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Verslag van het bestuur 

Dieren 

Eind 2021 was het aantal dieren op Erve Knots in totaal 62: twee pony’s, drie geiten, drie schapen, 

vijf varkens, zeven honden, acht katten, zes konijnen. We hadden dus 34 ‘viervoeters’ en daarnaast 

28 vogels (4 ganzen, 10 eenden en 12 hanen/kippen). 

Afscheid 

Ook dit jaar was er verdriet om het afscheid van verschillende dieren. Varkentje Ousi overleed in 

januari, poes Pippi in februari, cavia Zoë in april en poes Carolien in augustus, poes Mies in 

september en geitje Lucia in november.   

In 2021 zijn er wel weer nieuwe dieren op Erve Knots komen wonen: in mei kwamen er zes konijnen 

uit de opvang van Flappus in Zwolle.  

Kosten 

Voer 

De kosten voor voer bedroegen dit jaar 10.585 euro.  

Terrein en huisvesting 

Op het terrein hebben in 2021 alleen wat onderhoudswerkzaamheden (snoeien en het aanleggen 

van schrikdraad bij de omheining) plaatsgevonden.   

Dierenarts 

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

Makatsi zorgt voor de gezondheid van onze katten en honden. Dierenartsenpraktijk zuidoost Drenthe 

geeft ons deskundig advies voor geiten en schapen en ontmoet ook heel wat van onze honden 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 1.854 euro.  

Donaties en resultaat 

Ook in 2021 is Erve Knots gesteund door sponsors! Het hele jaar ontvingen wij 3.615 euro. Wij 

kunnen niet zeggen hóe blij we hier mee zijn, deze hulp is heel welkom. 

Dick en Heidi betalen zelf de meeste kosten, dit jaar ging het om een bedrag van 20.000 euro 

Het financiële resultaat over 2021 bedroeg  -267 euro.   

Dagelijkse blog 

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, 1 april 2022  

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