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We zijn dankbaar dat de groepen in België, Frankrijk, Italië, Slovenië 

en Zwitserland waarmee we nu reeds enige tijd werken, doorgaan met 

het vinden van baasjes voor de galgo's uit Spanje die door ons worden 

geholpen. Dankzij Levriers en Detresse (LED) en Greyhound Adopt 
Centre Italy (GACI) konden we dit jaar dierenartskosten financieren 

en hielpen we met de kosten van het vervoer van 18 greyhounds voor 

wie een baas werd gevonden in Frankrijk of Italië. 
  

Dit jaar konden we meer galgo's naar het Verenigd Koninkrijk halen en 

onderbrengen, omdat de quarantaine is opgeheven. Gelukkig bestaat er 

altijd veel belangstelling voor de honden en we hebben fantastische 

foto's en nieuws van hun nieuwe bazen ontvangen. 

  

Het werk in Spanje is nog moeilijker geworden. Veel opvangcentra hebben dit jaar nog minder steun van de overheid 

ontvangen dan in het verleden. Ze hebben moeite om hun belangrijke humanitaire werk te blijven doen terwijl veel 

mensen onverschillig of zelfs vijandig zijn. Wij spannen ons echter nog meer in om te helpen met projecten als 

beveiliging, verbetering van de accommodatie voor de honden, verwarming en bescherming tegen het weer. Wij blijven 

belangrijke bijdragen doen aan de kosten voor vervoer en dierenartsen. Ook verzenden we veel pakketten met jassen, 

dekens, voerbakken, medicijnen e.d. die zijn gedoneerd door de mensen die ons steunen. 

  

In September zijn Martin en ik naar Italië geweest, om deel te nemen aan de indrukwekkende jaarlijkse bijeenkomst 

voor supporters en hun honden die werd georganiseerd door onze collega's Elisa, Lily, Chiara en hun vrijwilligers bij 

GACI. Het was fantastisch om zoveel galgo's uit Arca de Noe in Albacete te zien, die met behulp van onze steun zijn 

gered. Ook hebben we tijd doorgebracht met Sole, Pili, Carmen en Marifeli van het opvangcentrum in Albacete. Zij 

vertelden over hun huidige problemen en we konden hulp van GIN voor hen regelen.  
  

Iets dat GIN blijft bezighouden is de voorlichting in scholen in Spanje. We boeken er goede vooruitgang mee. De 

voorlichting is positief ontvangen door de scholen die we tot nu toe hebben bereikt. We zien dit als een zeer 

belangrijk project, hoewel het enige tijd zal duren vooraleer het vrucht zal dragen. 

  

Verder zijn we blij met onze nieuwe online merchandisingfaciliteit. U kunt nu online een uitgebreide reeks GIN-

marchandise bestellen. Er is van alles op onze website te vinden voor uw honden en nog veel meer. Hier is de link: 

http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop 

  

Bij deze danken wij u hartelijk voor al uw hulp en steun, aan ons en aan mensen en groepen met wie wij samenwerken. 

Verder wensen wij u, uw gezinnen en uw honden een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar.   
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