
nieuwsbrief	Mandali
Via	deze	nieuwsbrief	wil	ik	je	graag	informeren	over
nieuwe	producten	in	de	winkel	en	nieuwe	activiteiten	die
ik	ga	organiseren.	Ook	achtergrondinformatie	over	de
lokale	producten,	bestelmogelijkheden	en	nieuwtjes	uit
het	dorp	Kournas	komen	aan	bod.		

Ik	hoop	dat	je	deze	nieuwsbrief	met	plezier	gelezen	hebt
en	als	je	vrienden,	kennissen	of	collega's	geinteresseerd
zijn,	laat	ze	meegenieten	en	stuur	ze	deze	nieuwsbrief
door.	Natuurlijk	kunnen	ze	zich	ook	via	de	website

aanmelden.	

Als	je	andere	vragen	hebt	of	informatie	wilt	over	Kreta	laat	het	me	dan	weten.	Ik	antwoord
je	zo	snel	mogelijk	en	misschien	is	het	wel	een	interessant	onderwerp	in	een	volgende
nieuwsbrief.

Ik	wens	je	een	fijn	begin	van	de	zomer	en	graag	tot	de	volgende	nieuwsbrief.
Zonnige	groeten,	ook	van	Arno	en	een	knipoog	van	de	ezels	Eos	en	Cleo.
Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

Kalimera,	goedemorgen
Met	veel	plezier	heb	ik	weer	wat	nieuwe	foto’s	gemaakt	om	je	te	laten	genieten	van	de	mooie
natuur	 op	 Kreta.	 Ook	 vertel	 ik	 je	 graag	 iets	 over	 de	 nieuwe	 activiteiten	 van	 Mandali	 in
Kournas.	Want	die	hebben	we	dit	seizoen!
Ook	het	assortiment	is	en	wordt	nog	uitgebreid.	Maar	laat	ik	bij	het	begin	beginnen.
	

April	in	Kournas
Dat	het	bijna	zomer	is	op	Kreta	kunnen	we	nu	overal	zien:	uitbundige	bloemen	en	bloesem,
de	natuur	 is	 groener	 dan	groen,	 verse	aardbeien	op	de	markt,	 hogere	 temperaturen,	 veel
bouw-activiteiten	 bij	 hotels	 en	 restaurants	 en	 vooral	 meer	 toeristen	 en	meer	 verkeer.	We
hebben	er	zin	in!
Omdat	een	plaatje	meer	zegt	dan	1000	woorden:

ezels	in	Kournas
Een	wens	van	ons	was	om	weer	ezels	in	het	dorp	Kournas	te	hebben.	Maar	dat	was	niet	zo
eenvoudig.	Op	het	eiland	zijn	nog	maar	weinig	ezels.	Hun	plaats	is	ingenomen	door	auto's.

Maar	 na	 veel	 vragen	 en	 zoeken	 en	 is	 het	 gelukt	 en	 zijn	 mijn	 man	 Arno	 en	 ik	 de	 trotse
"ouders"		van	de	ezels	Cleo,	2	jaar	en	Eos,	7	jaar.	Zij	zijn	sinds	4	weken	hier	in	Kournas	en	’s
morgens	en	in	de	namiddag	staan	ze	bij	Mandali	 in	te	wachten	op	de	wandelaars	die	mee
gaan	met	de	kruidenwandeling	of	de	dorpswandeling.

Eos	 en	 Cleo	 zijn	 dol	 op	 mensen	 en	 worden	 graag	 geaaid	 en	 geknuffeld.	 Eos	 is	 op	 dit
moment	hoogzwanger	en	verwacht	over	een	paar	weken	haar	eerste	veulen.	Zo	spannend!

wandelen	met	ezels
Op	 dinsdag-	 donderdag-	 en	 vrijdagochtend	 neemt	 Arno	 de	 ezels	 mee	 bij	 de
kruidenwandeling	 in	 de	 achtertuin	 van	 Kournas.	 Hij	 start	 om	 10:15	 uur	 bij	 Mandali.	 Deze
wandeling	duurt	ongeveer	2	uur,	incl.	een	pauze	bij	de	Agios	Johannes	kerk.

Elke	namiddag	om	16:00	uur	begint	de	dorpswandeling	met	ezels,	waarbij	Arno	een	aantal
bijzondere	 plekken	 laat	 zien	 en	 vertelt	 over	 het	 leven	 van	 alledag	 in	 Kournas.	 Deze
wandeling	duurt	ongeveer	een	uur.		

Wil	 je	 ook	 meewandelen?	 Kom	 dan	 10	 minuten	 voor	 het	 begin	 van	 de	 wandeling	 naar
Mandali	in	Kournas.	

	

Botanische	wandeling	Extra
Net	als	vorige	jaren	staat	ook	de	botanische	wandeling	EXTRA	weer	op	het	programma:	op
maandag	en	woensdag,	om	9:30	uur		begint	deze	avontuurlijke	kruidenwandeling,	 inclusief
het	(EXTRA)	wandelpad	door	het	bos,	het	Azilakas	pad.	Deze	wandeling	duurt	ongeveer	2,5
uur	en	start	ook	bij	Mandali.

Meer	informatie	over	alle	wandelingen	kun	je	lezen	op	de	website	van	Mandali

nieuw	in	het	assortiment	bij	Mandali
		
Elke	 winter	 zijn	 we	 op	 zoek	 naar	 bijzondere	 en	 mooie	 artikelen	 om	 het	 assortiment	 van
Mandali	 aan	 te	 vullen	 en	 we	 hebben	 hele	 mooie	 houten	 kombolois	 	 en	 armbandjes
gevonden.	Ook	het	keramiek	hebben	we	aangevuld	met	handgemaakte	raki	bekertjes,	die	je
ook	als	eierdopjes	kunt	gebruiken.

Tijdens	 de	 olijvenoogst	 hebben	 Arno	 en	 ik	 een	 dag	meegeholpen	met	 de	 olijvenoogst	 bij
Stelios.	Hij	 is	 de	boer	 in	Kournas	waarvan	 ik	 	 de	olijfolie	 inkoop	 voor	Mandali.	 Tijdens	de
oogst	heb	ik	veel	foto's	gemaakt	en	hiervan	heb	ik	een	album	laten	maken.		
Op	de	story	table	kun	je	het	album	bekijken	en	kun	je	zien	hoe	de	olijven	geoogst	worden.
	

Lokale	produkten
Met	 zoveel	 druiven	 en	 zoveel	 wijn	 hier	 in	 de	 buurt	 moet	 er	 toch	 ook	 lekkere	 wijnazijn	 te
vinden	zijn.	En	die	heb	ik	gevonden!	Dus,	nieuw	bij	Mandali:	natuurlijke	wijnazijn.
Ook	 nieuw	 is	 de	 frisse	 citroen	 marmelade	 en	 het	 “lepelfruit”,	 in	 de	 smaken,	 wortel,
sinaasappel,	kersen,	morellen	en	kweepeer.
En	laat	ik	niet	vergeten	je	te	vertellen	dat	de	raki	met	aardbeien	er	weer	is	en	lekker	dat	deze
is...
	

Bestellen	van	lokale	produkten	van	MANDALI
Een	aantal	keer	per	jaar	komt	Peter	uit	Duitsland	naar	Kreta	met	zijn	bestelbus.	Hij	heeft	op
de	 terugweg	meestal	 laadruimte	 over	 om	 een	 aantal	 paketten	mee	 te	 nemen.	 Dus	 als	 je
olijfolie	of	honing	sneller	op	is	dan	verwacht	of	als	je	de	volgende	keer	naar	Kreta	komt	met
alleen	 handbagage,	 geen	 zorgen,	 je	 kunt	 verschillende	 lokale	 produkten	 bij	 Mandali
bestellen.
Onder	 deze	 link	 zie	 je	 een	 overzicht	 van	 de	 produkten	 die	 je	 kunt	 bestellen.	 De
verkoopprijzen	en	verzendkosten	staan	er	bij.
En	heb	je	speciale	wensen	of	mis	je	iets	op	de	lijst,	laat	het	me	weten.	Misschien	kan	ik	iets
regelen.

Mandali,	local	products	and	more...
Kournas
73007	Apokoronas
Chania,	Crete,	Greece

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt
u	zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@mandali-kournas.com	toe	aan	uw	adresboek.
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