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We hebben weer een druk jaar achter de rug. Onze evenementen
waren zeer succesvol op het gebied van fondsen verzamelen. Fondsen
die nodig zijn voor de kosten in verband met ons werk rond windhonden
en galgos. Geldinzamelingsacties zijn heel belangrijk voor onze
liefdadigheidsorganisatie o.a. voor het verspreiden van informatie over
wat we doen, om meer mensen aan te moedigen hulp te bieden, lid,
schenker of fondsenwerver te worden en hopelijk ook om te
adopteren.
De buitenlandse groepen waar we mee samenwerken zijn ook druk in de
weer geweest. Zo waren we blij uitgenodigd te zijn door GACI, het
Greyhound Memorial Day 2013
Greyhound Adopt Centre Italy op hun 10e Raduno Nazionale Levriers
Adottati in Modena, Italië. De meeste windhonden die bij GACI logeren
komen uit Ierland en de galgos komen zowel uit het opvangcentrum Arca de Noe in Albacete als het ADANA opvangcentrum in
Badajoz. We waren in staat fondsen vrij te maken voor dierenarts- en transportkosten. Het was fantastisch dat er zoveel mensen
waren om van deze bijeenkomst te genieten. Nina, van SASIN (Slovenian Association for Sighthounds in Need) was helemaal uit
Ljubljana naar hier gekomen en Sole, Mari-Feli, Elena en andere vrijwilligers kwamen van het Arca de Noe opvangcentrum in
Albacete. Het was fijn voor hen om te ervaren hoe goed en blij de galgos, die ze de laatste jaren gered hadden, eruit zien.
Vorig jaar hebben we aan Arca de Noe fondsen kunnen geven zodat de muren van het opvangcentrum verhoogd konden worden ter
verbetering van de veiligheid. Dit jaar hebben we het gebouw voor een nieuwe galgo kennel binnen in het hoofdgebouw kunnen
financieren. Dit is een beveiligde ruimte voor de galgos met een vloerverwarmingsysteem. Het gebouw is bijna klaar, alsook een
nieuw systeem voor veiligheidsverlichting.
In juli organiseerde Greyhounds Rescue Belgium (GRB) een Greyhound Memorial Day (windhonden gedenkdag) en dit jaar konden we
er bij zijn. Dit evenement is gewijd aan de nagedachtenis van windhonden en galgos van overal ter wereld die helaas niet meer bij
ons zijn. Deze dag wordt altijd talrijk bijgewoond en dit jaar was ook geen uitzondering. Het was zo fijn om enkele honden,
waarvoor we verzorging in Spanje gefinancierd hebben, te ontmoeten en te zien hoe blij ze zijn bij hun nieuwe families.
We realiseren ons dat de fondsen die we geven voor dierenarts- en transportkosten aan de opvangcentra in Spanje nodig en
belangrijk zijn. Helpen waar en wanneer we kunnen met speciale projecten, zoals het project in Albacete hierboven beschreven, is
even belangrijk. Andere soortgelijke initiatieven zijn in planningfase en dit alles dankzij de vrijgevigheid van onze helpers en
sponsors.
Heb je eender welk artikel nodig voor je hond? Vergeet dan zeker niet een kijkje te nemen op onze website! Hier is de link:
http://greyhoundsinneed.co.uk/eshop We hebben nu enkele artikelen toegevoegd met onze nieuwe “galgo” ontwerpen.
Graag willen we jullie danken voor alle hulp en steun, die u ons en iedereen waar we mee samenwerken, geeft. We nemen van de
gelegenheid gebruik om u, uw families en uw honden een Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar toe te wensen.
Carolyn en iedereen bij GIN
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