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Beste vrienden,                                                                                           december 2018 
  
 Velen van jullie hebben het treurige nieuws gehoord dat onze stichter, 
Anne Finch, op 5 augustus op 75-jarige leeftijd is overleden. 
   
Twintig jaar geleden richtte Anne, samen met haar man Arthur, 
Greyhounds in Need op, met als belangrijkste doel het redden, 
behandelen en huisvesten van ex-wedren-windhonden en Spaanse galgos.   
  
In onze vorige nieuwsbrief herinnerde Anne zich die eerste jaren toen 
het GIN-kantoor zich in de slaapkamer aan de achterzijde van haar huis 
bevond en dat het werk meestal per telefoon of fax werd uitgevoerd, 
omdat we geen computers hadden, alleen een oude tekstverwerker.   
  
Anne was een inspiratie voor zovelen onder ons en we weten dat we samen 
met talloze vrienden en collega's met trots de levensprestaties van een 
opmerkelijke dame herinneren.  Anne heeft een prachtige erfenis 
nagelaten, haar goede doel Greyhounds in Need.  We zijn er allemaal 
trots op te zeggen dat we haar goede werk zullen voortzetten, maar zij 
zal door ons allemaal erg gemist worden. 
  
We blijven ons werk aan het schoolonderwijs in Spanje uitbreiden en 
verbeteren.  Dit werk is moeilijk en kost veel geld, maar het kan niet vaak 
genoeg worden gezegd dat het de enige hoop biedt op een uiteindelijke 
oplossing voor de problemen waarmee we worden geconfronteerd.  
Aanhangers kunnen er zeker van zijn dat dit belangrijke werk ons nooit 
zal beletten onze hulp aan galgos uit te breiden en te verbeteren.   
  
Het onderwijsprogramma blijft het goed doen in Spanje.  Veel mensen en 
opvangcentra gebruiken het materiaal en de reacties van onze contacten 
in Spanje blijven positief. 
  
De kinderen laden hun tekeningen op onze website en we organiseren 
maandelijkse wedstrijden. Het is zo moeilijk om een winnaar te kiezen, 
maar u kunt helpen door onze Facebook-pagina te bezoeken en uw favoriete tekeningen "leuk" te vinden. 
  
We bekijken momenteel naar nieuwe activiteiten om aan de website toe te voegen op basis van de feedback die we 
hebben ontvangen.  Op dit moment lijkt het maken van de galgo-pop erg populair bij de kinderen. 
  
We blijven de infrastructuur in de reddingscentra in Spanje verbeteren. De afgelopen maanden hebben we betaald 
voor de aanleg van nieuwe binnenafscheidingen bij het asiel Arca de Noe in Albacete.  We blijven ook aanzienlijke 
bedragen uitgeven aan veterinaire zorg en transport.  
  
We willen bij deze graag onze aanhangers en vrijwilligers bedanken voor hun harde werk tijdens het jaar. Zo kunnen 
wij ook ons werk verderzetten voor de greyhounds en galgos.   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. 
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