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Het jaar 2009 is alweer een maand oud. Helaas blijkt uit de berichten die wij vanuit Spanje ontvangen,
dat het nieuwe jaar niet goed van start is gegaan voor onze geliefde galgo's. Zoals u kunt lezen op onze
homepage in het verslag over het wel, maar vooral het wee, van de kleine galgo pup Ara, gaan de
gruwelijke mishandelingen en martelingen gewoon door.
Een gunstige ontwikkeling is dat de politie nu wel gaat kijken als ze een oproep ontvangen over
mishandelde galgo's en dat is echt een hele grote stap in de goede richting. Zonder de begeleiding en
steun van de politie zijn de wijken waar deze lieden wonen met hun galgo's absoluut een no go area.
Onze vrijwilligers ter plekke worden bedreigd en de sfeer is er ronduit te gevaarlijk om er zonder
begeleiding heen te gaan. Lees het verhaal van de kleine galga Ara die nu verzorgd wordt door haar
reddende engel politieagente Isa op onze website, klik hier Ara.
Kerstwandeling was een groot succes!
Nieuwe wandeling is alweer gepland!
Onze traditionele Kerstwandeling op zondag 21 december in Kootwijk op
de Veluwe was een groot succes! De opkomst was enorm, vele
adoptanten waren met hun galgo's afgereisd naar het idyllische plaatsje
Kootwijk. Lees het verslag van deze heerlijke wandeling en bekijk de vele
foto's op onze website onder Kerstwandeling.
De eerste wandeling in het nieuwe jaar staat gepland op zondag 22
maart op het Erkemederstrand te Zeewolde. We zijn als vanouds weer
van harte welkom bij strandpaviljoen "De Jutter". Meer informatie volgt
binnenkort op onze website.
Steun de galgo's ook via de GRH Shop!
U bezoekt misschien af en toe de website van GRH. Als u dit nog nooit
gedaan hebt, dan kunnen wij u echt aanraden om dit 's te doen; u vindt
daar heel veel informatie en wetenswaardigheden over wat GRH zo
allemaal doet en organiseert voor onze bijzondere honden.
Op de GRH site kunt u ook onze winkel bezoeken, de GRH Shop. Hebt u er
wel eens aan gedacht, dat u door iets bij ons te kopen óók ons werk
steunt? Echt elke eurocent die wij op onze artikelen verdienen is voor de
galgo's! In onze winkel vindt u naast artikelen die direct met de hond te
maken hebben (banden, riemen, e.d.) vooral ook artikelen die voorzien
zijn van ons GRH embleem: dus door een telefoonhoesje, een
sleutelkoord, een tas, e.d. te kopen laat u aan iedereen zien dat u begaan
bent met het lot van de galgo!
Het meest trots zijn wij als GRH echter op ons Adoptieboekje. In dit mooi
geïllustreerde en overzichtelijk ingedeelde boekje staat werkelijk alles wat
u zou willen weten over galgo's en over de bijzonderheden en problemen

die zich kunnen voordoen als een galgo in Nederland of België
geadopteerd wordt. Natuurlijk onmisbaar voor galgo bezitters, maar zeker
ook heel leuk voor u als donateur. Het Adoptieboekje kan ook als een
origineel presentje weggegeven worden; en dit voor maar € 4,00.
Dankzij uw onmisbare steun als donateur van Greyhounds Rescue Holland
kunnen wij elk jaar veel Spaanse galgo's een beter leven bezorgen.
Daarnaast helpt een aankoop in onze GRH Shop dus ook! Komt u een
keertje kijken?
Bestuurswisseling.
Zoals u wellicht bekend is, zijn wij sinds het vertrek van Mieke Saanen op
zoek gegaan naar een adekwate invulling van de daardoor ontstane
vacature adoptiezaken in het bestuur.
Het doet ons veel genoegen u te kunnen mededelen dat wij Hadewij
Boers, lid van het adoptie- en nazorgteam, bereid hebben gevonden om
met ingang van 1 februari a.s. die vacature in het bestuur op te vullen.
Hadewij zal gewoon deel uit blijven maken van het adoptieteam maar zal
het nazorgteam verlaten.
Met evenveel genoegen kunnen wij daarover melden dat Carmen
Epskamp per genoemde datum het nazorgteam komt versterken! Carmen
heeft in het recente verleden voor GRH jarenlang de shop gedraaid en als
pleeggezin menig hondje opgevangen. Wij zijn ervan overtuigd dat wij
met Hadewij en Carmen een stel zeer ervaren vrijwilligsters hebben
gevonden die de opengevallen plekken meer dan prima zullen opvullen.
Beide wensen wij heel veel succes en plezier in hun nieuwe rol binnen
onze stichting!
Adopties in hoogste versnelling.
Sjakie draait alvast warm en Mieke en Remco zijn hun koffertje al aan het
inpakken.... Lees het verslag van de voorbereidingen van het transport
met Sjakie op onze website www.greyhoundsrescue.nl
Babeth, Hadewij en Karin van het adoptieteam draaien nog steeds
overuren en dat doen ze graag! De adopties lopen zeer goed. De hondjes
staan amper op de site, of er heeft zich al een geïnteresseerde adoptie
familie aangemeld bij het team. Werkelijk fantastisch!
In het weekend van 16-18 januari kwamen de eerste zes hondjes van dit
nieuwe jaar aan op Schiphol en vliegveld Eindhoven. Zoals gebruikelijk
was de kennismaking van de adoptanten met hun nieuwe aanwinsten
weer een emotioneel en gezellig gebeuren. Op de website vindt u een
foto-impressie van de aankomst van de 6 gelukkigen. Met nog zeker 4
vluchten (8 honden) voordat Sjakie gaat rijden, daarna Sjakie in februari
en daarna alweer een aantal geplande vluchten begin maart, lopen de
adopties en de aankomsten op dit moment in een onwaarschijnlijk hoog
tempo!

PR bij Intratuin.
Zaterdag 10 januari jl. stonden Anja Schot en Marjoleine Krijgsman bij de
Intratuin in Numansdorp met een stand van onze stichting. Die dag werd
een extra dierendag georganiseerd. Marjoleine had een tijdje geleden
diverse tuincentra aangeschreven om aandacht te vragen voor de situatie
van de Galgo's in Spanje en voor onze organisatie. Daar is door Intratuin
Numansdorp gehoor aan gegeven en zodoende werden we uitgenodigd
om met de stand aanwezig te zijn.
Lees verder op onze homepage onder GRH promotie Intratuin. Wilt u ook
eens een stukje promotie verzorgen voor onze stichting en de Spaanse
galgo's? Neemt u dan contact op met Jolanda van Leeuwen.
Belangrijk nieuws voor alle donateurs!
Vanaf 2008 loopt het donateur zijn per kalenderjaar. Dit betekent dat we
alle donateurs inmiddels hebben gevraagd om hun donatie per
kalenderjaar in januari te voldoen. Dat is bij andere stichtingen en
verenigingen (lidmaatschap) ook gebruikelijk en scheelt een heleboel
werk.
In het geval ons verzoek aan uw aandacht is ontsnapt, vragen we u
hierbij om 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.
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