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Beste vrienden,    
  
We zijn weer aan het einde van een jaar en het was een heel moeilijk, vreemd jaar voor ons 
allemaal.  We hadden veel plannen voor dit jaar, maar helaas heeft de pandemie hierop een impact 
gehad. We kijken nu uit naar 2021 en hopen dat het een beter jaar voor ons allemaal wordt. 

De opvangcentra en adoptiegroepen waarmee we samenwerken, bleven veel galgos redden en 
verzorgen. We weten hoe moeilijk alles voor hen is geweest tijdens de verschillende lockdowns 
waarin we allemaal het hele jaar door zijn geplaatst.   De honden zijn langer in de asielen gebleven 
en de adoptiegroepen waren verheugd dat potentiële adoptanten geduldig hebben gewacht tot het 

transport werd hervat.  

In deze moeilijke tijd zijn we toch in staat geweest om aan veel 
opvangcentra meer geld te geven voor voedsel, dankzij de 
voortdurende geweldige vrijgevigheid van onze aanhangers.  We zijn 
ook doorgegaan met het verzenden van dozen met gedoneerde 
jassen, medicijnen, lekkernijen enz, die altijd nodig 
en gewaardeerd zijn. 

De transporten zijn eindelijk hervat en veel galgos 
konden hun reis naar een nieuw leven in een nieuw 
land beginnen. Hier zie je enkele foto's van 
sommige galgos in hun nieuwe thuis. 

Voor het grootste deel van dit jaar konden de 
opvangcentra geen schoolbezoeken ontvangen of 
naar scholen gaan om met kinderen te praten. 
Maar, we waren blij te horen dat tijdens de 
lockdown mensen de activiteiten op onze website 
http://education.greyhoundsinneed.co.uk hebben 
gedownload voor hun kinderen en kleinkinderen.  

Levriers en Detresse in Frankrijk en Greyhound 
Adopt Centre Italië helpen ook windhonden uit 

Engeland en Ierland. We ondersteunen graag hun werk en waren blij dat, toen 
het transport werd hervat, veel windhonden konden reizen en zich nog vóór de 
kerst in hun nieuwe thuis hebben gevestigd. 

We maken graag van deze gelegenheid gebruik om onze aanhangers en 
vrijwilligers te bedanken voor hun harde werk gedurende het jaar. Zo kunnen wij 
ook ons werk voor de greyhounds en galgos verderzetten.    
  
Pas alsjeblieft op, blijf veilig en hopelijk wordt het leven snel weer normaal voor 
ons allemaal.  We wensen u, uw families en uw honden een vrolijk kerstfeest en 
een gelukkig nieuwjaar. 
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