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 Beste vrienden, 
 
Het is moeilijk te geloven dat 
we weer bijna aan het einde 
van het jaar zijn en tot mijn 
grote tevredenheid hebben we 
de laatste maanden opnieuw  
op kantoor kunnen werken.       
Net zoals veleliefdadigheids-
initiatieven, moesten onze 
activiteiten en plannen 
geannuleerd worden door 
COVID-19 en we hebben het 
organiseren en bijwonen van 
geldinzamelingsacties in het hele land gemist.  We kunnen nu hopelijk vooruit kijken naar een veel beter 
2022 waarin we de draad van de pre-pandemische periode kunnen oppikken. 
 
We hebben de Spaanse asielen niet kunnen bezoeken sinds de pandemie is begonnen, maar we zijn er 
tenminste in geslaagd om met iedereen in Spanje contact te houden via de wonderen van de moderne 
techniek, Zoom, Skype & Facebook. 
 
De Spaanse asielen, die we op verschillende manieren blijven steunen, zijn galgo’s in heel Europa blijven 
redden en hen een nieuwe thuis geven, ondanks de beperkingen.  We horen nu over de plannen van onze 
vrienden in de asielen om de faciliteiten voor de galgo’s te verbeteren.  De asielen hebben continu 
verbeteringen, reparatie en bevoorrading nodig en we kijken ernaar uit om hierbij te helpen. 
 
De educatieve bezoeken van de Spaanse schoolkinderen aan de asielen moesten worden stopgezet, maar de 
gesprekken met kleine groepen op zomerscholen gingen door en werden goed ontvangen door zowel leraren 
als kinderen. De wereld van kinderen worden opengesteld voor het leven van een galgo als een wezen met 
gevoelens en geweldige metgezel.    Enkel door de jongere generaties op te leiden, zal er verandering 
optreden in het welzijn van dieren. Zij zijn namelijk heel ontvankelijk en bezorgd over de benarde situatie 
van dieren en de planeet. 

 
We hebben dit jaar meer galgo's van Galgos del Sol kunnen opvangen, 
zoals Dinky (links) voor huisvesting in het VK.  Er is altijd een grote 
interesse in de galgo’s hier en voor ons is het leuk ze te ontmoeten 
wanneer ze arriveren in de kennels en ze dan in de loop van de volgende 
weken met hun nieuwe baasjes te zien vertrekken. 
 
We maken graag van deze gelegenheid gebruik om onze aanhangers en 
vrijwilligers te bedanken voor hun harde werk en steun gedurende het 
jaar. Zo kunnen wij ook ons werk voor de greyhounds en galgo's 
verderzetten. 
 
Pas alsjeblieft op, blijf veilig en hopelijk wordt het leven snel 
weer normaal voor ons allemaal.  We wensen u, uw families en 
uw honden een vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar. 
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Galgos at Arca de 
Noe, Albacete 
Photo: SASIN 

Dinky, now Jasmine, went to live 
in Gloucestershire with galga 
Willow and whippet, Bean. 
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