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Verslag van het bestuur 

Dieren 

Eind 2017 was het aantal dieren op Erve Knots in totaal 109: twee pony’s, vier geiten, drie schapen, 

vijf varkens, negen honden, zeventien katten, vijf cavia’s en negen konijnen. We hadden dus 44 

‘viervoeters’ en 65 vogels (5 ganzen, 10 eenden en 50 hanen/kippen). 

Afscheid 

We hebben afscheid moeten nemen van weer een heel aantal dieren. Gans Bob, die hier nog maar 

een maand woonde, lag op een dag dood op het erf. Hij had geen verwondingen en het zou 

ouderdom kunnen zijn. Hij kwam van de ganzenopvang. De konijnen Koko en Tandjes zijn aan 

ouderdomskwalen gestorven, maar konijn Puk is gedood door één van onze honden. Vreselijk als dat 

gebeurt en we zorgen er nu voor dat de honden niet meer aan die kant van het erf kunnen komen. 

Konijntje Bugs kwam hier nieuw, maar is al na korte tijd overleden. Zijn broers en zussen hebben de 

verhuizing wel overleefd. De cavia’s Bibi, Marieke en Stijn zijn ook overleden. We zagen de 

gezondheid van de laatste twee achteruit gaan en hebben nog hulp ingeroepen van 

diergeneeskundig therapeuten, maar het mocht niet baten. Bibi woonde hier net en overleed al na 

een paar weken. 

Nieuwe bewoners 

We hebben gelukkig ook heel wat nieuwe dieren kunnen verwelkomen. Op 1 mei kwamen Brandon 

en Donder. Twee asielhonden uit Spanje, die na respectievelijk zeven en zes jaar hun kennel mochten 

verlaten. Voor ons bijzonder om te merken wat een sociale lieve dieren deze honden zijn. In de 

zomer kwamen Kunekune Vrouw Holle en Texels schaapje Femke de gelederen versterken. Vrouw 

Holle leefde eenzaam in Friesland nadat haar partner was overleden en heeft in Hector een nieuw 

maatje gevonden. Femke is een mank schaapje dat haar vorige eigenaar een nieuw leven gunde.  

Verder kwamen er ook nog vijf nieuwe caviaatjes (Cody, Coco, Bibi, Muis en Zoë) uit de opvang in 

Hogeveen. Doordat we ruimte hebben, kon het groepje bij elkaar blijven. Bibi was er al snel niet 

meer, maar cavia Marnix, geniet van zijn nieuwe gezelschap. Ook vijf konijntjes uit Nijkerk konden we 

een thuis bieden. De twee jonge mannen (Bunny en Brownie) hebben we eerst een poos apart 

moeten houden, maar na hun castratie wonen ze gezellig bij hun zussen. De ren die de twee mannen 

achterlieten bood later ruimte aan de konijnen Marco, Bebe, Huppel en Klaver. 

In april kwamen er nieuwe ganzen om met Aaf en Eef weer een groep te vormen. Met Joop, Sophie 

en Krista erbij hebben we weer een mooi koppel op het erf lopen.  

In december kwam als klap op de vuurpijl ook kleine Eddy bij ons wonen. Hij is een Podenco Maneto 

uit hetzelfde asiel als Brandon en Donder. Negen honden in totaal betekent leven in een roedel, ook 

voor ons. Het is gezellig ’s avonds als we allemaal op (of voor) de bank zitten. 

Voer 

De kosten voor voer bedroegen dit jaar 10.644 euro. Dat is minder dan vorig jaar en dat komt 

doordat we voer gedoneerd kregen en iets minder zijn gaan voeren. We waren wel eens wat te 

royaal. 
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Terrein en huisvesting 

Na alle aanpassingen van vorig jaar hebben we dit jaar minder geld aan nieuwe huisvesting of 

veranderingen aan het terrein hoeven uitvoeren. We is er bestrating bijgekomen rond de stal en naar 

de nieuwe mest hoop. Dat geeft de dieren en ons meer bewegingsruimte als er veel modder is.  

Voor de opvang van de nieuwe konijnen is er een ren gemaakt naast de werkplaats. Het totaal van de 

kosten voor deze aanpassingen was 5.406 euro. 

Dierenarts 

De dierenarts speelde dit jaar ook weer een grote rol op Erve Knots. De grootste operatie was die van 

de buikcorrectie van varken Hector. Toen hij op 23 augustus 2016 bij ons kwam was hij veel te dik en 

sleepte zijn buik over de grond. Nadat hij wat afgevallen was is hij op 4 april van dit jaar op het erf 

geopereerd in een ruim drie uur durende operatie door Peter Klaver, gespecialiseerd dierenarts, 

samen met een dierenarts in opleiding. De kosten voor deze operatie bedroegen bijna 900 euro 

(nadat Peter ons 300 euro schonk). Omdat wij Hector van de dood hebben gered, heeft de stichting 

Varkens in Nood een crowdfundactie voor ons georganiseerd, die ruim 2500 euro opleverde! 

Daarmee konden wij de boete voor het illegaal vervoeren van Hector (850 euro), de operatie en de 

komende hoefcorrecties betalen. Geweldig dat er zoveel mensen zijn geweest die hebben 

meegeleefd en een donatie hebben gedaan. 

De diergeneeskundig therapeuten hebben ook dit jaar een aantal dieren van ons onderzocht. Voor 

poes Nikki, hond Brandon en schaap Femke hebben we adviezen gekregen om hun gezondheid of 

stress te verbeteren. Verder zijn bij teckel Teun en poes Gala een aantal tanden verwijderd en dat 

zijn altijd dure operaties. Daarnaast zijn we met een cavia en een konijn naar de dierenarts geweest 

en dat bracht de totale medische verzorging op 4.183 euro. 

Resultaat 

Het financiële resultaat over 2017 bedroeg  1.223 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. De website kan niet alle blogs bevatten, dan wordt hij te traag, maar alle blogs zijn als een 

compleet dagboek bewaard en vormen een uitgebreid naslagwerk over het werk van deze Stichting.   

Dalen, 1 maart 2018 

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