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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 bevinden zich een huis, een verwarmd bijgebouw, een grote 
werkplaats met hooizolder, een kapschuur met stal en kippenhok, een aparte stal 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 veertig en het aantal vogels ook rond de veertig. De dagelijkse 
verzorging wordt gedaan door Dick Wansink en Heidi Jansen, zij vormen, samen met Ina 
Kroesen, het bestuur van de stichting. 
 

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. 
 
Resultaten, plannen en acties 

 
Terugkijken op 2019-2020, resultaten 
1. Varken Ollie is voor een tweede keer onderzocht (2019) nadat hij plotseling mank was 
gaan lopen. Dierenarts Peter Klaver vermoedt dat het in de schouder zit op een zeer moeilijk 
te opereren plek. We besluiten dat we Ollie niet gaan laten opereren, zeker gezien het feit 
dat het lang niet zeker is of er verbetering op zal treden. Ollie scharrelt op drie poten rond 
en hoewel dit ontzettend sneu is, denk we dat we hem hiermee toch een beter leven geven 
dan met een onzekere operatie.  

2. De kapschuur waar de varkens, geiten en schapen slapen, is weer in de verf gezet, evenals 
een deel van de Klaproos (onderkomen van gehandicapte katten).  

3. In de zomer van 2020 is er bestrating gekomen tussen het woonhuis en de Klaproos. Dit 
was een langgekoesterde wens. Het gras dat er ooit stond was platgetreden door de dieren 
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en de grote droogte van 2018 en 2019 heeft al het groen doen verdwijnen. We kunnen nu 
weer met schone voeten het erf overlopen en hetzelfde geldt voor de honden.  

Het waren twee ‘bijzondere’ jaren 

We hadden meer plannen voor de periode 2019-2020 en die zijn niet uitgekomen. 2019 was 
een jaar waarin er veel tegenzat. Heidi viel in januari van een ladder (3 meter hoog en ze viel 
op beton) en had een zware hersenschudding, later in het jaar kreeg zij een auto-ongeluk 
waardoor ze twee maanden zonder auto zat. Dick moest na de zomer een onschuldige 
operatie ondergaan (Achillespees), maar kreeg daarna sepsis en de beenwond heelde niet, 
waardoor hij maandenlang niet kon lopen. Ina heeft ons geweldig geholpen met alles en in 
maart 2020 waren we weer op de been. Toen begon de Coronapandemie en kwamen allerlei 
plannen weer stil te staan. Ook het feestje voor het tienjarig bestaan van Erve Knots kon niet 
doorgaan. Het is om deze redenen dat een paar plannen zijn doorgeschoven naar de 
komende periode.  

Vooruit kijken en plannen voor 2021-2022 

1. De bomen op het terrein moeten worden gesnoeid door een gespecialiseerd bedrijf. 
Dat is de afgelopen tien jaar niet gebeurd en het is nodig omdat er dood hout in zit. 

2. Groot snoei-onderhoud is nodig op meerdere plekken op het erf. Door de droogte 
van de afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen dennen en beuken 
doodgegaan.  

3. Opknappen van de boomgaard en een windvang maken van meidoorns. 
4. Grondverbetering in de wei van de geiten en schapen, daar groeit nu niets. 
5. Omheining aan de achterkant van het terrein vervangen. Die omheining werd ooit 

aangelegd met alleen onze teckels in gedachten, maar is niet bestendig tegen pony’s, 
geiten en schapen. De omheining hangt nu met planken, stukken draad en verbogen 
gaas aan elkaar en moet nodig vervangen worden om te voorkomen dat onze dieren 
buiten het erf komen te lopen.  

Publiciteit 
Bijna 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.  

 
Financiering 
De kosten voor Erve Knots worden grotendeels door het bestuur zelf betaald. Dick heeft 
pensioen en Heidi werkt nog minstens tien jaar (is de bedoeling). De kosten betreffen 
voornamelijk voer, onderdak en dierenartskosten. 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 
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bedrag. In 2020 bedroeg het gedoneerde bedrag door externen 13.640 euro. Daarnaast 
krijgen we ook donaties in natura in de vorm van voer in kapotte zakken van de Welkoop en 
mensen die voer over hebben. Van de plaatselijke supermarkt krijgen we regelmatig 
groenteafval dat we aan de varkens, pony’s, geiten en schapen voeren. We zijn hier heel blij 
mee.  

We gaan ervoor zorgen dat onze dieren ook de komende twee jaar weer een zorgeloos leven 
hebben! 

 

Namens 

Dick Wansink (penningmeester) 
Ina Kroesen (bestuurslid) 
Heidi Jansen (voorzitter en secretaris)  
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