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Beste vrienden, 
 
We hebben weer een druk jaar gehad en zijn verheugd te kunnen melden dat dankzij de geweldige samenwerking met 
de Spaanse opvangcentra en adoptiegroepen op het Europese vasteland, veel greyhounds en galgos zijn gered en 
geadopteerd. Ze wennen nu aan hun nieuwe families en het is heerlijk om foto’s en nieuws te ontvangen over hun 
vorderingen, die we dan op onze website, Facebook-pagina, enz. kunnen plaatsen, zodat onze aanhangers en sponsors 
het resultaat kunnen zien van hun milde donaties aan GIN. 
  
We zijn blij dat ons educatieve materiaal door velen in Spanje regelmatig wordt gedownload. Na een 
recent bezoek aan Arca de Noe in Albacete verzamelden drie kinderen op eigen houtje 30 € om dingen 
te kunnen kopen voor de dieren die in het asiel werden verzorgd en ze kwamen speciaal op bezoek om 
hun donatie te overhandigen. 
  
Kinderen nemen graag deel aan de vele activiteiten die we op onze website delen en het is altijd moeilijk 
om de winnaars te kiezen uit de vele inzendingen die we ontvangen. Galgo Pietro (rechts) is een van de 

prijzen die ze kunnen winnen en hij blijkt erg populair te zijn.  
  
We gaan door met het financieren van projecten in Spanje en zijn 
verheugd te kunnen melden dat het sensorische tuinproject in Galgos del Sol, ter 
nagedachtenis aan onze oprichter, Anne Finch, nu voltooid is. Deze tuin zal Tina 
en haar team helpen om de galgo's te 
rehabiliteren in een rustige, kalme omgeving, weg 
van de hoofdkennels, zodat ze zich kunnen 
aanpassen en vertrouwen krijgen in nieuwe 
omgevingen en mensen. 
  
We hebben ook de aankoop van kliniekapparatuur 
gefinancierd voor de nieuwe kliniek in 
112carlotagalgos in Malaga, geleid door Charlotte. 
Eerder dit jaar brachten we een bezoek en Leigh, 
een van onze Trustees en zelf ook dierenarts, 
heeft de kliniek en apparatuur met Rosa en 
Charlotte besproken. We hebben de aankoop van 
wat veterinaire apparatuur gefinancierd om hun 
werk te ondersteunen. 
 
We willen bij deze graag onze aanhangers en 
vrijwilligers bedanken voor al 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. 
  
         Carolyn en iedereen bij GIN 
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