
Goedenavond	{{voornaam}}
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.

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.
	
Winterse	groeten	uit	Kournas,	ook	namens	Arno	en	een	“IAAAAA”	van	de	ezels.
Barbara
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Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

winter	op	Kreta
Toen	ik	de	titel	typte	dacht	ik:	en	WAT	voor	een	winter:	met	zo	veel	regen,	zoveel	storm	(uit
Zuid	en	uit	Noord)	en	zo	koud…	Voor	Kreta	is	dit	echt	niet	normaal.	

Als	je	in	de	zomer	van	2018	bij	het	Meer	van	Kournas	was,	heb	je	gezien	dat	er	heel	weinig
water	was.	Dank	zij	de	vele	(stort)regens	is	het	meer	al	weer	helemaal	vol.

Op	 de	 Witte	 Bergen	 en	 op	 de	 Psiloritis	 ligt	 al	 ruim	 1	 meter	 sneeuw	 	 en	 op	 een	 heldere
dag		genieten	we	van	het	uitzicht	op	de	witte	sneeuwtoppen.	
Tijdens	het	1e	weekend	van	Maart	worden	op	de	Psiloritis	de	 tweejaarlijkse	skiwedstrijden
gehouden	 met	 ruim	 140	 deelnemers	 uit	 de	 hele	 wereld.	 De	 vorige	 2	 wedstrijden	 waren
geweldig	om	te	zien	en	ook	dit	jaar	hopen	we	er	weer	bij	te	zijn.	Nee,	wij	doen	niet	mee,	we
moedigen	 aan	 en	 genieten	 van	 een	 dagje	 wintersport	 en	 apres-ski	 met	 muziek,	 Malotira
bergthee,	souvlaki	en	bier.

winterimpressie

In	 Vrisses	 zie	 je	 in	 de	 zomer	 een
riviertje	 onder	 de	 brug,	 maar	 nu	 is
het	echt	een	rivier!

Aan	het	strand	van	Georgioupolis	en
Kavros	is	de	tamme	kraai	Nikos	bijna
dagelijks	te	zien.	Hij	 is	altijd	op	zoek
naar	iets	lekkers.

Meestal	 krijgen	 de	 schapen	 2
lammetjes,	 maar	 we	 hebben	 nu	 al
een	 aantal	 schapen	 gezien	 met	 3
lammetjes.

Begin	januari	waren	we	bij	de	ingang
van	 de	 Samaria	 kloof.	 Er	 lag	 toen
nog	niet	zoveel	sneeuw.	

nieuws	uit	Kournas
In	 het	 dorp	 Kournas	 is	 het	 erg	 rustig.	 Tijdens	 de	 vele	 regenachtige,	 koude	 dagen	 was	 er
bijna	niemand	op	straat.	Alleen	de	boeren	die	hun	vee	moesten	verzorgen	en	de	bakker,	de
groenteman,	 de	 kaasboer	 en	 andere	 kooplui	 kwamen	 met	 hun	 auto’s	 in	 het	 dorp.	 Bij	 zulk
weer	blijven	de	meeste	mensen	lekker	binnen	bij	de	kachel	of	de	open	haard.

In	 Januari	 worden	 weer	 veel	 lammetjes	 geboren,	 dus	 ook	 tijdens	 deze	 natte	 dagen.	 We
hebben	zelfs	schapen	gezien	met	3	lammetjes!	
Door	de	vele	regen	zijn	veel	stenen	en	modder	uit	de	bergen	naar	beneden	gespoeld	en	is
het	autorijden	soms	erg	avontuurlijk.

Bij	de	 taverne	Kali	Kardia	 is	 regelmatig	op	vrijdagavond	 live	muziek	en	ook	bij	de	 taverne
van	Maria	en	Nikos	en	bij	taverne	Babis	is	het	’s	avonds	gezellig	en	warm.

Het	 meer	 van	 Kournas	 is	 weer
helemaal	 vol	 water.	 Het	 komt	 nu
bijna	 tot	 aan	 de	 terrassen	 van	 de
tavernes.

In	het	bos	achter	Kournas,	langs	het
Azilakas	 wandelpad,	 zijn	 kleine	 en
grotere	watervallen	te	zien.

nieuws	over	onze	ezels
De	ezels	hebben	een	schuilstal	en	daarvoor	willen	wij	(en	onze	ezels	Eos	en	Cleo)	jou	en
nog	veel	andere	klanten,	vrienden	en	ezelliefhebbers	graag	bedanken!		De	spaarpot	bij	de
kassa	bij	Mandali		was	goed	gevuld,	zodat	we	een	groot	deel	van	het	materiaal	voor	de
schuilstal	hiervan	konden	betalen.	DANK	JE	WEL!!!

Eos	en	Cleo	zijn	ook	niet	zo	blij	met	deze	regenachtige,	koude	winter.	Ze	vinden	een	beetje
regen	niet	erg	maar	als	het	echt	stortregent	en	stormt	schuilen	ze	liever	in	de	stal	en	dat
verveelt	natuurlijk	snel.	
Zodra	het	een	droge	dag	is	gaat	Arno	met	ze	wandelen,	zodat	ze	wat	beweging	krijgen.	Nu
is	het	erg	rustig	in	de	achtertuin	en	kunnen	de	ezels	ook	vaak	los	lopen	en	kunnen	ze	even
lekker	rennen	om	hun	energie	kwijt	te	raken.	Af	en	toe	maken	we	langere	wandelingen	(15
km)	en	dit	willen	we	in	de	komende	zomer	ook	gaan	doen	met	wandelliefhebbers.
Het	tweede	zadel	is	bijna	klaar,	dus	beide	ezels	kunnen	de	picknick	spullen	en	waterflessen
dragen.

We	dachten	dat	Eos	zwanger	was,	maar	dat	is	ze	niet	(meer).	Veel	mensen	met	ezelervaring
vertelden	ons	dat	ze	zwanger	was.	Ze	was	ook	dik	en	groeide.	Maar	sinds	september
groeide	ze	niet	meer	en	sinds	december	heeft	ze	net	als	Cleo	een	keer	per	maand	haar
“periode”,	en	is	ze	“hengstig”.	We	denken	dat	ze	schijnzwanger	was,	of	misschien	een
miskraam?	We	weten	het	niet	zeker.	
	

Onder	 de	 grote	 bomen	 van	 de
begraafplaats	bevindt	zich	de	stal	en
op	 het	 grondstuk	 daaronder	 hebben
we	de	schuilstal	gebouwd.

nieuws	over	Mandali
Mandali	 is	 nog	 steeds	 gesloten,	 maar	 in	 februari	 gaan	 we	 beginnen	 met	 de
voorbereidingen	voor	het	nieuwe	zomerseizoen.	De	muren	moeten	weer	wit	geverfd,	de
vloer	 moet	 hier	 en	 daar	 gerepareerd	 worden,	 er	 moeten	 nieuwe	 folders	 en	 etiketten
gedrukt	worden	en	ook	een	aantal	billboards	moeten	vervangen	worden.	

De	eerste	hotels	 in	Kavros	en	Georgioupolis	openen	eind	Maart.	Ook	wij	zullen	 in	deze
periode	weer	de	winkel	openen	en	beginnen	met	de	ezelwandelingen.	
De	Kruidenwandeling	EXTRA	(de	avontuurlijke	wandeling	door	het	bos)	doen	we	dit	jaar
alleen	op	aanvraag.	

Het	assortiment	van	Mandali	blijft	vrijwel	gelijk.	Wel	komen	er	een	aantal	nieuwe	 lokale
producten	bij	en	hebben	we	bijzondere	artistieke	artikelen	gevonden.	
De	 vraag	 naar	 kookworkshops	 werd	 vorig	 jaar	 steeds	 groter,	 dus	 gaan	 we	 dit	 ook
proberen	te	organiseren.
Mandali	is	gesloten,	maar	Arno	en	ik	blijven	bezig.

Bestellen	van	lokale	produkten	van	MANDALI
Net	als	vorige	 jaren	 is	het	ook	dit	 jaar	mogelijk	om	een	groot	aantal	 lokale	producten	van
Mandali	te	bestellen	voor	levering	bij	jou	thuis.	De	precieze	data	zijn	nog	niet	bekend,	maar
de	eerstvolgende	mogelijkheid	is	in	Maart.	Meer	hierover	lees	je	in	de	volgende	nieuwsbrief.

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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