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Verslag van het bestuur 

Dieren 

Eind 2020 was het aantal dieren op Erve Knots in totaal 77: twee pony’s, drie geiten, drie schapen, 

vijf varkens, zeven honden, elf katten, één cavia en één konijn. We hadden dus 33 ‘viervoeters’ en 

daarnaast 44 vogels (4 ganzen, 10 eenden, 1 kalkoen en 20 hanen/kippen). 

Afscheid 

We hebben ook dit jaar weer afscheid moeten nemen van een heel aantal dieren. In januari moesten 

we Wick in laten slapen. Wick kwam uit een asiel in Spanje waar hij 7 jaar in een asiel heeft gezeten.  

Hij is 1,5 jaar bij ons geweest. Hij werd ziek en bleek blaaskanker te hebben, veel te jong hebben we 

hem moeten laten gaan. We hadden hem nog zo graag een aantal fijne jaren in vrijheid gegund. 

Gedurende het jaar overleden de katers Max en Pirelli. Ooit kwamen ze samen uit de kattenopvang 

van Makatsi. Ze hebben hier 6 jaar in liefde geleefd. Ons bijzondere poesje Nikki overleed aan 

ouderdom, nadat ze hier vijf jaar een onvergetelijke indruk had gemaakt. Ze was zo graag bij ons, 

luisterde naar haar naam en lag in mijn nek als ik aan het werk was. Ze had door verwaarlozing een 

heel slechte huid en geen lippen, maar was het mooiste poesje van de hele wereld. Kater Mojo 

overleed op 25 oktober. Mojo kon heel moeilijk lopen (hij had progressieve degeneratie van de 

kleine hersenen) en heeft als door een wonder toch nog 8 jaar bij ons gewoond en is 12,5 jaar oud 

geworden. We kunnen uren praten over Mojo en hoe bijzonder hij was. Hij heeft een enorme leegte 

achter gelaten. 

In de konijnengroep voltrok zich in oktober een ramp. We kregen het RHD-virus op het erf. De één na 

de ander overleed in een paar dagen en van de vaste groep heeft alleen Lotje het overleefd. We 

hebben ook half-wilde konijnen op het erf en die werden ook getroffen. Van hen is alleen Klaver 

over. Ook de kippengroep is weer kleiner geworden. Een paar kippen en een haan zijn van ouderdom 

gestorven en ook verdwenen er een paar spoorloos. We verdenken roofvogels. De twee haantjes die 

er nu nog zijn, zitten in een ruime ren met een paar kipjes. Op die manier kunnen we er beter voor 

zorgen dat er geen nieuwe kuikens geboren worden.  

Al met al heeft Erve Knots heel wat markante bewoners verloren in 2020.  

Ook in 2020 zijn er geen nieuwe dieren op Erve Knots komen wonen. Dat had vooral te maken met 

persoonlijke tegenslagen en de gevolgen daarvan voor onze gezondheid en ons budget.  

Kosten 

Voer 

De kosten voor voer bedroegen dit jaar 10.928 euro.  

Terrein en huisvesting 

De grootste aanpassing op het erf dit jaar was de bestrating, naast wat klein onderhoud.  

Dierenarts 

Verschillende dierenartsen spelen een grote rol voor Erve Knots. Dierenarts Shirley Hendriks van 

Makatsi heeft voor een ontroerend goed afscheid van Mojo gezorgd. Dierenartsenpraktijk zuidoost 

Drenthe geeft ons deskundig advies voor geiten en schapen en ontmoet heel wat van onze honden 
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en katten. 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 komen voor bijvoorbeeld het verzorgen van de hoeven van 

de varkens. In totaal waren de kosten voor ziekenzorg dit jaar 3.852 euro.  

Donaties en resultaat 

Ook in 2020 is Erve Knots gesteund door sponsors! Het hele jaar ontvingen wij maandelijks een 

bedrag van 500 euro van een lieve privédonateur en 5.000 euro van de Stichting Abri voor Dieren. 

Daarnaast ontvingen we van vele andere donateurs kleinere bedragen, die samen het verzorgen van 

de dieren lichter maken. Wij kunnen niet zeggen hóe blij we hier mee zijn. Juist in jaren met 

tegenslag en hoge kosten, is deze hulp heel welkom. 

Dick en Heidi betalen zelf de meeste kosten, dit jaar ging het om een bedrag van bijna 25.000 euro 

Het financiële resultaat over 2019 bedroeg  13.722 euro (positief).  

Dagelijkse blog 

Al sinds 1 januari 2012 schrijft Heidi (bijna) 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 te volgen.  

Dalen, 27 april 2021  

 

Heidi Jansen (voorzitter), Ina Kroesen (bestuurslid) &  Dick Wansink (secretaris/penningmeester) 
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