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Beste vrienden,                                                                                                                            december 2017 
  
We konden dit jaar drie opvangcentra bezoeken in Spanje.  Twee 
hadden we eerder al eens bezichtigd - Arca de Noe, Albacete en 
Galgos del Sol, Murcia.  We steunen deze centra nu al meerdere jaren 
en het was prachtig om te zien hoeveel werk er ondertussen werd 
gedaan om ze te verbeteren en het leven van de honden die ze 
opvangen aangenamer te maken.   
  
Na ons bezoek konden we voldoende geld schenken voor een nieuw dak 
voor het quarantaineblok in Arca de Noe en wat afsluitingen voor 
binnen, daar de huidige afsluitingen meer dan 10 jaar geleden werden 
geïnstalleerd en niet meer hersteld kunnen worden. 
  
We hebben aangeboden om een onderwijsgebouw te financieren bij 
Galgos del Sol.  Het werk gaat vlot en Tina hoopt in het nieuwe jaar 
met het trainingsprogramma te kunnen beginnen. Zij gebruikt daarvoor 
het educatieve materiaal en de website van GIN. 
  
We konden APA Santa Clara in Tobarra bezoeken, dat is niet zo ver 
van Albacete.  Dit centrum wordt geleid door Margaret en Carmen. Zij 
vroegen ons eerder dit jaar al om hulp.  Ze hadden ons verteld over 
hun plannen om naar een nabijgelegen terrein te verhuizen en een 
nieuwe opvang te bouwen daar hun huidige gebouwen niet afdoende 
waren.  We konden de bouw van twee kennelblokken voor de galgo's die 
zij redden financieren. Ook voor dit project verlopen de werken vlot. 
  
We konden ook verder geld schenken aan verschillende opvangcentra 
om de noodzakelijke dierenartskosten te dekken - testen op 
Mediterrane ziektes, vaccins, dierenpaspoorten, behandelingen tegen 
vlooien en wormen, sterilisatie en microchips - die noodzakelijk zijn om 
ervoor te zorgen dat de galgo's volledig klaar zijn om in een nieuw 
gezin opgevangen te worden. Bovendien hebben we nog wat 
transportkosten betaald voor het overbrengen van greyhounds en 
galgo's die vroeger in het racecircuit zaten. 
  
We krijgen veel respons op onze oproep voor Kerst. Regelmatig worden 
er dozen met dekens, jasjes, snoepjes en geneesmiddelen naar de 
verschillende centra in Spanje verzonden. 
  
Het trainingsprogramma verloopt vlot. De nieuwe website krijgt veel 
bezoekers en we hopen dat dit in het komende jaar alleen nog maar 
groeit.   
  
We willen bij deze graag onze supporters en vrijwilligers bedanken 
voor hun harde werk tijdens het jaar. Zo kunnen wij ook ons werk 
verderzetten voor de greyhounds en galgo's.   Eveneens een woord van oprechte dank voor de opvangcentra 
en adoptiegroepen die zich zonder ophouden inzetten voor de honden en op zoek gaan naar een nieuwe thuis 
voor hen.  
       
We wensen u, uw gezinnen en uw honden een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.  Carolyn en iedereen bij GIN 
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