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Er loopt alweer een jaar teneinde en helaas worden nog steeds vele galgo’s
achtergelaten in Spanje. Twee asielen, waarmee we samenwerken in Badajoz en
Ayamonte, hebben ons recent een aantal bijzonder droevige gevallen van
mishandeling gemeld en vroegen onze hulp.
Eerder deze maand mochten we Irene Blanquez welkom heten in het Verenigd
Aitor looking very comfortable in Belgium
Koninkrijk. We zijn haar heel dankbaar dat onze liefdadigheidsinstelling haar
documentaire, ‘February, the fear of Spanish greyhounds’ (Februari, de schrik
van Spaanse windhonden) mag tonen. We hebben vele gasten uitgenodigd, waaronder vooraanstaande personen uit de
wereld van het dierenwelzijn. We hopen dat dit zal bijdragen aan een grotere bewustwording over het leed van de
galgo’s en meer mensen zal aanmoedigen om mee te werken aan een situatieverandering. We moedigen iedereen aan om
naar zijn of haar eigen Europese Parlementsleden te schrijven om hen te vragen deze kwestie in het Europese
Parlement ter sprake te brengen. Via die weg kan er een humanitaire wetgeving vastgelegd en afgedwongen worden om
de Spaanse galgo’s te beschermen tegen een dergelijke barbaarse behandeling.
Zonder de goede samenwerking die we hebben met adoptiegroepen in België, Frankrijk, Italië, Slovenië en
Zwitserland, en de enorme steun die we krijgen van onze achterban, zouden we dit werk niet kunnen doen. Daarom
willen we iedereen van harte bedanken. Door samenwerking kunnen we zoveel meer bereiken.
We krijgen nu goede feedback van leraren in Spanje, die blij zijn met de educatieve middelen en ons melden dat de
kinderen deze met plezier gebruiken en veel leren over de galgo’s. Schoolbezoeken aan de asielen worden
georganiseerd. Vele leraren vinden dat deze bezoeken heel erg belangrijk zijn omdat ze aan de kinderen de reële
situatie tonen. Dit jaar hebben we een aantal onderwijssubsidies uitgereikt zodat dit werk verdergezet kan worden.
Daarbij hebben we financiering aangeboden voor transport zodat de kinderen veilig naar de asielen gebracht werden.
We hebben ook een aantal windhonden uit Engeland en Ierland geholpen door sponsoring voor de diergeneeskundige
zorgkosten en transport. Zo konden deze honden een thuis krijgen in Frankrijk via Levriers en Detresse, en in Italië
via het Greyhound Adopt Centre.
Vergeet niet om onze website te bezoeken voor de aankoop van hondenspullen en nog veel meer. Hier vind je de link:
http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop. Elke aankoop biedt ons extra middelen om de reddingsacties voor greyhounds
en galgo’s te kunnen verderzetten.
We willen ieder van jullie bedanken voor de hulp en steun aan ons en aan diegenen met wie we samenwerken. Ook willen
we van deze gelegenheid gebruik maken om jullie, jullie families en jullie honden een vrolijk kerstfeest en een gelukkig
nieuwjaar te wensen.
Carolyn en de rest van het team van GIN
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