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Verslag van het bestuur 

Dieren 

Eind 2019 was het aantal dieren op Erve Knots in totaal 94: twee pony’s, drie geiten, drie schapen, 

zes varkens, acht honden, zeventien katten, twee cavia’s en zes konijnen. We hadden dus 47 

‘viervoeters’ en daarnaast 47 vogels (4 ganzen, 12 eenden, 1 kalkoen en 30 hanen/kippen). 

Afscheid 

We hebben afscheid moeten nemen van een heel aantal dieren. Op 13 april moesten we onze grote, 

zwarte Mastin Espanol Melua in laten slapen. Ze kon niet meer lopen. Melua is tien jaar oud 

geworden. Melua was ons zó dierbaar. Melua woonde op het erf en sliep in de grote werkplaats in 

een afgezette hoek met een dik pak stro. Daar wilde ze liever slapen dan binnen. Elke avond lag ik 

even bij haar en vertelde haar een verhaaltje. Als het een spannend verhaaltje was, legde ze haar 

poot op mijn arm. Onvergetelijk is ze. Op 7 november overleed teckel Teun. Teun is bijna 14 

geworden. Hij was al bij ons toen we hier kwamen wonen, samen met zijn broer Gijs. Teun was de 

zachtste, liefste hond die je je maar voor kunt stellen. Hij ging tot het laatst mee naar het bos en lang 

na zijn overlijden ‘zagen’ we hem nog zo naast ons huppelen. Hij was tot het laatst fit en gezond, 

nierfalen maakte heel snel een einde aan zijn leven. Op het moment dat we hem lieten inslapen 

begonnen alle andere honden te huilen als wolven, een aangrijpend moment. Honden leven het 

dichtst bij ons omdat ze bij ons in huis wonen en het verdriet is iedere keer groot. 

Op 7 november vond Ina ons stoere kleine dwerggeitje Vlekkie dood in de wei. Vlekje was een oud 

dametje, maar leek niet ziek. Haar dood kwam heel plotseling. Vlekkie was de laatste van de eerste 

erve Knots bewoners. Ze kwam op 17 april 2010 uit Limburg, samen met de varkens Missy en Pebbles 

en een groepje kippen. Ze kreeg op Erve Knots al snel gezelschap van Lucia en samen konden de 

twee dwerggeiten de wereld aan.  

Van de katten overleden Joep en Becky. Joep is ruim 15 geworden, Becky maar 7 jaar. Ze overleed 

aan nierfalen. Joep was de superbange kater die vier jaar geleden bij ons kwam. Het duurde bijna 

twee jaar voor we hem konden aanraken, maar daarna kon hij genieten van een knuffel. Hij kon 

opeens niet goed meer eten en terwijl ik dacht dat het aan zijn tanden lag, bleek hij een gezwel in zijn 

keel te hebben. We moesten hem daarom in laten slapen. Becky was een kleine leukerd die 

gevonden was in een weiland en vanuit de kattenopvang bij ons kwam. Ze was een binnen- en 

buitenkatje en was altijd graag bij ons in de buurt. Het was onvoorstelbaar dat ze zo jong al zo ziek 

werd.  

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

knagers over. De kippengroep is een stuk kleiner geworden want een paar kippen zijn van ouderdom 

overleden en ook verdwenen er zomaar een paar. We verdenken roofvogels. Ook zijn er nog een 

aantal hanen verhuisd naar het Ganzenparadijs. De drie 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. Dat voorkomt inteelt en teveel hanen, want dat vinden de buren niet leuk.   

Nieuwe bewoners 

Dit jaar zijn er voor het eerst geen nieuwe dieren op Erve Knots komen wonen. Dat had vooral te 

maken met het feit dat we met behoorlijk wat persoonlijke tegenslag te maken hebben gehad, 
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waardoor we even pas op de plaats moesten maken. Dick verloor, gelukkig tijdelijk, zijn geheugen op 

een dag in januari, veertien dagen daarna viel ik van een ladder en had een stevige hersenschudding, 

veertien dagen daarna kreeg ik een auto-ongeluk en in september kreeg Dick ernstige complicaties 

na een eenvoudige operatie, die hem de rest van het jaar aan huis gebonden maakte. We merkten 

voor het eerst dat het runnen van een dierentehuis heel wat vraagt. Gelukkig heeft Ina (onze 

vrijwilliger en bestuurslid) van september tot december veel bij kunnen springen.  

Voer 

De kosten voor voer bedroegen dit jaar 14.741 euro.  

Terrein en huisvesting 

Dit jaar waren er geen verdere aanpassingen aan het terrein. We lieten wel de kapschuur schilderen. 

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 

komen voor bijvoorbeeld het verzorgen van de hoeven van de varkens. In totaal waren de kosten 

voor ziekenzorg dit jaar 2.474 euro.  

Donaties en resultaat 

In 2019 is Erve Knots flink gesteund door sponsors! Vanaf juli ontvingen wij maandelijks een bedrag 

van 500 euro van een lieve privédonateur en in oktober kregen we 5000 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 dit 

jaar, met zoveel tegenslag en hoge kosten, is deze hulp heel welkom. 

Het financiële resultaat over 2019 bedroeg  3.595 euro (positief). Dit is toegevoegd aan het 

vermogen van Erve Knots. 

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 de volgen.  

Dalen, 30 maart 2020  

 

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