
Goedemorgen,
Via	 deze	 nieuwsbrief	 wil	 ik	 je	 graag	 informeren	 over
nieuwe	producten	in	onze	winkel	"Mandali"	in	Kournas	op
het	 eiland	 Kreta.	 Ook	 nieuwe	 activiteiten	 die	 Arno	 en	 ik
gaan	 organiseren,	 informatie	 over	 de	 lokale	 produkten,
bestelmogelijkheden	 en	 nieuwtjes	 uit	 het	 dorp	 Kournas
komen	in	deze	nieuwsbrief	aan	bod.	Veel	leesplezier.

Naast	de	olijfbladthee	en	de	Malotira	bergthee	hebben	we
bij	Mandali	nu	ook	de	Kretenzer	roos	thee.
Deze	thee	wordt	gemaakt	van	de	gedroogde	bladeren	en
bloemen	van	de	Cisticus	Creticus,	een	struik	die	ook	in	de
"achtertuin"	van.	Kournas	groeit.
Dit	kruid	bevat	veel	anti-oxidanten,	waardoor	o.a.	ons
immuunsysteem	gestimuleerd	wordt.	Meer	informatie	over
deze	gezonde	en	lekker	geurende	thee	lees	je	hier.

nieuwsbrief	Mandali
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	in	het	algemeen,	laat	het	me	dan
weten.	Ik	antwoord	je	zo	snel	mogelijk	en	misschien	is	het	wel	een	interessant
onderwerp	in	een	volgende	nieuwsbrief.
	
Zomerse	groeten	uit	Kournas,	ook	namens	Arno	en	een	“IAAAAA”	van	de	ezels.
Barbara

Facebook Website
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more...more...

Bekijk	de	webversie

augustus	op	Kreta
Met	temperaturen	ver	boven	de	30	graden	is	op	Kreta	de	zomer	nu	echt	begonnen.	Met	een
record	van	42	graden	op	maandag	23	juli,	de	dag	waarop	bij	Athene	de	vreselijke	branden
vele	levens	gekost	hebben.	Ook	hier	in	de	provincie	Apokoronas	heeft	een	grote	brand	veel
bomen	en	landbouwgebied	verwoest.	Gelukkig	zonder	gewonden.
Na	een	paar	dagen	met	flinke	regenbuien	is	de	temperatuur	nu	weer	normaal	voor	deze	tijd
van	het	jaar.	

Het	hoogseizoen	is	nu	echt	begonnen:	aan	de	noord	kust	zijn	de	meeste	hotels	volgeboekt,
de	 steden	 Rethymnon	 en	 Chania	 worden	 druk	 bezocht	 en	 ook	 het	 Kournasmeer	 is	 een
geliefde	plek	voor	een	dagje	uit.	In	de	kleinere	dorpen	is	het	veel	rustiger,	daar	is	(gelukkig)
nog	geen	massatoerisme.

nieuws	uit	Kournas
In	 de	 zomermaanden	 juli	 en	 augustus	 worden	 in	 veel	 dorpen	 de	 jaarlijkse	 “panagiries”
dorpsfeesten	georganiseerd,	met	 livemuziek,	dansen,	eten	en	drinken.	Voor	de	toeristen	 is
dit	een	mooie	gelegenheid	om	het	echte	Kreta	te	leren	kennen.
In	Kournas	hebben	we	in	juli	de	eerste	bruiloften	gevierd	bij	het	gemeenschapscentrum.	Eén
bruiloft	 werd	 zelfs	 bezocht	 door	 ruim	 1200	 gasten!	 Tot	 ’s	 morgens	 5:30	 werd	 het	 feest
uitbundig	gevierd.

De	 jaarlijkse	 toneeluitvoering	 voor	 de	 dorpsbewoners	 is	 op	 26	 juli	 gehouden.	 De
theatergroep	 van	Kournas	 speelde	 het	 stuk	 “Vrouwenparlement”	 (Ekklisiasousses)	 van	 de
beroemde	 Griekse	 dichter	 en	 schrijver	 Aristofanes.	 Ruim	 500	 mensen	 uit	 Kournas	 en
omgeving	 hebben	 genoten	 van	 dit	 stuk,	 dat	 zich	 afspeelde	 in	 het	 Athene	 van	 400	 voor
Christus.

Op	het	dorpsplein	en	 in	de	hoofdstraat	van	Kournas	 is	het	gezellig	en	 levendig:	de	dames
kletsen	op	hun	balkon	of	terras	en	de	mannen	bespreken	de	belangrijke	dingen	op	het	terras
van	de	ouzerie.	De	 terrassen	 van	de	3	 tavernes	 zijn	 soms	overvol	 en	de	 kinderen	uit	 het
dorp	spelen	op	het	dorpsplein	hun	spelletjes.	Op	het	 terras	van	 taverne	Kali	Kardia	wordt
ook	deze	zomer	regelmatig	live-music	georganiseerd.

Op	16	augustus	viert	men	in	heel	Griekenland	Maria	Hemelvaart,	een	van	de	belangrijkste
feestdagen.	In	alle	steden	en	dorpen	waar	een	Heilige	Maria	kerk	is	wordt	de	kerk	prachtig
versierd	en	wordt	er	een	groot	feest	georganiseerd	met	eten,	drinken	dans	en	muziek.

Ook	 de	 meisjes	 en	 dames	 met	 de	 naam	 Maria	 vieren	 op	 deze	 dag	 hun	 naamdag.	 En
aangezien	 Maria	 de	 meest	 gebruikte	 meisjesnaam	 is,	 zal	 er	 bijna	 overal	 volop	 gesnoept
worden	van	de	“glika”,	de	zoetigheid	waarop	men	vrienden	en	familie	trakteert.
De	periode	van	1	 tot	16	augustus	 is	 voor	 veel	 (oudere)	mensen	 in	Griekenland	een	korte
periode	van	vasten.	Volgens	de	regels	van	het	orthodoxe	geloof	eet	men	dan	geen	vis	en
geen	vlees.

nieuws	over	onze	ezels
De	ezels	Cleo	en	Eos	maken	het	goed.	Eos	is	nog	steeds	zwanger	en	Cleo	is	in	opleiding.
Zij	leert	lopen	met	een	zadel.	We	hebben	een	zadel	op	maat	laten	maken	voor	haar	en	deze
is	niet	bedoeld	om	iemand	er	op	te	laten	zitten.		
Met	dit	zadel	kan	zij	ons	helpen	met	het	dragen	van	de	rugzakken,	waterflessen,	kruiden	etc.
Ezels	zijn	sterke	lastdieren	en	met	een	goed	passend	zadel	dragen	zij	probleemloos	hun
vracht.	Onder	het	zadel	ligt	een	zadeldek,	dat	het	zweet	absorbeert	en	als	je	zelf	een	keer
hier	bent	kun	je	zien	dat	het	zadel	niet	op	de	rug	steunt,	maar	alleen	op	de	rugspieren	aan
de	zijkant	van	de	ruggengraat.

Cleo	is	nog	maar	2	jaar	oud	dus	zij	moet	nog	wennen	aan	een	zadel	met	vracht.	We	hebben
eerst	een	paar	weken	alleen	het	zadel	opgedaan	en	dat	vond	ze	prima.	Het	gewicht	van	het
zadel	is	ruim	10	kilogram	en	iedere	week	komt	er	iets	meer	gewicht	aan	en	op	het	zadel
(extra	rugzak,	waterflessen,	zakken	met	kruiden).	Op	deze	manier	worden	haar	rugspieren
sterker	en	kan	ze	straks	aan	het	eind	van	de	zomer	ons	helpen	met	de	dag	wandelingen	die
we	willen	organiseren.	Maar	zo	ver	is	het	nog	niet.

wandelingen	met	ezels
De	 ezels	 hebben	 nu	 gezelschap	 van	 een	 kleinere	 Kretenzer	 ezel	 Penelope,	 Popy
genoemd.	 Zij	 is	 16	 jaar	 oud	 en	 heeft	 niet	 zo’n	 gemakkelijk	 leven	 gehad.	 Ze	 was	 erg
schuw	en	een	beetje	bang,	maar	nu	gaat	het	erg	goed	met	haar.	Ze	gaat	ook	mee	met	de
wandelingen,	want	als	we	haar	alleen	in	de	wei	laten	wordt	ze	erg	verdrietig	en	Cleo	en
Eos	willen	haar	ook	graag	mee	hebben.	Heel	stiekem	spelen	ze	ook	met	elkaar,	maar	dat
mogen	wij	nog	niet	zien,	geloof	ik.
Arno,	mijn	man	is	elke	dag	bij	de	ezels,	vezorgt	ze,	geeft	ze	eten	en	gaat	met	ze	op	pad.
Zijn	baan	als	gids	heeft	plaatsgemaakt	voor	wandelgids	met	ezels	en	ook	in	de	winkel	zal
hij	regelmatig	aan	het	werk	zijn.
De	 reacties	 van	 de	 mensen	 die	 meegaan	 met	 de	 ezelwandelingen	 zijn	 allemaal	 erg
positief.	 Van	 “dit	 is	 zo	 heerlijk	 relaxed	 wandelen”	 tot	 “dit	 was	 de	 high	 light	 van	 mijn
vakantie”	en	“ik	wist	niet	dat	dit	zo	leuk	was,	ik	kom	volgende	week	nog	een	keer	terug”.
Ook	kinderen	vinden	zo'n	wandeling	met	de	ezels	een	geweldige	ervaring.	

nieuw	in	het	assortiment	bij	Mandali
Het	assortiment	van	de	lokale	producten	is	nu	uitgebreid	met	een	heerlijke	calendula	olie,
op	 basis	 van	 olijfolie	 uit	 Kournas.	 Ook	 de	 calendula	 bloemen	 die	 ik	 gebruikt	 heb	 voor
deze	 olie	 zijn	 uit	 de	 omgeving	 van	 het	 dorp.	 Deze	 olie	 kun	 je	 goed	 gebruiken	 bij	 een
droge	huid,	bij	luieruitslag	bij	baby’s	en	het	zorgt	voor	snellere	genezing	van	wondjes.
	

Ook	nieuw	bij	Mandali	zijn	de	armbanden	gemaakt	van	halfedelstenen	van	Kreta.	Sylvia,
uit	Nederland	komt	al	vele	 jaren	naar	Kreta	en	zoekt	hier	naar	mooie	gekleurde	stenen,
zoals	agaat.	Zij	neemt	deze	mee	naar	Nederland	en	creëert	daar	unieke	armbanden	voor
dames	en	ook	voor	heren.	 	Als	armband	komen	de	stenen	weer	 terug	naar	Kreta,	naar
Mandali.	Om	een	 indruk	 te	 krijgen	 van	 de	 armbanden	heb	 ik	 een	 paar	 foto’s	 gemaakt.
Sylvia	maakt	meestal	maar	enkele	stuks,	dus	het	assortiment	zal	steeds	veranderen.

De	bijzondere	sieraden	van	glas	met	schelpen	en	zand,	gemaakt	door	Katy	uit	Kournas,
zijn	uitgebreid	met	unieke	ringen,	ook	gemaakt	van	glas	en	gevuld	met	schelpjes,	zand
en	ook	met	vloeibaar	glas.	Enkele	ringen	geven	zelfs	licht	in	het	donker	door	het	“glow	in
the	dark”	effect.	

Bestellen	van	lokale	produkten	van	MANDALI
In	september	komt	Peter	weer	naar	Kreta	en	hij	heeft	weer	ruimte	in	zijn	bus	om	bestellingen
mee	te	nemen.	Begin	september	zal	hij	hier	zijn.
Dus	 als	 je	 te	 weinig	 olijfolie	 hebt	 meegenomen	 tijdens	 je	 vakantie	 of	 als	 de	 honing	 toch
eerder	op	is	dan	gedacht,	of	als	je	op	zoek	bent	naar	een	origineel	cadeau?
Als	je	op	deze	link	klikt	krijg	je	de	lijst	te	zien	met	produkten	die	je	bij	Mandali	bestellen	kunt.	
Ook	de	prijzen,	de	wijze	van	betaling	en	de	bezorging	lees	je	op	deze	lijst.
	
Als	 je	 uiterlijk	 10	 september	 je	 bestelling	 aan	mij	 doorgeeft	 heb	 ik	 nog	 voldoende	 tijd	 om
alles	in	te	pakken.
Heb	je	speciale	wensen,	mis	je	iets	op	de	lijst	of	heb	je	andere	vragen,	laat	het	me	weten	en
ik	antwoord	je	zo	snel	mogelijk.

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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