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Het is moeilijk te geloven dat alweer bijna een jaar om is en het is een 
bijzonder druk jaar geweest voor GIN.  Met hulp van onze contacten in het 
buitenland hebben we vele galgo's naar een thuis in België, Frankrijk, 
Slovenië en Zwitserland kunnen verhuizen, plus het gebruikelijke aantal 
naar het VK. 
 
In het VK blijven we ex-racewindhonden een nieuwe thuis geven en de 
welzijnsgroepen (waar GIN er een van is) die vertegenwoordigd waren op 
het Greyhound Forum (het windhondenforum) bereidden een zeer gede-
tailleerd antwoord voor op DEFRA (het Engelse ministerie dat zich over 
Dierenwelzijn buigt) voorafgaand aan het ogenblik waarop hen om advies 
werd gevraagd over het ontwerp van regelgevingen in verband met de zorg 
voor en het welzijn van racewindhonden. We wachten op de reactie van de 
regering. 
 
Het is nu al vele jaren dat we, naast het reddings- en plaatsingswerk, wat we als eerste hulp zien, proberen om het probleem van de 
galgo's bij de bron aan te pakken. 
 
Ons Educatief boekje dat we in ons laatste bericht vermeldden, werd naar een aantal van onze contacten in Spanje gestuurd en is nu 
volop in productie en klaar om verder te worden verspreid in de scholen. 
 
Onlangs contacteerden we een aantal Europese parlementsleden om informatie te krijgen over wat we onder de bescherming van de EU 
kunnen doen om een einde te maken aan de verschrikkelijke wreedheid waarmee de galgo's worden behandeld. 
 
We ontvingen veel infomatie, maar jammer genoeg blijkt daar uit dat verandering brengen in de situatie van de galgo's in Spanje een com-
plexe materie is. In feite kan de situatie enkel veranderen als de Spaanse regering actie onderneemt. 
 
In januari 2010 is Spanje aan de beurt om de Europese Raad voor te zitten. Dit feit zal onvermijdelijk de reputatie van de Spaanse 
regering in verband met dierenrechten onder de aandacht brengen. Met het oog daarop zullen we gezamenlijk protesteren tegen de 
Spaanse regering tijdens haar voorzitterschap.  We zijn nu aan het onderzoeken wat de meest doeltreffende aanpak is. Vervolgens zullen 
we steun zoeken bij onze Europese collega's, in Spanje en de rest van Europa, door een petitie op te stellen die iedereen kan 
ondertekenen. 
 
We zijn ons er maar al te goed van bewust hoe moeilijk het is om de Spaanse regering te overtuigen om zelfs maar op de naleving van 
hun bestaande wetten toe te zien, maar we hopen dat onze sympathisanten onze inspanningen in deze richting zullen goedkeuren en de 
petitie zullen ondertekenen.  Gelieve uit te kijken naar de link op onze website in januari.    Als voldoende mensen tekenen, hopen we dat 
de Spaanse regering er de nodige aandacht aan zal besteden. 
 
Diegenen onder ons die zich vol overgave inzetten om de galgo's van Spanje te helpen mogen niet rusten vooraleer een einde gemaakt 
wordt aan het lijden van de galgo's. 
 
Dank aan allen die ons helpen en steunen en aan hen die met ons samenwerken. Wij maken van de gelegenheid gebruik om u, uw fami-
lies en uw honden een Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar te wensen.                                
                                                                                                                                                   Carolyn en iedereen bij GIN 
______________________________________________________________________________________________________________ 
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