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Na ons bezoek aan Spanje konden we in het voorbije jaar onze hulp aan
de asiels waarmee we werken, uitbreiden. We zijn galgo's blijven helpen,
vooral door de kosten van dierenartsen en transport vanuit asiels in
Albacete, Almendralejo, Cadiz, Madrid, Malaga, Murcia en Sevilla te
financieren. Ook hebben we enkele projecten gefinancierd, die helpen
zorgen dat de honden in asiels beter worden verzorgd. Momenteel
financieren we samen met een groep in Duitsland de aanleg van een veld
waar de honden die in het asiel van RECAL in Almendralejo verblijven,
kunnen rondrennen. Dit is een grote verbetering: de honden hebben meer
vrijheid om dagelijks in beweging te zijn.
We hebben veel verzoeken om hulp ontvangen van mensen en asiels in
heel Spanje, die zich inzetten voor de galgo's. We willen zoveel mogelijk
van hen helpen op verschillende manieren en we hopen binnenkort opnieuw
naar Spanje te gaan en meer asiels te bezoeken.

Iris, originally from Refugio Kimba
in Cadiz, now homed in Belgium
thanks to GRB

Helaas zijn er veel Spaanse windhonden die hulp nodig hebben, maar het wordt moeilijker om een nieuw thuis voor hen
te vinden, vooral in het huidige economische klimaat. Wel konden we dit jaar meer galgo's helpen dan ooit tevoren.
Zonder de hulp van de fantastische adoptiegroepen waarmee we samenwerken in België, Frankrijk, Duitsland, Italië,
Slovenië en Zwitserland zou dit niet mogelijk zijn. Hier in Engeland worden honden die uit Spanje komen vanaf 1
januari 2012 niet meer in quarantaine geplaatst. Daarom hopen we in het komende jaar meer honden in Engeland te
kunnen onderbrengen.
We begrijpen allemaal dat dit een vorm van eerste hulp is en dat het probleem van de galgo's bij de bron moet worden
aangepakt. Daarom hebben we met de hulp van onderwijsconsultants een educatief pakket samengesteld voor lagere
scholen en leraars die Engelse les geven aan Spaanse kinderen tussen 9 en 12 jaar. De opdrachten helpen met het
leren van Engelse woordjes en zinnetjes waarin emoties worden uitgedrukt, aan de hand van afbeeldingen, informatie
en een verhaal over het werk van GIN. Dit zal Spaanse kinderen helpen met hun Engels, maar ook met het begrijpen
van het probleem van de galgo's. Het doel is, empathie voor de honden te wekken en een verschil uit te maken voor de
vele honden die een liefdevol thuis nodig hebben.
Het educatieve pakket wordt reeds in Spanje verdeeld en de reacties die we tot nu toe hebben ontvangen, waren zeer
positief. Er is nu ook een CD-ROM versie beschikbaar, deels omdat de papieren versie zo'n groot succes was. Als u
meer informatie wenst, kunt u ons e-mailen op info@greyhoundsinneed.co.uk of onze website bezoeken op
www.greyhoundsinneed.co.uk.
Bij deze bedanken wij iedereen voor alle hulp en steun die u ons en onze collega's hebt gegeven. Wij wensen u, uw
gezinnen en uw honden een aangename Kerst en een gelukkig nieuwjaar.
Carolyn, namens iedereen bij GIN
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