
Stichting Greyhounds in nood Nederland (GINN) 
 
Geschiedenis 
Sinds generaties wordt er in Spanje gejaagd met Spaanse windhonden: de Galgo’s Español. 
En er worden ook Galgo’s gebruikt op de renbaan. De boeren die met Galgo’s jagen, worden 
“galguero’s” genoemd. 
Galgo’s worden gezien als een werktuig om geld mee te verdienen en niet als een levend 
wezen dat liefde en zorg nodig heeft. Veel galgo’s krijgen dan ook niet of nauwelijks te eten 
en ze worden vaak ernstig mishandeld. 
Aan het eind van het jachtseizoen willen de galguero’s af van de honden die niet goed 
hebben gepresteerd, ze zijn dan pas tussen 2 en 4 jaar oud. Elk jaar immers hebben ze 
nieuwe nesten met puppies, die opgroeien en die dan sneller zijn dan de oudere honden. 
Om de honden kwijt te raken, worden ze opgehangen aan een boom, achter een auto 
aangesleept, in diepe putten gegooid of nog veel erger. Naar schatting tussen de 40.000 en 
50.000 galgo’s per jaar. Elk jaar weer opnieuw.  
 
In Ierland worden de Greyhounds gebruikt op de renbaan om te gokken. Mensen kunnen 
geld inzetten op wie zij denken dat snelste hond is en daar wordt veel geld mee verdiend. De 
Greyhounds leven in kleine betonnen hokken. Ze mogen er alleen uit om een wedstrijd te 
lopen, daarna worden ze weer opgesloten. Ook hier geldt, dat als een greyhound niet meer 
kan winnen, hij op de meest wrede en afschuwelijke manier wordt gedumpt. Of ze worden bij 
dierenartsen ingeleverd, die het bloed geheel aftappen voor bloedtransfusies, waarna de 
greyhound sterft. 
 
 
Wie is GINN 
In 1999 is GINN opgericht om de galgo’s te helpen. Later zijn we gaan samenwerken met 
twee Ierse asiels. We werken alleen maar met vrijwilligers en we krijgen onze inkomsten 
uitsluitend via donaties en adoptiegeld. 
 
Foto’s 
Hier een aantal foto’s van Galgo Español en Greyhounds. Beide rassen zijn windhonden, 
dus lang en slank en enorm gespierd. Ze zijn gebouwd voor de jacht of voor de renbaan en 
kunnen hoge snelheden halen, wel 60 kilometer per uur. 
 
Wat doet GINN 
GINN werkt samen met een aantal asielen in Spanje: Scooby, BaasGalgo en Fundación 
Benjamin Mehnert. In Ierland werken we met PAWS Animal Rescue en de Irish Retired 
Greyhound Trust. Door deze asielen worden Galgo’s/Greyhounds met een transport naar 
Nederland verscheept, waar wij ervoor zorgen dat ze in adoptiegezinnen of opvanggezinnen 
terechtkomen. Wij betalen aan de asielen in Spanje en Ierland voor de honden die wij 
afnemen, zodat zij weer nieuwe honden kunnen helpen. 
Verder zamelen we allerlei soorten hulpgoederen in, die ze hard nodig hebben in de asielen. 
Dekens, manden, kussens, riemen en halsbanden, voer, medicijnen, antivlooienmiddelen 
enzovoorts. Als er nieuwe honden naar Nederland komen, worden de ingezamelde 
hulpgoederen weer mee teruggenomen naar Spanje of Ierland. 
Daarnaast organiseren wij evenementen, waarbij de adoptanten en de opvanggezinnen bij 
elkaar kunnen komen met hun honden. We doen allerlei leuke dingen en organiseren 
wandelingen. Maar ook brengen we de problemen die de windhonden in Spanje en Ierland 
hebben, onder de aandacht en vragen we mensen om te helpen met geld en met spullen 
voor de asielen. Via een overkoepelende organisatie proberen we ook het 
windhondenprobleem onder de aandacht te brengen bij de regering en bij de Europese 
Commissie. 
 



Wil jij ook helpen? 
Je kunt dan geld inzamelen met bijvoorbeeld het opsparen van statiegeld lege flessen, 
verkopen van spullen op een jaarmarkt, koekjes bakken en verkopen. En misschien kun je 
zelf nog leuke acties bedenken. 
Of je kunt hulpgoederen inzamelen, of onze folder verspreiden, zodat zoveel mogelijk 
mensen op de hoogte zijn van wat er in Spanje en Ierland gebeurt met de windhonden. 
Als je wilt helpen, neem dan contact op via info@greyhoundsinnood.nl. 


