GreytNews 12 - stichting Greyhounds Rescue Holland - 16 december 2008.
2008 ligt bijna achter ons.
Anders dan vorige jaren was er dit jaar sprake van een aantal concrete akties in Spanje zelf tegen het
leed dat de galgo wordt aangedaan. Gelukkig maar, want dáár in Spanje moet het gebeuren.
Zo constateren we een toename aan media-aandacht en steeds meer spanjaarden uit het (dieren-)vak die
zich verzetten tegen de barbaarse praktijken in hun land. Last but not least, ook de spaanse overheid die
steeds meer optreedt tegen dit soort praktijken en niet (meer) schuwt om zelfs letterlijk "ten strijde" te
trekken ! U heeft het dit jaar allemaal kunnen volgen op onze site.
Enige bescheidenheid in deze is wel op zijn plaats: als stichting is onze rol en de rol van andere
(internationale) niet-Spaanse organisaties in dit proces voornamelijk een ondersteunende, wij helpen onze
vrienden en vriendinnen in Spanje dáár dat gevecht te voeren, waarbij we wel steeds vaker ter plaatse
samen aktie voeren zoals de "inval" in het najaar samen met Spaanse vrijwilligers en de Spaanse politie.
Zij hebben onze steun nodig en daarmee hebben wij uw steun nodig !
Wij zijn u zeer erkentelijk voor die steun en hopen ook volgend jaar weer op u te mogen rekenen.
Wij wensen u en de uwen prettige feestdagen toe en voor straks een schitterend 2009 !!

De Kerstwandeling - Herhaalde oproep: Op zondag 21 december vindt
de traditionele Kerstwandeling plaats in Kootwijk op de Veluwe.
Vanaf 12.00 uur verzamelen in restaurant 't Hilletje en de wandeling
start dan om ca. 13.00 uur.
Voor meer details kunt u terecht op onze website onder Activiteiten.
Reacties op nieuwe website en logo - Tot groot plezier van alle
betrokkenen heeft u vrijwel unaniem positief gereageerd op ons nieuwe
logo en de vernieuwde website. Dank daarvoor !
Inmiddels zijn er allerlei nieuwe gadgets beschikbaar met het nieuwe
logo erop: tassen, pennen, keycords, telefoonhoesjes, stickers, pins, ...
Allemaal te verkrijgen in de kraam die bij de Kerstwandeling aanwezig
zal zijn, maar binnenkort ook via internet te bestellen in onze Shop.
De website wordt nog bijna dagelijks aangevuld met allerlei nieuwe
zaken.
Heeft u de uitgebreide (medische) informatie over de galgo al eens
bekeken of is het u al opgevallen dat het Archief met Artikelen enorm is
uitgebreid met alle verhalen die ooit eens op de site hebben gestaan, of

heeft u ...
Ach, u vindt het allemaal vanzelf wel uit als regelmatige site-bezoeker.

Adoptieboekje - Met gepaste trots presenteren wij u ons Adoptieboekje.
Dit werkelijk schitterende boekje is een bundeling van alles wat u
mogelijk zou willen weten en wellicht zou moeten weten bij het
adopteren van een galgo.
Maar ook als u reeds een galgo heeft, is dit boekje een "must".
Op basis van de honderden/duizenden vragen die wij jaarlijks krijgen
zijn de antwoorden daarop in handzame tips in dit boekje opgenomen.
Het boekje is in de Kraam en binnenkort via de Shop op internet
verkrijgbaar.

Eindspurt adoptie - De dames van het adoptieteam draaien op dit
moment "overuren" en dat doen ze graag ! Op dit moment (16-12)
hebben we 12 "invliegende" honden gepland staan waarvan meer dan
de helft vóór de Kerst een lekker warm mandje in Nederland zal krijgen.
Op 31-12 sluit Nathalie het jaar als laatste hond van 2008 af. Het aantal
adopties zal daarmee dit jaar weer ver boven de honderd uitkomen,
eenzelfde hoog niveau als vorig jaar.
De Winner - Zaterdag 29 november en zondag 30 november waren we
aanwezig op de Winner. De stand was ruimschoots voorzien van ons
mooie nieuwe logo. Alle nieuwe gadgets met ons nieuwe logo en andere
leuke spulletjes waren overzichtelijk uitgestald. Natuurlijk werden deze
lekker verkocht, dat zijn immers echte hebbedingetjes voor de GRH
aanhangers !
Zondag waren de keuringen van de windhonden en we moeten zeggen
dat "onze" waarschijnlijk niet raszuivere Galgo's er beter uitzien, wat
een magere honden waren het. Als onze honden zo aankomen uit
Spanje dan schrikken we en zeggen "ach gut wat is ie mager, het arme
beestje". Maar kennelijk moet je bij de windhonden de ribben een voor
een kunnen tellen. De Galgo's zijn erg fragiel gebouwd, de Greyhounds
zijn duidelijk gespierder en groter.
Jammer dat de bezoekersaantallen wat tegen vielen, ondanks dat zelfs
Mimosa haar uiterste best deed om mensen te lokken! Maar er was wel
heel veel te zien op de Winner: prachtige rashonden, leuke
demonstraties, het eindeloos coifferen van Koningspoedels maar de
Winner bood ons ook deze keer weer een prima platform om onze
boodschap onder de aandacht te brengen.

Belangrijk nieuws voor alle donateurs!
Vanaf 2008 loopt het donateur zijn per kalenderjaar. Dit betekent dat
we alle donateurs vragen om hun donatie per kalenderjaar in januari te
voldoen. Dat is bij andere stichtingen en verenigingen (lidmaatschap)
ook gebruikelijk en scheelt een heleboel werk.
Hierbij vragen we u dan ook om in januari 2009 uw jaardonatie over te
maken op banknummer 68.38.66.079. Vanaf € 17,50 ontvangt u
bovendien regelmatig onze (digitale) nieuwsbrief "GreytNews" en bent u
van harte welkom op activiteiten die wij organiseren zoals bijv.
wandelingen. Als u vragen of opmerkingen heeft over de jaardonatie
kunt u contact opnemen met Mieke Kerkhoven,
donateur@greyhoundsrescue.nl.
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