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Verslag van het bestuur 

Dieren 

Eind 2018 was het aantal dieren op Erve Knots in totaal 112: twee pony’s, vier geiten, drie schapen, 

zes varkens, tien honden, achttien katten, twee cavia’s en zeven konijnen. We hadden dus 52 

‘viervoeters’ en daarnaast 61 vogels (4 ganzen, 16 eenden, 1 kalkoen en 40 hanen/kippen). 

Afscheid 

We hebben afscheid moeten nemen van een aantal dieren. Op 17 januari vonden we onze grote, 

lieve Lennox dood in de werkplaats. Het was de eerste keer dat we een hond verloren op Erve Knots 

en ons verdriet was groot. Lennox was echt een vriend en zat diep in ons hart. Van de katten 

overleed onze Gala. Ze is een jaar of 15 geworden. Ze had al een liefdevol leven achter de rug in 

Amersfoort toen ze bij ons kwam. Wat hebben we van deze lieve, zachtaardige poes genoten. 

Caviaatjes Coco, Bibi en Muis liet het leven in de zomer en toen waren er nog maar twee kleine 

knagers over. De konijntjes BB en Marco hadden zich bevrijd uit hun ren, maar een leven in vrijheid 

hebben ze met de dood moeten bekopen. We verloren ook gansje Sofie. Ze werd in de nacht 

gegrepen door een vos. Hoewel we alles hermetisch afsluiten iedere avond, bleek de vos een gat in 

de omheining te hebben gemaakt. En verder zijn er wat kipjes van ouderdom overleden en hebben 

we een aantal hanen laten verhuizen naar het Ganzenparadijs.  

Nieuwe bewoners 

We hebben gelukkig ook heel wat nieuwe dieren kunnen verwelkomen. Eind februari kwam Sergio, 

een boom van een Mastin uit Spanje bij ons. Hij was daar depressief aan het worden. Op Erve Knots 

is hij opgebloeid. In het begin hadden we grote moeite hem binnen de omheining te houden. Hij 

sprong daar zo overheen om de buurt te gaan verkennen. We hebben in de vrieskou van februari de 

hele omheining tot 1.50 meter moeten ophogen. Op 27 april zijn de katten Benjamin en Mathilde uit 

Rockanje bij ons komen wonen. Ze hadden gelukkig al een fijn huis, maar ze konden niet met de 

andere katten en dus moest daar een oplossing voor gevonden worden. In augustus kwam Wick uit 

Spanje. Een bange hond, die daar al zeven jaar zat. In augustus kwam ook Ollie, een Kunekune. Hij 

was na een dag al dikke vrienden met Hector en vrouw Holle.  

Voer 

De kosten voor voer bedroegen dit jaar 13.273 euro.  

Terrein en huisvesting 

Het terrein heeft her en der nog wat aanpassingen gehad. Bijvoorbeeld de ophoging van de 

omheining en het maken van een tweede konijnenren. Het totaal van die kosten was 4.601. 

Dierenarts 

Verschillende dierenartsen spelen een grote rol voor Erve Knots. We gaan naar Makatsi met name 

met katten waar behandeling niet heel urgent is, want daar moet je vaak lang wachten voor je aan 

de beurt bent. Het is een heel goede en drukke praktijk. Dierenartsenpraktijk zuidoost Drenthe 

bezoeken we met de zaken die niet kunnen wachten, zoals het moeten laten inslapen van dieren. 

Voor de landbouwhuisdieren zijn zij ook de plek waar we hulp vragen. Peter Klaver zorgt met name 

voor de gezondheid van onze varkens. We zijn heel blij dat hij af en toe tijd heeft om naar Drenthe te 
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komen voor bijvoorbeeld het verzorgen van de hoeven van de varkens. In totaal waren de kosten 

voor ziekenzorg dit jaar 3.234 euro.  

Resultaat 

Het financiële resultaat over 2018 bedroeg  2.705 euro (negatief). Dit tekort is door het bestuur 

aangevuld. 

 

Dagelijkse blog 

Al sinds 1 januari 2012 schrijft Heidi dagelijks een blog over het wel en wee van de dieren op Erve 

Knots. Ook dit jaar heeft ze dat weer gedaan en daar zijn de beslommeringen en het wel en wee van 

de Stichting op de volgen.  

Dalen, 30 juli 2019  

We zijn dit jaar wat later dan anders, dat komt doordat we in het begin van dit jaar zelf in de 

lappenmand hebben gezeten door twee ernstige ongelukken.   

 

Heidi Jansen (voorzitter) &  Dick Wansink (secretaris/penningmeester) 
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