
We’ve moved to: 
  33, High Street, Wraysbury, Middlesex, TW19 5DA, UK 

                                                                       
Tel: +44  (0)1784-483206     Fax: +44  (0)1784-482501 

  
  Email: info@greyhoundsinneed.co.uk  
Website: www.greyhoundsinneed.co.uk 

________________________________________________________________________________ 
Beste Vrienden van GIN,                                                             december 2006  
Het jaareinde is alweer in het zicht en voor ons is het een zeer druk jaar geworden. Na ongev-
eer twintig jaar in de slaapkamer van Anne en Arthurs huis in Egham, heeft GIN het 
'ouderlijk huis verlaten' en is verhuisd naar een kantoor in Wraysbury. De nieuwe con-
tactgegevens staan hierboven. 
Anne heeft een stapje teruggezet uit het dagelijks beheer van de vereniging en ze woont nu op 
het eiland Wight. We hebben de administratie van GIN gecentraliseerd in Wraysbury en we 
hebben reeds  nieuwe medewerkers die ons daarbij helpen. Anne is hoe dan ook nog altijd be-
trokken bij politiek en publiciteitswerk zowel hier als in Spanje en ze woont vergaderingen bij 
van het Plataforma (een forum van Spaanse organisaties die zich bezighouden met de redding 
van Galgo’s). 
We zetten ons werk voor windhonden en Galgo’s voort en dit jaar hebben we opnieuw de 
medische verzorging kunnen financieren van ettelijke Galgo’s bij Pep in Barcelona, April en 
Paul in Cadiz en in de Arca de Noe refuge van Balbino in Albacete.   We hebben ook kunnen 
bijdragen tot andere kosten waarmee de refuges te kampen kregen, zoals voor de eerste onder-
zoeken door een veearts en de inentingen vooraleer de honden overgeplaatst worden naar hon-
denkennels, zowel als vervoerkosten van de refuges naar de hondenkennels en vanuit de ken-
nels naar nieuwe onderkomens in Noord-Europa.  In de loop van het jaar stuurden we een 
heleboel dozen van 30 kg met geschonken jassen, medicijnen, dekens, en hals- en leibanden, 
die zo dringend nodig zijn en zeer op prijs gesteld worden door de verschillende refuges in 
Spanje. We willen onze donateurs die dit mogelijk maakten zeer hartelijk danken. 
 
Ons werk zou zeer moeilijk of praktisch onmogelijk zijn zonder de hulp van de adoptiegroepen in het buitenland, en we be-
danken vooral Josephine (Greyhounds Rescue Belgium – 003232541611), Catherine (Lévriers en Détresse, Frankrijk – 
0033386696735) en Elisa (Adopt Centre, Italië - 0039059285059) die samen een tehuis vonden voor ettelijke windhonden en 
Galgo’s in de betreffende landen.  Als iemand van jullie soms kan helpen met geldinzameling of bij de verzorging resp. adoptie 
van een van de dieren die de groepen van ons overnemen, horen we dit graag van je. Dit geldt trouwens ook voor de groepen. 
 
We beseffen dat de hulp voor honden in Spanje, net als de windhonden in het Verenigd Koninkrijk, in feite eerste hulp is en dat 
het probleem aan de bron moet aangepakt worden. Zoals daarnet vermeld vertegenwoordigt Anne GIN op het Plataforma. Hier 
in het Verenigd Koninkrijk woont Martin, een van onze beheerders, de forumvergaderingen bij in Londen waar ettelijke wel-
zijnsgroepen en -vertegenwoordigers van de British Greyhound Racing Board elkaar ontmoeten om te overleggen over verbe-
terde omstandigheden voor windhonden wanneer ze deelnemen aan wedrennen en op rust gesteld zijn. 
We proberen onze website www.greyhoundsinneed.co.uk zo actueel mogelijk te houden; je vindt er ook de herfst- en wintereditie 
van onze Engelstalige nieuwsbrief. Stuur ons een berichtje als je graag een kopie van die nieuwsbrief ontvangt. 
We willen iedereen zeer oprecht danken voor de hulp en steun die onze vereniging mocht ontvangen tijdens dit jaar en we wensen 
jullie, je families en je honden een zeer Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar. 
                                                                                                                                                 Carolyn en iedereen bij GIN 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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Josephine (Greyhounds Rescue  
Belgium) and Kate with two of 
the new arrivals from England 
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