Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Goede morgen {{voornaam}},
Via deze nieuwsbrief wil ik je graag informeren over
onze winkel Mandali in Kournas.
Je leest over de producten die we verkopen, ik geef je
wat achtergrondinformatie over de producten en over
de activiteiten die we organiseren. Ook algemene
informatie en nieuwtjes over Kournas en Kreta komen hier aan bod.
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

April doet wat hij wil op Kreta
Nadat in West-Europa het Paasfeest met veel zon gevierd werd, hopen we op Kreta het
komende weekeinde op een zonnig Pasen. Dit jaar is het Orthodoxe Pasen een week later,
op zondag 28 april.
Pasen is het belangrijkste feest van het jaar en iedereen is al druk bezig met de
voorbereidingen: paas-kaasbroodjes worden gebakken,
schapen en geiten worden
geslacht, het huis wordt schoongemaakt en aan de buitenkant weer wit geverfd, nieuwe
kleding, en mooi versierde paaskaarsen worden gekocht.
Ook worden oude schulden afbetaald en ruzies bijgelegd. Kortom in Griekenland is Pasen in
veel opzichten een nieuw begin.

volop bloemen
Het grote voordeel van de vele regen op Kreta de afgelopen winter is de uitbundige bloei
van vele bloemen. Er zijn nog nooit zoveel orchideeen gezien als in dit voorjaar.

Pasen in Kournas
Bij ons in Kournas staat op Paas zondag de straat voor de bakkerij vol met tafels, stoelen en
barbecues. Vanaf een uur of 12 vieren de families uit de straat gezamenlijk het
paasfeest. De oven van de bakker is altijd warm, dus die wordt door iedereen gebruikt die
grote ovenschotels wil bakken.
’s Morgens is het een drukte van belang, want dan worden de bakblikken gebracht en aan
het eind van de morgen worden ze weer opgehaald.
Ook wij zijn vaak met Pasen hier in de straat en genieten van het heerlijke eten, met vooral
veel vlees, met de families.

is de winter nu echt voorbij op Kreta?
Hoewel het nu al bijna mei is, is het nog niet echt voorjaarsweer op Kreta. We hadden een
paar mooie dagen met zon en temperaturen boven de 20 graden, maar de meeste dagen
hadden we noordenwind uit Rusland (koud) of regen.
Door de natte, koude en stormachtige winter is er veel schade aan de wegen ontstaan. Niet
alleen in het westen van het eiland, maar ook in het zuiden en in het oosten van Kreta. Men
probeert zo snel mogelijk alle schade te herstellen, zodat alle toeristische trekpleisters weer
goed bereikbaar zijn.
De Samariakloof gaat waarschijnlijk begin mei open, maar er moet nog veel schade hersteld
worden. Dus helemaal zeker is het nog niet. We hebben ook geen idee hoe het met de
andere kloven is, maar dat er veel veranderd is dat is zeker. Gelukkig zijn er nog voldoende
niet-toeristische plekken op Kreta die de moeite van het bezoeken waard zijn.
In Georgioupolis en Kavros zijn de eerste hotels geopend en ook enkele restaurants en
winkels zijn nu open. In Rethymnon en Chania is het al veel drukker met toeristen.
Mandali is open vanaf 8 april en hoewel het nog vroeg in het seizoen is, weten de mensen
ons te vinden. Ze hebben het gezien op Internet (Tripadvisor, Google Business, Facebook of
de website) of ze hebben het gehoord van jullie :-)

Toen het een paar dagen mooi weer
was zagen we op het strand bij
Kavros
de
nasleep
van
de
winterstormen: riet, met wortel en al
meegesluerd door het water uit de
rivieren; de rivier Delfina, die vanaf
het meer van Kournas stroomt was
een brede wilde rivier; met het
aangespoelde riet konden we
mikado spelen.
Ook de rivier Mousellas, bij
Argiroupolis was zeker 5 meter
breed geweest en bijna 2 meter diep.
Op de dirtroads in de achtertuin van
Kournas heeft de zware regen diepe
sporen achtergelaten.

Nieuws over onze ezels
Een andere reden dat men "Mandali" nu weet te vinden is natuurlijk ook de geboorte van
het ezelveulen!!! Ja echt waar, er is een veulen geboren, een meisje en we noemen haar
Zoë, in het grieks betekent dit "leven"
Onze jongste ezel, Cleo was zwanger, maar dit wisten we pas eind januari. We dachten
dat ze dik was door het vele eten van de wilde groente die nu overal groeit. Maar toen we
in januari merkten dat ook haar uier dikker werd zijn we gaan rekenen: op 2 april vorig
jaar hebben onze ezels 2 dagen gezelschap gehad van een Kretenzer ezelhengst en de
dracht van ezels is 12 tot 14 maanden. En op 3 april is het veulen geboren, verrassing!!!
Hoewel Cleo zelf nog maar 3 jaar oud, is ze een geweldige moeder. Zoë wordt gevoed,
verzorgd en opgevoed alsof het haar 3e veulen is. En ook Zoë doet het prima: ze drinkt
goed, eet sinds de 2e dag al gras, stro en wilde groente (met haar 2 tanden). Ze groeit
heel hard en kan rennen en springen als de beste.
De 4 ezels zijn nu samen in de wei bij de schuilstal en dat gaat prima. Eos en Popy doen
nu samen met de Arno de ezelwandeling en ’s middags gaan de ezels vaak nog een keer
gezamenlijk lopen en eten. Want ook Cleo moet haar beweging hebben en Zoë moet
haar energie kwijt.

Televisie uitzending over Kournas
Op 4 april kwam een cameraploeg van Crete.tv naar Kreta om een video op te nemen
over het dorp Kournas. Toen we hen vertelden dat de vorige dag in het dorp een
ezelveulen geboren was, wilde men dit ook graag filmen. Dus Zoë was nog geen dag
oud, maar al wel op televisie te zien.
Via deze link kun je het televisieprogramma zien. Men heeft opnames gemaakt bij het
meer van Kournas, het dorp Kournas en Argiroupolis. Via deze link is het programma te
zien.

Mandali in 2019
De winkel is weer open en we hebben er zin in. Naast veel bekende producten hebben
we dit jaar ook weer een paar nieuwe artikelen bij Mandali. Zoals bijvoorbeeld de
aromatherapie hangers, essentiële olie van kruiden uit Kournas, citroenmarmelade,
nieuwe postkaarten en op verzoek van veel klanten hebben we nu ook de olijfolie in een
blik verpakking (we hebben blikken gevonden zonder plastic aan de binnenkant).
De ezelwandelingen zijn dit jaar elke ochtend van maandag tot en met vrijdag, van 10:00
tot ongeveer 12;00 uur. Op zaterdag genieten de ezels van hun vrije dag en op zondag is
Mandali gesloten en genieten wij ook van een dagje rust.
De kruidenwandeling EXTRA is dit jaar alleen op aanvraag, ’s morgens vroeg om 8:00 uur
(of eerder) of ’s middags om 16:00 uur.
Omdat beide wandelingen leuker en interessanter zijn met kleine groepjes, is het beter
om te reserveren.
Heb je onze website al gezien? Neem gerust een kijkje. Wil je een reactie achterlaten,
feedback geven of heb je verbetertips? We horen het graag van je via email, via
Facebook Messenger of per telefoon of WhatsApp of Viber.

lokale producten bestellen bij Mandali
Vorig jaar hebben we tientallen bestellingen met lokale producten uit Kournas verstuurd
naar Nederland en andere Europese landen. Ook dit jaar kun je weer een aantal
producten bij ons te bestellen.
Als je op deze link klikt krijg je de bestellijst te zien.
De volgende verzenddatum is begin mei. Tot 30 april kan ik plaats reserveren voor je
pakket en heb ik nog voldoende tijd om het in te pakken.
Mocht je speciale wensen hebben, mis je iets op de lijst of heb je andere vragen, laat het
me weten en ik antwoord je zo snel mogelijk.

nieuwsbrief Mandal
Heb je misschien familie of vrienden die ook in deze
nieuwsbrief geïnteresseerd zijn, dan mag je hem altijd
doorsturen. Via de website kunnen ze zich ook zelf
aanmelden.
Ik hoop dat je deze nieuwsbrief met plezier gelezen hebt
en ik stuur je graag een volgende.
P.S. Ook andere vragen over Kournas, de omgeving en over Kreta in het algemeen
beantwoord ik graag en misschien kan ik zelfs in een volgende nieuwsbrief hier aandacht
aan besteden.
voorjaarsgroeten uit Kournas,
Arno en Barbara

Facebook

Website

Mandali, local products and more...
Kournas
73007 Apokoronas
Chania, Crete, Greece
tel: 0030-6951337205 + Whatsapp + VIBER

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.

