
              33, High Street, Wraysbury, Middlesex, TW19 5DA, UK 

        Tel: +44  (0)1784-483206     Fax: +44  (0)1784-482501 

     Email: info@greyhoundsinneed.co.uk  

                       Website: www.greyhoundsinneed.co.uk        

www.facebook.com/greyhoundsinneed 

________________________________________________________________________________ 
Beste vrienden,                                  2015 

 

Het voorbije jaar is weer druk geweest. Dankzij onze trouwe, vrijgevige 

vrienden zijn we er andermaal in geslaagd om met de hulp van onze 

contacten in Spanje een groot aantal diergeneeskundige kosten voor 

geredde galgos te financieren. 

 

Dit jaar waren we ook in staat om de bouw van een oefenruimte/

educatiecentrum in het dierenopvangcentrum Arca de Noe in Albacete te 

sponsoren. Toen we in 2013 het opvangcentrum bezochten, hebben we dit 

project met Sole en haar team besproken. We zagen allemaal de voordelen 

van dit project. Voor het team is het gemakkelijker om de galgos te 

beoordelen en sociaal contact op te bouwen vooraleer ze naar een nieuwe 

eigenaar gaan. Opnieuw zijn we erin geslaagd om een onderwijssubsidie 

aan dit opvangcentrum te geven. Ze hebben scholen bezocht voor promotie met gebruik van het onderwijsmateriaal 

dat we samengesteld hebben. De feedback was positief en in de toekomst zullen schoolbezoeken aan het 

opvangcentrum gemakkelijker zijn nu het bijna voltooid is.  

  

Onlangs brachten we een bezoek aan Arca de Noe en we konden zelf zien hoeveel werk er in de afgelopen twee jaar 

gerealiseerd is. Sole en haar vrijwilligers hebben vele uren doorgebracht met het schilderen van de binnenmuren van 

de oefenruimte om deze aantrekkelijk/interessant te maken voor kinderen. Het resultaat is prachtig. Het 

onderwijswerk is heel belangrijk en we zijn dankbaar voor al die hardwerkende mensen in Spanje. In de toekomst 

blijven we middelen inzetten om dit onmisbare werk verder te steunen. 

  

De adoptiegroepen waarmee we samenwerken, blijven onvermoeid zoeken naar een nieuwe woonst voor vele windhonden 

en galgos. Het is fantastisch om nieuws en foto's te ontvangen van de vele honden die nu een gelukkige thuis hebben. 

In juni bezochten we onze vrienden bij GACI (Greyhound Adoption Centre Italy) op hun jaarlijkse bijeenkomst van 

galgos, windhonden en hun eigenaars. Zoals gewoonlijk was het een zeer hartverwarmende en blijde gelegenheid 

waarbij we ook onze contacten konden hernieuwen met onze Italiaanse vrienden die met sponsoring van GIN vorig jaar 

voor 100 galgos een gelukkige nieuwe thuis hebben gevonden. 

 

Zonder de goede samenwerking die we hebben met adoptiegroepen in België, Frankrijk, Italië, Slovenië en 

Zwitserland, en de enorme hulp van alle mensen die ons ondersteunen, zou het voor ons niet mogelijk zijn om dit werk 

te doen. Dus, aan iedereen, heel erg bedankt! 

  

We maken van deze gelegenheid gebruik om u, uw familie en uw honden een Vrolijk Kerstfeest en 

Gelukkig Nieuwjaar te wensen. 

                                                                                                 Carolyn en iedereen bij GIN 
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Habana, originally from Galgos en Familia 

now homed in Belgium 
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