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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, een aparte stal en een vijver en twee 

weitjes. Hier wonen pony’s, geiten, een schaap, 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 rond de zestig. 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 staat 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 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 (Deo Volente). De kosten betreffen voornamelijk voer, onderdak en 

dierenartskosten. Deze kosten liggen rond de 15.000 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. De donaties hebben in de afgelopen jaren niet meer dan twee tot 

vierhonderd euro per jaar bedragen. In de toekomst gaan wij actiever op zoek naar 

sponsoren.  

 

 



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 

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.  

Ambities 

De ambitie is en blijft om zoveel mogelijk dieren een goed leven te geven. Wij zorgen voor 

voedsel en verzorging tot zij overlijden.  

Voor de komende periode van twee tot drie jaar hebben wij onder andere plannen 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. De snelheid van realisatie van die plannen hangt af van 

de mogelijkheid om daarvoor geld bij elkaar te krijgen. 

De stappen die wij willen gaan nemen om dat te realiseren zijn: zelf sparen voor deze 

aanpassingen en sponsoren te vinden.  

 

Concrete acties daarvoor zullen zijn:  

1. Op de website meer aandacht te besteden aan de mogelijkheid om ons financieel te 

steunen. 

2. Via Heidi’s adviespraktijk mensen wijzen op het bestaan van Erve Knots. Zij doet ook in 

haar werk veel vrijwillig en mensen vragen soms naar een mogelijkheid om iets te doneren. 

Daar gaan we actiever op in.  

3. Het organiseren van een open dag. 

4. Stichting Dierenlot vragen om een bijdrage voor het vervangen van het dak van de stal.  

5. Het verkrijgen van een ANBI-status kan doneren vergemakkelijken omdat giften daarmee 

aftrekbaar worden. Daartoe zetten we in 2015 de benodigde stappen.  
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