Wat is er aan de hand ?
In Spanje worden door jagers en zigeuners Galgo’s op
grote schaal gefokt en gebruikt voor jacht en races
(coursing). Een derde van de pups wordt gebruikt, de
rest wordt gedumpt of gedood. Ze worden veelal
gehouden in donkere hokken, kooien, of aan een
ketting.
Onze stichting zet zich in voor verwaarloosde en
mishandelde Galgo’s (windhonden) in Spanje.
Jaarlijks worden tienduizenden honden na hun
carrière als ren- of jachthond afgedankt en op
gruwelijke wijze gemarteld en vermoord.
Wij helpen lokale opvang shelters met goederen
en financiële steun voor huisvesting, verzorging
en medicatie en plaatsen Galgo’s en andere
honden bij adoptie-gezinnen in Nederland en
België.

Als ze niet meer voldoen of niet goed genoeg
presteren worden ze na het jachtseizoen in grote
getale op “traditionele wijze” vermoord, bijvoorbeeld
opgehangen met een touw om hun nek aan een boom
of hek, zodanig dat ze met de achterpoten nog net de
grond raken en na uitputting een gruwelijke, langzame
dood sterven. Ook worden ze met benzine overgoten
en in brand gestoken of achter een auto aan gesleept.
Hoe meer de hond lijdt, des te beter wordt de
volgende hond. Honden die geluk hebben worden
gewoon gedumpt. Als deze straathonden niet worden
overreden worden ze soms gevangen en naar een
shelter gebracht.
Gelukkig zijn er steeds meer jagers die hun
afgedankte honden naar een shelter brengen, maar
vaak eindigen ze ook in dodingstations, waar ze na
enkele dagen vergast of doodgeslagen worden.

Ook worden er regelmatig EU conventies
opgesteld, die moeten echter weer door alle
lidstaten afzonderlijk, maar vrijblijvend worden
ondertekend. Spanje is één van de landen die
EU conventie CETS 125 (welzijn van gezelschapsdieren) niet heeft ondertekend.
Er zijn wel diverse (niet-overheids-) instanties
die zich bezig houden met dierenwelzijn binnen
de EU en in December 2010 is een belangrijk
onderzoeksrapport gepresenteerd, maar het
zwaartepunt ligt hierbij steeds op veehouderij,
proefdieren en wilde dieren. Jachthonden, huisen gezelschapsdieren vallen hier dus buiten.
Spanje kent (nog) geen dierenbescherming en
de Seprona (‘n soort milieupolitie) pakt deze
praktijken slechts sporadisch aan, maar soms is
er een klein succes. Recentelijk is er zelfs een
galguero voor de rechter gedaagd voor het
ophangen van Galgo’s.
Opsporing is lastig omdat de chip vaak wordt
uitgesneden voordat men de hond dumpt.

Hoe kan dit gebeuren binnen de EU ?
Er zijn wel Europese regels opgesteld m.b.t. dierenwelzijn, maar EU lidstaten zijn zelf verantwoordelijk
voor uitvoering en handhaving ervan. Dit gebeurt
echter lang niet overal en daar staan géén sancties
tegenover. Bovendien zijn er in Spanje 17 regio’s die
elk hun eigen wetten en regels hebben.

www.galgosupportholland.nl
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Er is dus geen toezicht en bovendien moeten
“culturele tradities” gerespecteerd worden.
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Wat doet GalgoSupportHolland ?

Hoe kunt u ons helpen?

In de meeste westerse EU landen zijn er tientallen organisaties die proberen verbetering in
deze misstanden te brengen en ook in Spanje
zelf zijn er vele lokale stichtingen die honden
opvangen en voor adoptie aanbieden.
Er worden regelmatig demonstraties gehouden
en petities aangeboden en langzaam komt er
meer aandacht.
Ook in Nederland zijn er tientallen stichtingen
die zich inzetten voor het lot van de Galgo’s.

Donaties en sponsoring
Alle inkomsten komen volledig ten goede aan de
honden in Spanje. Er is altijd geld nodig voor
medische zorg en hulpgoederen zoals verbandmiddelen, anti-parasitaire middelen, hondenmanden, jasjes etc. U kunt altijd vrijblijvend doneren,
elk bedrag, hoe klein ook, is welkom.
Wij zijn een ANBI geregistreerde stichting, giften zijn
daarom fiscaal aftrekbaar.

GalgoSupportHolland besteedt naast de hulp
bij opvang en adoptie ook aandacht aan het
aanpakken van de bron van het probleem. Dit
doen wij door het organiseren van activiteiten
als promotie standdagen, wandelingen en
andere bijeenkomsten.
Daarnaast bewerken wij lokale en Europese
politiek en overheid om deze onnodige
wreedheden onder de aandacht te brengen.

Een hond adopteren
Over het algemeen zijn Galgo’s rustig, geduldig en
zachtaardig van karakter. Alle te adopteren honden
worden medisch onderzocht, geënt, gechipt en
beoordeeld op sociaal gedrag. Op onze website
staan naast Galgo’s ook andere honden ter adoptie
aangeboden. Overweegt u een hond te adopteren,
neem dan contact op met:

de honden vaak enorm snel opknappen door de
aandacht,geborgenheid en het waardige bestaan
dat u ze kunt bieden. Wilt u tijdelijk een hond in
uw gezin opnemen, neem dan contact op via:
pleeg@galgosupportholland.nl
Vluchtbegeleider
De honden kunnen niet zelfstandig in het
vliegtuig stappen, maar voor een gering
bedrag mogen per vlucht twee honden met
een passagier meevliegen. Wilt u een Galgo
helpen vluchten en ervoor zorgen dat pleegen adoptiegezinnen hun hond zo snel mogelijk
kunnen opvangen ? Dan kunt u zich bij ons
aanmelden.

adoptie@galgosupportholland.nl

Een helpende hand
Help mee en word vrijwilliger, donateur,
vluchtbegeleider of pleeggezin. Alleen dán
kan GSH echt een slag maken tegen het
enorme dierenleed in Spanje.
Stichting GalgoSupportHolland
p/a Griet Manshande Erf 97
2907 EL Capelle aan den IJssel
GalgoSupportHolland is zich er echter terdege
van bewust dat ook andere honden in Spanje
hulp nodig hebben en ook deze kunnen op onze
hulp rekenen, kortom, wij helpen daar waar
nodig.
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Pleeggezin worden
De vrijwilligers bij GSH en de shelters in Spanje zetten
zich hard in om zoveel mogelijk honden te redden.
Pleeggezinnen zijn echter onontbeerlijk voor tijdelijke
opvang, verzorging en socialisatie vóórdat adoptie
plaats kan vinden. Dit werk is erg dankbaar omdat
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