneportal hvor man kan møde ligesindede, vi har i marts haft en
samtale med Huset Venture, som gav os nogle nye brugbare inputs. Derfor har vi vedtaget, at vi i løbet af de kommende
måneder skifter navn, ligesom for at signalere til de sindslidende som ikke søger kæreste men som gerne vil opbygge et
socialt netværk, at siden også er for dem. Navnet Love Match lægger mere op til at det kun er en datingportal, hvilket det
ikke udelukkende er, derfor har der været mange som ikke rigtigt har, ”turde” eller haft lyst til at oprette en profil, og som
derfor går glip af det gode sammenhold og de muligheder siden byder på. Hjemmesiden kommer i løbet af de
kommende måneder til at hedde sindnet.dk, som er en forkortelse af ”Sindslidendes netværk” så vi også når ud og
hjælper de sindslidende som allerede har en kæreste, men som savner et større netværk af venner og bekendte. Det er
derfor en super timing, at vi nu får midler til at kunne udsende foldere og plakater efter det kommende navneskift.
Stifteren af Lovematch.dk er selv sindslidende og kender til problematikken med, at sindslidende bliver mødt af
fordomme og stigmatisering, når de forsøger at socialisere sig blandt de mere ”normalt fungerende” i befolkningen. Han
fik idéen til Love Match, efter at han selv gentagende gange løb panden mod muren, når han på de mere traditionelle
chat og mødesteder på nettet forsøgte at opbygge sit sociale netværk.
”Jeg oplevede gang på gang, at når jeg havde mødt nogle personer, som jeg gerne ville lære bedre at kende, så tog de
hver gang afstand, når jeg kendte dem godt nok til at jeg åbnede mig og fortalte, at jeg er på førtidspension pga.
skizofreni.” fortæller Claus, der i dag har mødt nye venner gennem projektet.
”Jeg benytter mig selv aktivt af Love Match/Sindnet.dk. Det er rart, der altid er nogen at snakke med, og at de også selv
kender til nogle af de ting jeg gennemgår i min dagligdag. Oftest, når jeg taler med ikke-sindslidende forstår de mig ikke
altid helt og har ofte en forestilling om, at jeg bare skal tage mig sammen, eller at jeg skal se lyst på det hele. De har
svært ved at sætte sig ind i de tanker og forestillinger jeg får, når jeg har det skidt. De folk, jeg chatter med på Love
Match forstår og accepterer lettere, at jeg kan have en træls periode, hvor jeg ikke er på toppen. Jeg føler ikke, at der er
behov for at undskylde, at jeg måske ikke orker at tage med dem i byen, hvis jeg har det skidt” fortsætter Claus.
De 20.000 kr., som Jyske Bank Almennyttige Fond netop har overrakt til Foreningen Love Match, vil blive brugt til at
udbrede kendskabet til hjemmesiden. ”Der er stadig mange ensomme sindslidende, der endnu ikke ved at
www.lovematch.dk, snart www.sindnet.dk findes”, fortæller Claus, og de personer vil han og de andre frivillige gerne nå
ud og hjælpe til at få lidt mere indhold i deres hverdag.
På Love Match er der også ved at starte mindre ”aktivitetsklubber” op med mulighed for at mødes udenfor nettet. Den
mest aktive klub er pt. ”Århus Klubben”, hvor brugere jævnligt mødes til de arrangementer, de selv stabler på benene.
Det seneste arrangement, som var en bowling aften hvor en gruppe tog ud at spise og sluttede af med en hyggelig og
sjov gang bowling, blev arrangeret af en af de frivillige.
De frivillige på projektet er meget glade for at Jyske Bank har fundet interesse i at støtte foreningen. Det har tidligere
været nærmest umuligt at finde virksomheder både indenfor det offentlige såvel som private, der har troet på projektet og
haft lyst til at støtte det. Sidste år kom vi ud med et stort underskud, som stifteren, Claus bang Andersen, selv har været
nødt til at dække.
Det har været hårdt at dække udgifterne i forbindelse med projektet. Heldigvis har der været enkelte brugere og frivillige,
der løbende har doneret lidt til foreningen. Forhåbentlig vil der i løbet af 2006 dukker andre virksomheder op, ud over
Jyske Bank, som også kan se fordelene i at det almennyttige projekt kan fortsætte i mange år endnu.
Love Match/sindnet.dk bliver blandt andre frivillige organisationer mødt af stor forståelse for projektet, og bliver bakket op
i at der er behov for et sådan. For nyligt er foreningen blevet optaget i UFO-Århus, der er en sammenslutning af unge
frivillige sociale organisationer som henvender sig til unge med psykiske eller sociale problemer.
Men det er ikke kun de andre frivillige organisationer der bakker op om idéen. Love Match besøges nemlig pt. af omkring
1.000 personer dagligt, hvor ca. halvdelen benytter kontaktfunktionen på Love Match til at møde venner eller en kæreste,
mens den anden halvdel er besøgende på projektets meget store og alsidige brevkasse.

Det er gratis for brugerne at benytte hele hjemmesiden, i både den gamle og snart nye sindnet.dk udgave, samt
brevkassen og chat- og kontaktdelen.

