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Met genoegen melden wij dat de groeperingen waarmee we nu reeds 
enige tijd samenwerken in België, Frankrijk, Italië en Slovenië zich 
blijven inzetten om een thuis te vinden voor de galgo's in Spanje 
die we kunnen helpen. We zijn hen daar heel dankbaar voor.  We 
werken nu ook samen met een andere groep in Frankrijk—
Association de Sauvetage des Lévriers, onder leiding van Jacqueline 
en Max. Zij helpen ons om galgo's van Vic over te nemen en een 
thuis voor hen te zoeken. Dankzij Manuela van Lévriers Swiss 
Adoptions kunnen we in Zwitserland ook weer galgo's plaatsen.  
 
We zetten ook onze steun aan de asielen in Spanje het hele jaar 
verder door vele pakketten met jassen, dekens,  voederbakken, 
geneesmiddelen enz. te sturen die onze sympathisanten ons 
schenken.   
 
Zoals we in ons laatste Europese bericht vermeldden, werken we al 
enige tijd aan een schoolprogramma voor jonge schoolgaande 
kinderen om hen op die manier begrip bij te brengen voor de noden 
van alle dieren en hen ook bewust te maken van de uiterst benarde 
positie waarin de Spaanse galgo's zich bevinden.   
 
Dit project zal op kleine schaal moeten starten en de eerste pakketten lesmateriaal zullen binnenkort beschikbaar zijn, zodat we 
het volledige schema in detail kunnen bespreken met onze Spaanse collega's. Vele van hen zetten zich volledig in voor het redden 
van dieren in nood en het zijn deze goede mensen die we proberen te helpen.  De ervaring van vele dierenwelzijngroeperingen leert 
ons dat we ons tot de aankomende generatie moeten richten om een blijvende mentaliteitsverandering te bereiken. 
 
We nemen dit initiatief ter gelegenheid van de 10e verjaardag van GIN.  Als we terugkijken, kunnen we tevreden zijn over de 
manier waarop ons werk zich verder heeft ontwikkeld in die periode.  De voorbije 10 jaar hebben we met succes duizenden honden 
kunnen redden en een thuis kunnen geven, met de hulp van vele Spaanse vrijwilligers die primair reddingswerk uitvoeren en de 
plaatsingsgroepen en individuele personen in Europa die met ons sympathiseren en in eigen land adoptie promoten.   We konden dit 
enkel doen dankzij de buitengewone vrijgevigheid van jullie, onze sympathisanten. 

 
Bij ons in het Verenigd Koninkrijk riep de wet op de dierenbescherming van 2006 op tot een 
nieuw regelgevend systeem en regelgeving op het gebied van het welzijn van de dieren bij 
hondenrennen.  De nieuwe raad van bestuur zal "Greyhound Board of Great Britain" worden 
genoemd, bevindt zich in de oprichtingsfase en zou begin 2009 operationeel moeten zijn. We 
wachten op de nieuwe regelgevingen die binnenkort ter inzage zullen liggen.  Het "Greyhound 
Forum", waar GIN lid van is, heeft voorlopige voorstellen ingediend. We kunnen enkel hopen 
dat ze in regelgevingen zullen worden omgezet. 
 
We willen van de gelegenheid gebruik maken om u allen te danken voor de hulp en steun die wij 
en onze medewerkers het hele jaar mochten ondervinden en wensen u, uw familie en uw honden 
een prettige kerst en een gelukkig nieuwjaar. 

 
Carolyn en alle medewerkers van GIN 
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Greyhound Memorial Day, 27th July, over 400 people and their 
dogs (galgos from Spain and greyhounds from Ireland)  

came together for a walk near the beach in Antwerp  
They received a blessing from the Priest, and then, as in  
previous years, hundreds of tagged blue balloons were  

released in  memory of the greyhounds.      Photos GRB 

Romano from Villamartin, Cadiz, 
peeping over the fence in Jose-

phine’s garden in Belgium.   
Photo GRB. 


