
Hallo		{{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.

nieuwsbrief	Mandali
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.

zonnige	groeten	uit	Kournas,
Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

Augustus	op	Kreta
	
Het	is	augustus	op	Kreta	en	dat	betekent	volop	zon,	warm,	soms	erg	warm,	een	beetje	wind,
soms	 een	 beetje	 veel	 wind	 en	 vooral	 toeristen.	 Toch	 is	 het	 niet	 zo	 druk	 als	 vorig	 jaar	 in
augustus.		Men	zegt	dat	Kreta	20	tot	30%	minder	toeristen	heeft	dit	jaar.	

De	meest	bekende	toeristische	trekpleisters	zijn	overvol	(bij	Elafonissi	en	Balos	Gramvousa
ziet	het	zwart	van	de	mensen	en	auto’s	en	bussen	en	bij	Preveli	zie	 je	 tussen	de	mensen
door	nog	een	beetje	strand).	Veel	toeristen	zijn	teleurgesteld	als	ze	deze	drukte	zien:	het	ziet
er	niet	uit	zoals	in	de	reisgids.	
Gelukkig	 zijn	 er	 nog	 genoeg	minder	 drukke	 en	minder	 bekende	 plekken	 om	 te	 bezoeken
voor	degene	die	het	echte	Kreta	wil	ontdekken.

Feestdag
Gisteren	 was	 het	 15	 augustus	 en	 dat	 betekent	 een	 nationale	 feestdag	 in	 Griekenland.
Grieken	over	de	hele	wereld	vieren	vandaag	het	'Zomerpasen'	,	de	Maria	Hemelvaart.		Ook
viert	men	de	naamdag	van	degenen	die	de	populairste	vrouwelijke	naam	van	Griekenland
dragen,	Maria.
Niet	 alleen	 in	 Griekenland,	 maar	 in	 de	 meeste	 katholieke	 en	 orthodox-christelijke	 landen
over	de	hele	wereld	wordt	deze	dag	gevierd.	
	
In	landen	met	de	traditie	om	de	namen	van	heiligen	te	vieren,	zoals	Griekenland,	wordt	haar
naam	ook	geëerd	en	gevierd	op	deze	speciale	feestdag.
De	naam	Maria	begon	snel	 in	populariteit	 te	groeien	 in	de	Griekse	wereld	nadat	de	eerste
Grieken	het	christendom	omarmden,	bijna	2000	jaar	geleden,	en	het	 is	niet	moeilijk	om	de
redenen	waarom	te	begrijpen.	Maria	was	de	tweede	meest	prominente	figuur	 in	de	nieuwe
religie,	na	Jezus	Christus	zelf.

Maria
De	liefhebbende,	moederlijke	figuur	van	de	Parthenos	Maria	(de	Maagd	Maria),	samen	met
de	diepe	bewondering	die	de	eerste	christelijke	Grieken	voor	haar	toonden,	is	de	reden	dat
veel	mensen	hun	dochters	met	deze	naam	lieten	dopen.
	
Volgens	 een	 recente	 aankondiging	 van	 de	 Griekse	 statistiekdienst	 ELSTAT	 blijft	 Maria
vandaag	de	dag	de	populairste	vrouwelijke	naam	in	Griekenland.		8,3	procent	van	de	totale
vrouwelijke	bevolking	in	Griekenland	draagt	de	naam	Maria.
Dit	betekent	dat	ongeveer	een	op	de	twaalf	Griekse	vrouwen	Maria	heet	en	haar	naamdag
op	15	augustus	viert!

Ook	 andere	 namen	 die	 verband	 houden	 met	 de	 Maagd	 Maria	 worden	 op	 15	 augustus
gevierd.	Dit	zijn	o.a.	Marios,	Panagiotis,	Panagiota,	Despoina,	Parthena	en	nog	veel	meer.
Dat	verklaart	waarom	Maria	Hemelvaart	niet	alleen	een	groot	religieus	feest	is,	maar	ook	een
feest	voor	bijna	elke	Griekse	familie.

Kournas	in	augustus
	
Deze	zomer	hebben	we	in	het	dorp	Kournas	iets	meer	bezoekers,	maar	het	is	(gelukkig)
rustiger	 dan	 aan	 de	 kust	 of	 aan	 het	Meer	 van	 Kournas.	 Veel	 toeristen	 vinden	 het	 een
verademing	om	hier	even	iets	te	drinken	of	een	korte	dorpswandeling	te	maken.	
Hier	hebben	we	nog	tijd	en	gelegenheid	voor	een	praatje	met	gasten	en	bezoekers.

Sommige	mensen	zijn	zo	geschrokken	van	de	drukte	aan	het	Meer	dat	ze	direct	bergop
rijden	 op	weg	 naar	 Kournas.	Dit	 is	 	 natuurlijk	 een	 voordeel	 voor	 de	 enkele	winkels	 en
tavernes	hier,	maar	we	moeten	wel	oppassen	dat	de	toeristen	niet	massaal	naar	Kournas
komen.	Tot	 nu	 toe	 stoppen	de	 touringcars	en	de	 kleinere	bussen	niet	 hier	 en	 rijden	 ze
alleen	door	het	dorp	op	weg	naar	het	Meer	van	Kournas	of	naar	Argiroupolis.	
Het	blijft	een	kwestie	van	de	juiste	balans	vinden.	
	
Het	Meer	van	Kournas
Het	Meer	van	Kournas	is	nog	steeds	vol.	Er	is	een	klein	stukje	strand	te	zien.	Bezoekers
die	het	Meer	uit	 de	 reisgids	 kennen,	 zijn	 dan	ook	erg	 teleurgesteld	als	 ze	helemaal	 uit
Plakias	komen	rijden	om	te	ontdekken	dat	je	er	niet	kunt	zwemmen.

Natuurbeschermingsgebied
Officieel	 is	 het	 verboden	 om	 te	 zwemmen	 in	 het	Meer	 van	Kournas.	Een	 deel	 van	 het
gebied	vanaf	de	Drapanos	Kaap	in	het	noorden	van	de	gemeente	Apokoronas	tot	en	met
Kournas	 dorp	 behoort	 tot	 het	 Natura	 2000	 natuurbeschermingsgebied.	 Hier	 komen
bijzondere	 planten	 voor	 en	 het	 is	 een	 broedgebied	 en	 overwintergebied	 voor
verschillende	vogelsoorten.	Er	stonden	ook	borden	met	de	 tekst	dat	het	verboden	 is	 te
zwemmen	,	maar	deze	borden	zijn	waarschijnlijk	weggehaald	uit	angts	voor	verlies	van
klanten.	Er	staat	nog	een	bord,	maar	die	staat	een	beetje	verstopt	in	de	bosjes	zodat	je
die	bijna	niet	ziet.

In	 het	 Meer	 van	 Kournas	 leven	 waterschildpadden,	 goudvissen,	 ganzen,	 eenden	 en
waterslangen	en	aan	de	linkerkant	van	het	Meer	is	een	bron	met	drinkwater.	Hier,	bij	het
“oog	van	het	meer”	pompt	men	het	drinkwater	omhoog	voor	een	groot	gebied	rondom	het
Meer.	
Misschien	 is	 een	 jaar	 rust	 voor	 het	 Meer	 wel	 goed.	 Er	 komt	 in	 elk	 geval	 minder
zonnebrandcreme	en	-olie	in	het	water.	De	lokale	bevolking	bij	het	Meer	vertelde	ons	dat
vroeger	het	Meer	 in	de	zomer	altijd	zo	vol	was.	Er	 is	dus	echt	 iets	veranderd	de	laatste
jaren.
	
Sneeuw	op	de	bergtoppen
Er	liggen	op	3	plekken	op	de	Witte	Bergen	nog	sneeuw	en	het	smeltwater	hiervan	stroomt
langzaam	in	het	Meer	van	Kournas,	dus	voorlopig	zal	het	strand	niet	snel	groter	worden.
Pas	 in	 september,	 als	 ook	 deze	 laatste	 sneeuw	 gesmolten	 is	 zal	 het	 waterniveau	 iets
sneller	gaan	dalen.	Maar	dan	krijgen	we	in	oktober	weer	de	eerste	regenbuien…
Dus	waarschijnlijk	echt	een	zomer	zonder	strand	aan	het	Meer	van	Kournas.
	

Primeur	voor	Kournas
In	 juli	 heeft	 Kournas	 veel	 belangstelling	 getrokken,	 want	 het	 is	 het	 eerste	 dorp	 in	 de
gemeente	Apokoronas	met	een	EHBO	post.	

EHBO	post
Op	 27	 juli	 is	 de	 post	 officieel	 geopend	 en	 zijn	 de	 EHBO-materialen	 die	 Kournas	 werden
aangeboden,	opgeslagen	in	het	voormalige	gebouw	van	de	gemeente	Kournas.
De	heer	Giannis	Apostolakis	 van	de	gemeente	Apokoronas	was	aanwezig	 om	Werner	 en
Ilona	 Lechner	 van	 Kreta	 TV	 te	 bedanken	 voor	 het	 vinden	 en	 verzenden	 van	 de	 eerste
materialen	 (een	 AED-defibrillator,	 twee	 kits	 met	 verband	 en	 eerste	 hulpmaterialen,	 twee
abseil	touwen	en	gordels)	Deze	materialen	waren	een	donatie	van	de	heer	Andreas	Leitner
(AED-	Oostenrijk)	en	de	Oostenrijkse	toeristenclub	OTK.
	
Lees	HIER	meer	over	het	idee	en	de	uitvoering	van	een	EHBO	post	in	Kournas

nieuwe	produkten	bij	Mandali
	
Vele	uren	was	ik	 ‘s	morgens	vroeg	op	pad	om	oregano	te	plukken.	Ik	heb	verschillende
plekken	ontdekt	waar	de	wilde,	niet	aangeplante,	oregano	groeit	en	waar	niet	gesproeid
wordt	en	waar	af	en	 toe	een	boer	met	zijn	 tractor	of	auto	 langs	 rijdt.	Het	was	een	hele
klus,	maar	ook	een	fijn	begin	van	de	dag	met	alleen	het	geluid	van	de	eerste	vogels.	En
het	resultaat	is	een	mooie	voorraad	oregano	van	hele	goede	kwaliteit.	

Om	het	assortiment	essentiele	oliën	compleet	te	maken	was	ik	op	zoek	naar	oregano	olie
en	en	veel	klanten	vroegen	ons	al	naar	deze	olie.	Eindelijk	heb	ik	nu	een	goede	oregano
olie	gevonden	voor	een	goede	prijs.	De	werking	van	deze	sterke	essentiele	olie	 is	heel
breed	en	zelfs	in	de	keuken	bij	het	koken	kun	je	hem	gebruiken.	Hoe	je	de	oregano	olie
kunt	gebruiken	lees	je	HIER.

Nieuws	over	de	ezels
De	afgelopen	weken	was	de	belangstelling	voor	de	kruidenwandelingen	met	onze	ezels	niet
zo	groot.	Wegens	de	warmte	hebben	we	de	wandelingen	al	verplaatst	naar	09:00	in	de
ochtend,	maar	waarschijnlijk	vinden	veel	mensen	het	te	vroeg	of	te	warm.

Voor	de	ezels	maakt	de	temperatuur	niet	zo	veel	uit.	Zij	gaan	gewoon	spaarzaam	om	met
hun	energie	en	lopen	een	stapje	minder	hard	en	zoeken	wat	vaker	een	plekje	in	de	schaduw.
Maar	tot	onze	verbazing	liggen	ze	soms	ook	gewoon	in	de	felle	zomerzon	te	zonnen.

Zoë
Kleine	Zoë	kun	je	nu	bijna	geen	baby	ezel	meer	noemen.	Ruim	1	meter	hoog	is	ze	al,	hoger
dan	Popy	en	sinds	een	paar	weken	heeft	ze	ook	een	halster	als	ze	gaat	wandelen	of	als	ze
naar	de	andere	weide	gaat.	De	ezels	mogen	niet	“naakt”	over	straat,	ze	moeten	een	halster
om.	Ten	eerste	omdat	ze	dan	weten	dat	we	weggaan	en	ten	tweede	voor	het	geval	een	ezel
ervan	door	zou	gaan,	dan	heb	je	in	elk	geval	iets	om	hem	aan	beet	te	houden.

Zoë	is	al	een	paar	keer	met	moeder	Cleo	en	Arno	op	stap	geweest	in	de	achtertuin.	Met
halster	en	lijn	liepen	ze	de	route	die	de	ezels	normaal	ook	lopen	en	dit	ging	erg	goed.	Na	de
wandeling	stopten	ze	even	bij	Mandali	om	water	te	drinken	en	Zoë	gedroeg	zich
voorbeeldig.	

In	de	weide	daagt	ze	de	andere	ezels	nu	ook	uit	om	te	spelen,	maar	daar	hebben	ze	meestal
geen	zin	in.	Soms	zien	we	(oude)	Popy	even	rennen	met	Zoë,	maar	meestal	rent	Zoë	alleen
een	paar	rondjes	en	oefent	ze	nog	steeds	het	schoppen	met	haar	achterpoten.

Nieuw	grondstuk
Vlak	achter	het	dorp,	schuin	tegenover	de	weide	met	de	schuilstal,	mogen	we	een	groot
grondstuk	gebruiken	voor	de	ezels	en	daar	zijn	ze	zo	blij	mee.	Daar	staan	veel	bomen,	dus
veel	schaduw,	er	is	veel	wilde	groente	en	er	groeien	verschillende	lange	grassoorten.	Het
grondstuk	bestaat	uit	verschillende	terrassen	dus	soms	is	het	even	zoeken	naar	de	ezels	als
we	ze	ophalen	om	naar	de	weide	met	de	schuilstal	te	gaan	waar	ze	altijd	’s	nachts	zijn.

Cleo	en	Zoë	gaan	nog	niet	mee	met	de	ezelwandeling.	Deze	maakt	Arno	nog	met	Eos	en
Popy.	Na	de	kruidenwandeling	maakt	Arno	af	en	toe	een	wandeling	met	Cleo	en	Zoë	samen
en	af	en	toe	nemen	we	de	ezels	alle	4	mee	voor	een	langere	wandeling	met	veel
mogelijkheden	om	te	eten.	

Lokale	produkten	bestellen
Vorig	 jaar	hebben	we	 tientallen	bestellingen	met	 lokale	produkten	uit	Kournas	verstuurd
naar	 Nederland	 en	 andere	 Europese	 landen.	 Ook	 dit	 jaar	 geven	 we	 je	 weer	 de
mogelijkheid	om	bij	ons	te	bestellen.
Als	je	op	deze	LINK	klikt	zie	je	de	lijst	met	producten	die	je	bij	Mandali	bestellen	kunt.
Ook	de	prijzen,	de	wijze	van	betaling	en	de	bezorging	lees	je	op	deze	lijst.
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.
	
De	volgende	verzenddatum	zal	eind	september	zijn.	Als	 je	uiterlijk	10	september	 een
email	schrijft	met	daarin	je	bestelling,	dan	kan	ik	plaats	reserveren		voor	je	pakket	en	heb
ik	nog	voldoende	tijd	om	het	in	te	pakken.	

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.
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