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Inleiding 
Stichting Erve Knots is een dierentehuis dat gevestigd is op een terrein van circa 4.500 
vierkante meter. Op dat terrein staan een huis, een verwarmd bijgebouw, een grote 
werkplaats met hooizolder, een kapschuur met stal en kippenhok, een aparte stal en een 
vijver en twee weitjes. Hier wonen pony’s, geiten, schapen, varkens, honden, katten, cavia’s, 
konijnen, ganzen, eenden, kippen. Zoveel als de beschikbare ruimte toestaat. Het aantal 
viervoeters ligt rond de vijftig en het aantal vogels ook rond de vijftig. De dagelijkse 
verzorging wordt gedaan door Dick Wansink en Heidi Jansen, zij vormen ook het bestuur van 
de stichting. 
 
Doel van Erve Knots 
In de notariële akte van oprichting wordt het doel als volgt verwoord: 
1. De stichting heeft als doel: als vangnet dienen voor dieren die elders in hun levensloop 
bedreigd, dan wel ongewenst, dan wel op een andere manier hulpbehoevend zijn en het 
verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel 
behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van de 
stichting. 2. De stichting beoogt het algemeen nut. 3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  
 
Wij richten ons met name op dieren waar de eigenaren  door omstandigheden (ziekte, 
emigratie, overlijden) niet meer voor kunnen zorgen. Deze dieren nemen wij op en zullen wij 
verzorgen tot hun dood. Wij plaatsen dus niet door, tenzij dat voor het dier beter is. 
Daarnaast zijn ook dieren die uit andere noodsituaties komen welkom. Als wij ruimte voor 
hen hebben. 

Door ons beleid van ‘verzorging tot de dood’, zitten wij regelmatig vol en is er pas plek als er 
een dier overleden is. Echter, wij spannen ons altijd in om ook voor dieren die wij niet direct 
kunnen plaatsen, opvang te vinden, soms door de kosten van nieuwe opvang te betalen. 
 
Financiering 
Erve Knots wordt door het bestuur zelf betaald. Dick heeft pensioen en Heidi werkt nog 
minstens vijftien jaar (is de bedoeling). De kosten betreffen voornamelijk voer, onderdak en 
dierenartskosten. Deze kosten liggen rond de 20.000 euro per jaar. Wij nemen de dieren 
kosteloos op. In sommige gevallen is de oude eigenaar in staat een kleine, eenmalige, 
bijdrage te leveren, maar vaak ook niet. Soms ook doneren mensen, die ons doel een warm 
hart toedragen, een bedrag. In 2016 bedroeg het gedoneerde bedrag door externen 
ongeveer 2000 euro. Daarnaast krijgen we zaken in natura. Zo heeft een dierenarts voor een 
paar honderd euro aan voer, ontwormmiddel en vlooienbehandeling gedoneerd en hebben 
particulieren ons een aantal keren van dierenvoer voorzien. We zijn hier heel blij mee. 

Publiciteit 
Iedere dag schrijft Heidi een blog op de website www.erveknots.nl . Daarin wordt 
geschreven over de dagelijkse werkzaamheden en het leven met de dieren. Wij hopen 
daarmee meer mensen aan het nadenken te zetten over hoe leuk het kan zijn om voor 
dieren te zorgen die een tweede kans nodig hebben. Dagelijks lezen dertig tot vijftig mensen 
deze blog. Bovendien houden we op deze manier mensen die ons steunen op de hoogte van 
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het reilen en zeilen van ons dierentehuis. In februari 2014 heeft Erve Knots in het blad 
‘Landleven’ gestaan. Dat heeft ons bekendheid en meer volgers van de blog opgeleverd.  

Resultaten, ambities en acties 
De ambitie is en blijft om zoveel mogelijk dieren een goed leven te geven. Wij zorgen voor 
voedsel en verzorging tot zij overlijden. In de periode 2015-2016 hadden wij het plan om de 
weitjes beter te draineren, het dak van de kapschuur te vervangen en een tweede afdak 
voor de pony’s en geiten te maken. Daarnaast wilden we de mogelijkheid om te doneren 
duidelijker op de website zetten en de ANBI-status aanvragen. 
 
Resultaten 2015-2016 
De weitjes zijn gedraineerd en de modder is daardoor beduidend minder. Het dak van de 
kapschuur is vervangen. Een tweede afdak is er niet gekomen, maar lijkt ook minder nodig. 
Wel is er een grote geitentrap bijgekomen, waar de dieren ook onder kunnen schuilen. 
Daarnaast hebben de varkens een nieuw verblijf gekregen in de vorm van ‘persoonlijke’ 
hutjes en hebben zij nu een eigen terrein. Dat is in de voormalige moestuin en de 
boomgaard. De cavia’s hebben een nieuwe eigen binnen- en buitenruimte gekregen en voor 
de kippen is er een afsluitbaar hok in de kapschuur gemaakt. De hanen hebben een eigen 
grote ren en nachthok gekregen naast de kapschuur. We moesten de hanen scheiden van de 
hennen, omdat inteelt dreigde. Op deze manier kunnen we ook meer hanen opvangen. 
In 2016 hebben we in de beide huizen alle vloerbedekking vervangen en de muren 
vochtbestendig gemaakt. Dit was nodig omdat de katten niet altijd even zindelijk zijn.  
De ‘donatieknop’ is op de website opgenomen en de ANBI-status hebben we gekregen. We 
zijn een pagina op Facebook gestart en schrijven iedere dag een bericht op onze website.    

Ambities 2017-2018 
Voor de periode 2017-2018 staat op onze agenda: het stukje grond waar de varkens nu 
wonen, bestraten. De boomgaard herstellen (de varkens hebben daar stevig gewroet).  

Een speciale operatie van varken Hector staat ook op de agenda voor begin 2017. Hij kwam 
hier met zwaar overgewicht en een buik die over de grond sleept. Hij is afgevallen en nu 
moet zijn buik worden ‘ingenomen’, zodat hij weer kan lopen. Hij stapt namelijk op zijn buik 
en is daardoor bijna volledig immobiel. Ook krijgt hij een ooglidcorrectie, want zijn ogen zijn 
door een vetlaag zodanig dicht komen te zitten dat hij blind is.  

Concrete acties die wij willen gaan ondernemen om bovenstaande te realiseren zijn: sparen 
om deze ingrepen te kunnen laten doen en daarnaast zoveel mogelijk zelf aan de slag. We 
blijven mensen attenderen op ons tehuis en zullen, indien nodig, actief acties opzetten om 
ons financieel te ondersteunen.  
  
Dick Wansink (penningmeester), Heidi Jansen (voorzitter en secretaris) 
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