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Beste vrienden, 
 
We hebben een paar drukke maanden met voorbereidingen achter 
de rug voor de verhuis van onze liefdadigheidsinstelling naar een 
nieuwe locatie en dit na 10 jaar in Wraysbury. We konden het 
huurcontract niet verlengen en moesten vrij snel een ander pand 
vinden. Ons nieuwe adres vindt u bovenaan dit bericht.  
  
Dit jaar hebben we de sponsoring voor de noodzakelijke 
dierenartskosten van verschillende asielen kunnen verderzetten – 
testen voor mediterrane ziekten, vaccinaties, paspoorten voor 
huisdieren, behandelingen tegen vlooien en wormen, sterilisaties en 
inbrenging van een microchip – alle nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat de galgo's volledig voorbereid en klaar zijn voor adoptie 
in hun nieuwe familie. 
  
We waren ook in staat om door te gaan met het financieren van de 
transportkosten voor verplaatsing van de galgo's van de asielen naar 
de adoptiegroepen, alsook met de financiering van de transporten 
voor het vervoer van ex-wedren windhonden van Engeland naar 
Frankrijk en van Ierland naar Italië. 
  
Gedurende het jaar bezoeken we de asielen. We zien en bespreken 
vaak de behoefte aan bijkomende financiering voor projecten die 
nodig zijn om de omstandigheden voor de geredde honden te 
verbeteren. 
  
In Albacete kwamen nieuwe wetten van kracht dit jaar. De lay-out 
van de dierenkliniek in het Arca de Noe-asiel moest veranderd 
worden en nieuwe apparatuur was nodig.  
 
In RECAL, in Almendralejo, moest de omheining tussen 
de oefenweides hersteld worden en schaduwrijke 
plekken werden ingericht om bescherming te geven 
tijdens de zeer hete zomermaanden. 

 
We menen dat zowel het hierboven 
beschreven werk als opvoeding zeer 
belangrijk zijn. We hebben samen met 
opvoedingsconsultants gewerkt aan een website en spel 
waarvan we hopen dat het de mensen helpt die dit 

programma promoten in Spanje. Het spel, dat beschikbaar zal zijn 
als een app en interessant is voor kinderen, bevat informatie over 
het leven van vele galgo's. 
 
We maken graag van deze gelegenheid gebruik om onze donateurs en vrijwilligers te danken voor al hun 
harde werk gedurende het jaar waardoor we in staat zijn om ons werk voor de windhonden en galgo's 
verder te zetten. 
 
Wij wensen u, uw families en uw honden een Vrolijk Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar. 
 
                                                                         Carolyn en het ganse GIN-team 
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The Donate Online facility is easy and preferable please for overseas donations and exists on the website 

https://twitter.com/galgos_GIN 

 

        Arca de Noe, Albacete 

       RECAL, Almendralejo 
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