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Beste vrienden van GIN,
December 2007
Met droefheid melden wij het overlijden van Arthur, echtgenoot van Anne en onze
Trustee, op 22 augustus jongstleden, na een maandenlange ziekte. Wij missen Arthur
heel erg. Hij was een vriendelijke, zorgzame man, die zich tot het einde toe volkomen
voor de greyhounds en galgo’s inzette. Wij hopen dat wij met uw hulp het werk kunnen
voortzetten dat hij en Anne jaren geleden zijn begonnen.
De meeste galgo’s die wij helpen, komen van Balbino in Albacete en Mada in
Almendralejo. We proberen echter zoveel mogelijk refuges te bereiken en dit jaar
konden we galgo’s overnemen uit Badajoz, Cuenca, Murcia, Salamanca, Sevilla en de
refuge Villamartin in Cadiz.
We zijn dankbaar aan Josephine en haar groep Greyhounds Rescue Belgium (+32 (0)
496 15 88 24), die met financiële hulp van GIN veel galgo’s hebben overgenomen uit
Peps kennels in Vic. Sommige van deze galgo’s zijn per vliegtuig naar Brussel gebracht,
andere per wegvervoer naar Antwerpen, dankzij Catherine Madry van Levriers en
October 2007—Josephine and a supporter
Détresse (+33 (0)671 65 65 65). Josephine neemt ook door GIN gefinancierde galgo’s
with two galgos who have just arrived in
op uit de kennels van April en Paul in Cadiz.
Belgium.
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Diana Jork van Galgos in Not (+49 (0)60 39 93 79 60) en Kathi van SOS Levriers (+33
(0)442 27 26 59) zijn dit jaar verscheidene malen naar Vic afgereisd om onze galgo’s op te halen en in respectievelijk Duitsland en
Frankrijk onder te brengen.
Nuria van Amigos de los Galgos (+34 (0)917 66 12 58) werkt hard voor de galgo’s in Madrid. Ze organiseerde behandeling door de
dierenarts en bracht de honden vaak zelf naar hun nieuwe onderdak in Frankrijk.
Gelukkig kunnen we onze hulp aan Balbino en zijn helpers in de refuge Arca de Noe in Albacete voortzetten door de behandeing door de
dierenarts en een deel van de vervoerskosten te betalen voor veel galgo’s die naar Monaco gaan. Daar worden ze ontmoet door Elisa,
Chiara en leden van het adoptiecentrum in Italië (+39 (0)33 98 06 88 77), die de honden meenemen naar Modena, waar ze worden
opgewacht door de mensen die hen adopteren.
Als er onder u mensen zijn die op eender welke wijze kunnen helpen met fondsenwerving, tijdelijke verzorging of adoptie van een hond
die door een van deze groepen van ons is overgenomen, zouden we graag van u horen. Ook kunt u de groepen zelf contacteren.
In 2008 viert GIN zijn 10e verjaardag als Registered Charity (in Groot-Brittannië geregistreerde vzw) en we hopen dit te vieren met een
project om Spaanse schoolkinderen te informeren over de noodzaak om dieren (en vooral galgo’s) goed te behandelen en te verzorgen.
Hier in Groot-Brittannië maakt GIN deel uit van Greyhound Forum, een groep organisaties die zich om dieren bekommeren, aangevuld
door vertegenwoordigers van de British Greyhound Racing Board. Ze komen regelmatig bijeen om te bespreken hoe ze de levens van
greyhounds kunnen verbeteren, zowel tijdens hun carrière als racehond als nadien. Het Forum heeft een uitgebreid voorstel opgesteld
voor een gedragscode, die opgenomen zou kunnen worden in de Britse welzijnswet voor dieren.
Bij deze willen wij u graag hartelijk bedanken voor alle hulp en ondersteuning die u dit jaar hebt gegeven, zowel aan ons als aan de
mensen en organisaties waarmee wij samenwerken. Wij wensen u een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
Carolyn en iedereen van GIN
______________________________________________________________________________________________________________
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