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Beste vrienden, 
 
Het jaar loopt alweer op zijn einde. 2010 is een druk jaar 
geweest voor ons. Met genoegen melden wij dat het aantal 
galgo's dat we hebben kunnen helpen stabiel is gebleven. Onze 
dank gaat daarbij uit naar de vele adoptiegroeperingen waar we 
mee samenwerken en die zich onvermoeibaar inzetten om een 
thuis te vinden voor de galgo's. 
 
De interesse voor de galgo's blijft toenemen in het Verenigd 
Koninkrijk. Hoewel we er door de quarantainebeperkingen elk 
jaar slechts een klein aantal naar hier brengen, overtreft het 
aantal personen dat hen een thuis wil bieden het aantal 
beschikbare galgo's in grote mate. 
 
Het deed ons plezier dat onze petitie aan de Spaanse regering 
door 16.738 personen werd ondertekend. Velen voegden oprechte boodschappen aan hun handtekening toe.  We 
ontvingen een antwoord van de kabinetschef waarin hij ons en iedereen die onze petitie ondertekend had, bedankte 
voor onze interesse. Maar behalve een verklaring dat de bestaande wetten en regelgevingen om deze te laten gelden 
volkomen toereikend waren, werd ons geen hulp aangeboden.  Hij verklaarde ook dat elke burger via een eenvoudige 
procedure gevallen van wreedheid kon melden en bij de Guardia Civil compensatie kon aanvragen.   Wij hebben 
geantwoord dat er verpletterend bewijs is dat aantoont dat dit niet het geval is en dat onze collega's die zich voor 
het dierenwelzijn in Spanje inzetten dit met hun ervaringen kunnen bevestigen.  Tot op heden hebben we geen 
antwoord ontvangen. 
 
In september zijn we naar het zuiden van Spanje afgereisd en hebben we de door Mada (RECAL) in Almendralejo, 
Fatima (Asociacion Protectora de Animales) in Chiripaina, Saskia (San Anton) in Villamartin en Concha (Refugio Kimba) 
in Chiclana gerunde asielen bezocht.  Tijdens onze bezoeken aan deze allemaal verschillende asielen konden we zelf 
zien waar deze fantastische mensen elke dag mee af te rekenen krijgen.  Ze verzorgen allemaal zo veel honden van alle 
rassen en dat met beperkte financiële steun en in zeer grote mate afhangend van schenkingen die meestal uit het 
buitenland komen. 
 
De manier waarop ons scholenproject bij het begin ontvangen werd, werkte zeer motiverend voor ons tijdens onze reis 
door Spanje.   Sedertdien vernamen we dat onderwijzend personeel, scholen en welzijnsgroeperingen uit heel de 
provincie Extremadura zeer enthousiast waren.  Dit is zeer hoopgevend voor ons dat ons initiatief een succes wordt en 
ook naar andere Spaanse provincies zal worden uitgebreid. 
 
Rest ons enkel nog iedereen te bedanken die ons helpt en steunt en met ons samenwerkt. Wij maken van de 
gelegenheid gebruik om u, uw families en uw honden een Prettig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar te wensen. 
 
                                                                                    Carolyn en iedereen bij GIN 
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