
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.

Eos	heeft	zwakke	buikspieren,	waardoor	haar	rug	hol
staat	en	daarvoor	had	de	dierenarts	buikspieroefeningen:
5	keer	per	week	de	rechte	en	de	schuine	buikspieren
oefenen!
Wij	dachten	eerst	dat	het	een	grapje	was,	maar	ze	deed
de	oefeningen	voor	met	Eos	en	het	ging	heel	goed.

Verder	waren	de	ezels	gezond,	zagen	er	goed	uit	en	was
er	geen	extra	zorg	nodig.

Tijdens	de	behandelingen	kwamen	veel	dorpelingen	langs
en	vroegen	zich	af	wat	er	aan	de	hand	was.	Toen	ze
hoorden	wat	er	gedaan	werd	waren	ze	vol	lof.	Zelfs	de
volgende	dag	kwamen	er	nog	mensen	langs	om	te	vragen
wat	er	aan	de	hand	was	met	de	ezels.

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
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Bekijk	de	webversie

Herfst	op	Kreta?
Als	ik	op	de	kalender	kijk	zie	ik	dat	het	november	is,	maar	wat	de	temperatuur	betreft	kan	het
ook	september	zijn:	ruim	25	graden	is	het	nog,	volop	zon	met	af	en	toe	iets	bewolking.	Wat
een	verschil	met	vorig	 jaar!	Toen	begon	 in	november	al	de	winter,	met	koude	wind	uit	het
noorden	en	veel,	heel	veel	regen.
We	hebben	deze	week	wel	een	paar	dagen	met	veel	regen	en	storm	gehad	en	dit	was	hevig,
maar	gelukkig	maar	kortdurend.
	
Iedere	 dag	 zien	 we	 nog	 mensen	 op	 het	 strand.	 Er	 zijn	 niet	 veel	 toeristen	 meer	 in	 deze
omgeving,	want	bijna	alle	hotels	zijn	nu	gesloten.	Alleen	de	vakantiewoningen	en	een	paar
kleine	appartement	complexen	in	onze	omgeving	zijn	in	de	winterperiode	beschikbaar.

In	 een	 paar	 hotels	 in	 Kavros	 komen	 deze	 winter	 weer	 “winter-toeristen”,	 voornamelijk
gepensioneerden	die	een	soort	studiereis	maken.	Zij	bezoeken	de	belangrijkste	toeristische
trekpleisters	van	Kreta,	zoals,	Knossos,	Arkadi	klooster,	Elafonissi,	de	stad	Chania	etc.	

In	 de	 toeristische	 plaatsen	 aan	 de	 kust	 zijn	 ook	 de	 meeste	 restaurants	 en	 winkels
gesloten.	 	 In	 de	 grote	 steden,	 in	 het	 oude	 centrum	 blijven	 meer	 winkels	 en	 restaurants
geopend,	maar	ook	daar	zijn	veel	toeristische	zaken	nu	gesloten.

Kournas	in	herfstsfeer
In	 Kournas	 is	 Mandali	 nu	 gesloten.	 De	 tavernes	 Kali	 Kardia	 en	 Babis	 zijn	 op	 vrijdag,
zaterdag	en	zondag	geopend	en	Taverne	Kournas	(Maria	en	Nikos)	is	elke	dag	geopend.
Ook	het	Kafenion	en	de	Ouzerie	zijn	dagelijks	open	voor	een	koffie	of	een	ander	drankje.
Op	 de	 naamdag	 van	 Dimitri	 (25	 Oktober)	 is	 in	 Kournas	 de	 nieuwe	 Agios	 Dimitri
kerk	feestelijk	ingewijd.	Nu	heeft	Kournas	11	kerken!
Het	is	nu	ook	de	tijd	dat	er	weer	lammetjes	geboren	worden.	Overal	hoor	je	ze	mekkeren.

Tijd	om	uit	te	rusten	van	het	zomerseizoen	hebben	veel	mensen	nog	niet.	Boer	Stelios	is
sinds	een	maand	weer	in	zijn	“kazani”	(raki	stokerij)	aan	het	werk.	Samen	met	zijn	zoons
wordt	6	dagen	per	week	van	’s	morgens	8:00	tot	’s	avonds	22:00	weer	de	verse	tsikoudia
(raki)	gestookt.	
	

Olijvenoogst
En	vrijwel	alle	boeren	in	Kournas	(en	op	heel	Kreta)	zijn	bezig	met	de	olijvenoogst.	Op	de
velden	rond	de	dorpen	hoor	je	de	kettingzagen	en	de	aggregaten	van	de	olijvenplukkers
van	’s	morgens	een	uur	of	9		tot	een	uur	of	4	’s	middags.	De	olijfbomen	worden	ook	direct
gesnoeid,	 zodat	 ze	 het	 volgende	 jaar	 weer	 een	 goede	 oogst	 kunnen	 geven.	 De
olijfoliefabriek	 in	 Kournas	 is	 weer	 helemaal	 schoongemaakt	 en	 gebruiksklaar	 gemaakt
voor	het	persen	van	de	olijfolie	2019.
	
De	verwachting	was	een	goede	opbrengst,	 veel	olijven	en	veel	goede	olijfolie,	maar	er
ging	iets	mis…	De	vele	harde	regen	in	de	winter	had	geen	tijd	om	in	de	bodem	te	komen
en	heeft	ook	veel	bomen	vernietigd.	De	meeste	regen	stroomde	direct	de	zee	in.	In	april
en	mei	was	het	te	droog	en	ook	in	de	zomermaanden	is	er	geen	regen	gevallen.
	

Tegenvaller
In	Oktober	was	het	een	paar	dagen	stormachtig,	waardoor	veel	olijven	al	uit	de	bomen
waaiden.	 Ook	 de	 hoge	 luchtvochtigheid	 in	 de	 vroege	 ochtenduren	 en	 in	 de	 avond	 in
oktober	was	niet	goed	voor	de	ontwikkeling	van	de	olijven.
Als	 laatste	 oorzaak	 noemen	 de	 boeren	 nog	 de	 olijfvlieg,	 die	 dit	 jaar	 massaal	 gaatjes
boorde	in	de	olijven	om	eitjes	te	leggen.	
Kortom,	een	flinke	tegenvaller	voor	veel	boeren	op	Kreta.
	
Wij	 gingen	 ook	 op	 zoek	 naar	 goede,	mooie	 groene	 en	 zwarte	 olijven	 om	 in	 te	maken,
maar	dit	viel	niet	mee.
Veel	olijven	lagen	al	op	de	grond	door	de	storm,	veel	olijven	hadden	gaatjes	en	dus	ook
wormpjes	en	ook	waren	de	olijven	veel	kleiner	dan	normaal.
Gelukkig	 hebben	 we	 een	 kleine	 voorraad	 groene	 en	 zwarte	 olijven	 gevonden	 en	 de
komende	weken	gaan	we	nog	verder	op	zoek.

Olijven	inmaken
Veel	mensen	vragen	ons	of	 je	de	olijven	zo	van	de	boom	kunt	eten	en	dat	kun	 je	echt
niet!	Een	olijfboom	is	eigenlijk	een	fruitboom	en	de	olijf	 is	de	vrucht	van	deze	boom.	De
meeste	 vruchten	 kun	 je	 gewoon	 zo	 van	 de	 boom	 eten,	 maar	 de	 olijf	 is	 een	 echte
uitzondering.	De	smaak	is	heel	erg	bitter.	Dus	om	de	olijven	te	kunnen	eten,	moet	je	ze
inmaken.	
	
Olijven	inmaken	is	vrij	simpel,	je	doet	dit	gewoon	met	zout,	water	en	geduld.	
Door	 de	 olijven	 in	 te	maken	wordt	 de	 bittere	 smaak	minder	 zodat	 ze	 eetbaar	 worden.
Zowel	de	harde	groene	olijf	,	de	rijpere	groene	olijf	en	de	rijpe	zwarte	olijf	kun	je	inmaken.

Er	zijn	twee	manieren	om	olijven	in	te	maken:	nat	en	droog.

Nat	inmaken
Deze	simpele	methode	kan	je	gebruiken	voor	zowel	groene	als	zwarte	olijven.	
De	groene	olijf	 is	 bitterder	dus	deze	olijven	 laat	 je	eerst	 7	 tot	 12	dagen	 trekken	 in	een
grote	emmer	water.		Ververs	het	water	dagelijks.

Spoel	 de	 olijven	 af,	 en	 gooi	 beschadigde	 exemplaren	 weg.	 	 Maak	 in	 iedere	 olijf	 een
sneetje	met	een	scherp	mes	tot	aan	de	pit,	of	geef	ze	een	lichte	tik	met	een	vleeshamer.
Sommige	mensen	slaan	deze	stap	over	en	laten	de	olijven	heel.
	
Vul	een	emmer	van	20	liter	met	deksel	voor	driekwart	met	olijven.	Los	1kg	zout	op	in	20
liter	water	en	giet	dit	over	de	olijven	tot	aan	de	rand,	tot	de	emmer	overstroomt.	
Sluit	af	met	het	deksel	en	laat	6	tot	12	maanden	op	een	koele	plaats	staan.	
Als	 je	de	olijven	graag	wat	bitter	hebt	dan	 is	3	tot	4	maanden	voldoende.	Boven	op	het
water	 komt	 een	 laagje	 schuim,	 maar	 dit	 is	 een	 belangrijk	 deel	 van	 het
fermenteringsproces	en	dit	moet	er	op	blijven.

Eenmaal	voldoende	gepekeld	(even	proeven),	gooi	je	de	pekel	weg	en	spoel	je	de	olijven
goed	af	onder	stromend	water.	
Beschadigde	of	zachte	olijven	gooi	je	weg	en	de	goede	laat	je	twee	dagen	in	vers	water
staan.	 Giet	 het	 water	 af	 en	 doe	 de	 olijven	 in	 gesteriliseerde	 potten	 en	 bedek	 ze	 met
nieuwe	pekel	gemaakt	met	30ml	(2	theelepeltjes)	zout	en	250ml	wijnazijn	voor	iedere	liter
water.
	

Olijven	met	kruiden
Je	kunt	nu	ook	smaken	toevoegen	zoals	gedroogde	rozemarijn	of	tijm,	laurier,	gedroogde
knoflook,	peper,	koriander	zaden	of	een	stukje	citroenschil.
Giet	bovenop	de	olijven	en	het	pekelwater	minimaal	een	centimeter	olijfolie		om	de	olijven
te	beschermen,	sluit	de	pot	af	en	laat	enkele	weken	rijpen	voordat	je	ze	eet.
	

Droog	inmaken	
Deze	 methode	 is	 vooral	 goed	 voor	 de	 grotere	 olijven.	 Olijven	 die	 op	 deze	 manier
ingemaakt	 zijn	 zullen	 iets	 bitterder	 smaken	maar	 het	 bereiden	 van	de	olijven	gaat	 veel
sneller:	het	duurt	slechts	vijf	tot	zes	weken.	
Was	de	olijven	en	gooi	beschadigde	exemplaren	weg.	Voor	iedere	kilo	olijven	gebruik	je
500	gram	ruw	(zee)zout.

Leg	de	olijven	en	het	zout	 in	 laagjes	 in	plastic	bakjes	met	gaten	 in	de	bodem	zodat	de
sappen	er	uit	kunnen	lekken	en	draai	de	olijven	iedere	week	om,	om	zeker	te	zijn	dat	ze
allemaal	door	zout	bedekt	zijn.	
	
Als	de	olijven	voldoende	gepekeld	zijn	 (test	door	 te	proeven),	spoel	 je	ze	enkele	keren
goed	af	in	vers	water.	Laat	ze	dan	één	tot	twee	dagen	in	vers	water	weken.	
Giet	het	water	af	en	bewaar	de	olijven	 in	gesteriliseerde	potten	met	nieuwe	pekel,	 	evt.
kruiden	en	olijfolie	(gelijk	aan	de	methode	van	nat	 inmaken)	en	 laat	ze	een	paar	weken
rijpen	voor	je	ze	serveert.	

nieuws	over	Mandali
De	winkel	is	nu	gesloten.	In	de	winterperiode	komen	er	vrijwel	geen	toeristen	in	het	dorp
voor	lokale	produkten	of	informatie.	De	toeristen	die	we	in	de	winter	in	Kournas	zien,	zijn
meestal	wandelaars	die	bewust	in	de	rustige	periode	komen.	Zij	zijn	goed	voorbereid,	zij
weten	dat	 in	deze	periode	van	het	 jaar	veel	zaken	gesloten	zijn	en	zij	hebben	de	 juiste
wandelkaarten	of	–boekjes	bij	zich.
	
In	deze	periode	van	het	jaar	blijven	we	wel	de	kruidenwandelingen	met	ezels	organiseren
voor	toeristen	en	voor	buitenlanders	die	permanent	op	Kreta	wonen.	Men	kan	ons	bellen
of	een	berichtje	schrijven	om	een	wandeling	te	plannen.	

Op	21	december	organiseren	we	de	Midwinterwandeling	met	ezels	met	na	afloop	 	een
lekkere	 maaltijd	 in	 een	 van	 de	 tavernes	 in	 Kournas.	 	 En	 natuurlijk	 bakt	 Arno	 op	 31
december	weer	de	traditionele	oliebollen	in	de	winkel.	

Deze	maand	gaan	we	nog	een	beetje	uitrusten,	opruimen	en	schoonmaken.	Ook	moeten
we	nog	even	wennen	aan	een	ander	 ritme.	 In	December	gaan	we	al	vast	voorbereiden
voor	 het	 nieuwe	 seizoen	 (het	 5e	 jaar	 alweer,	 het	 1e	 lustrum),	 want	 in	 januari	 staat	 de
heup	operatie	van	Arno	op	het	programma.

Nieuws	over	de	ezels
Met	onze	langoren	gaat	het	goed.	Ze	hebben	de	afgelopen	zomer	met	heel	veel	gasten
gewandeld	en	met	de	ene	gast	ging	het	iets	beter	als	met	de	ander	en	met	de	een	hadden
ze	direkt	een	klik	en	met	een	ander	kwam	de	klik	absoluut	niet.	
Sommige	mensen	kwamen	zelfs	2	keer	tijdens	hun	vakantie	wandelen	met	de	ezels	en
anderen	kwamen	alleen	even	wat	lekkers	brengen	of	even	knuffelen.	

Net	als	vorig	jaar	hebben	ook	deze	zomer	verschillende	mensen	de	wandeling	met	ezels	de
highlight	van	hun	vakantie	genoemd.	Een	familie	kwam	aan	het	eind	van	de	ochtend	bij	de
winkel	en	vertelde	dat	ze	de	koffers	hadden	uitgepakt	en	toen	direct	een	taxi	hadden	besteld
om	hun	naar	Kournas	te	brengen,	want	ze	moesten	toch	echt	eerst	de	ezels	zien!	We
vonden	dit	een	hele	eer	om	te	horen.	
	

Dierenarts	en	hoefsmid
	
In	de	vorige	nieuwsbrief	vertelde	ik	al	dat	de	dierenarts		en	hoefsmid	zouden	komen	voor	de
gebits-	en	hoefcontrole.	De	CAWS	de	non-profit	organisatie	die	elke	6	maanden	naar	Kreta
komt	voor	controle	bij	de	ezels,	kwam	met	een	heel	team	naar	Kournas.	Ze	kwamen	in	de
namiddag	en	zorgden	voor	heel	wat	bekijks	en	gespreksstof:	4	ezels	op	het	dorpsplein	voor
de	winkel,	een	dierenarts,	2	co-assistenten,	een	coördinator	en	een	hoefsmid	met	hun
apparatuur.

Het	was	een	nederlandstalig	team,	dus	voor	ons	erg	gemakkelijk.	We	konden	ook	direct	al
onze	vragen	stellen	aan	de	dierenarts	en	zij	heeft	ons	goede	en	handige	tips	gegeven.

controle
De	hoeven	van	Eos	en	Popy	waren	in	orde,	maar	de	hoeven	van	Cleo	en	ook	van	veulen
Zoë	moesten	een	beetje	bijgevijld	worden.
Het	 gebit	 van	Zoë	was	 prima,	maar	 bij	 Cleo	 en	Eos	moest	 er	 bij	 een	 paar	 kiezen	 iets
afgevijld	worden.

Popy	had	de	meeste	zorg	nodig,	want	zij	had	2	bijzonder	lange	kiezen,	haken	genoemd,
en	 deze	 moesten	 afgevijld	 worden.	 Dit	 was	 waarschijnlijk	 de	 1ekeer	 dat	 Popy	 deze
behandeling	kreeg	en	ze	vond	het	maar	niks.	Het	duurde	ook	best	wel	lang	voordat	de	2
haken	 afgevijld	 waren.	 Maar	 ze	 heeft	 zich	 zo	 keurig	 gedragen.	 Ook	 de	 andere	 ezels
waren	 heel	 rustig,	 vooral	 Eos.	 Zij	 deed	 net	 alsof	 ze	 wekelijks	 door	 de	 tandarts
gecontroleerd	werd.

Wij	vermoedden	dat	Popy	ongeveer	20	jaar	oud	was	en	de	dierenarts	kon	dit	bevestigen,
misschien	iets	ouder,	maar	beslist	niet	jonger.	Zowel	Popy	als	Eos	zijn	iets	te	dik,	en	Cleo
blijft	slank	zolang	Zoë	nog	melk	bij	haar	drinkt.

Spannend
Het	was	al	bijna	20:00	uur	en	al	helemaal	donker	toen	het	team	van	de	Caws	klaar	was
en	toen	moesten	we	de	ezels	nog	naar	de	wei	brengen.	Dat	was	ook	wel	een	happening:
met	 een	 zaklantaarn	 en	mobieltje	 bijlichten,	 want	 bij	 de	wei	 staan	 geen	 lantaarnpalen.
Maar	toen	de	ezels	op	de	wei	stonden	en	hun	welverdiende	stro	kregen	waren	ze	bijna
allemaal	weer	helemaal	happy.
Alleen	 Popy	 was	 “not	 amused”	 en	 een	 beetje	 uit	 haar	 humeur,	 maar	 dat	 was	 ook
begrijpelijk.

De	volgende	ochtend	was	het	al	weer	wat	beter	met	haar	en	 ’s	avonds	zagen	we	Popy
stro	 eten	 met	 zoveel	 aandacht	 en	 genot…	 Waarschijnlijk	 heeft	 ze	 steeds	 pijn	 gehad
tijdens	het	kauwen	door	de	haken	en	nu	genoot	ze	van	het	eten.	Ze	had	nog	net	haar
ogen	niet	dicht.
	

Bedankt
De	 CAWS	 is	 een	 nonprofit	 organisatie	 die	 alleen	 met	 vrijwilligers	 werkt	 en	 zij	 zijn
afhankelijk	 van	 donaties	 en	 giften.	 De	 rekening	 van	 het	 team	 van	 CAWS	 hebben	 we
betaald	met	geld	uit	de	“ezelpot”	die	 jullie	en	vele	andere	klanten,	gasten	en	bezoekers
de	afgelopen	zomer	gul	hebben	gegeven.
Hiervoor	 willen	 we	 jullie	 heel	 hartelijk	 bedanken,	 ook	 namens	 de	 ezels	 een	 luid
IAAAAA	als	dank	(vooral	van	Popy)
	
Zoë
Met	het	 veulen	Zoë	gaat	het	erg	goed.	Ze	 is	nu	 ruim	7	maanden	en	ze	doet	het	goed
tijdens	 de	 wandelingen,	 ze	 luistert	 goed	 en	 ook	 de	 (korte)	 trainingen	 (naast	 lopen,
achteruit	lopen,	bochtjes	lopen,	wachten	etc.)	gaan	steeds	beter.
Ze	probeert	ook	stukjes	carob	of	wortel	uit	je	hand	te	eten	zonder	te	bijten,	maar	dit	gaat
nog	wel	eens	mis.
Ze	heeft	veel	energie	en	af	en	toe	moet	ze	even	lekker	rennen	op	de	wei	en	soms	doet
moeder	Cleo	mee	en	rennen	ze	achter	elkaar	aan.	Eos	en	Popy	doen	niet	mee,	die	kijken
ernaar	en	gaan	verder	eten	zoeken.

Lokale	produkten	bestellen
Deze	 week	 was	 Peter	 uit	 Duitsland	 weer	 op	 Kreta	 en	 hij	 heeft	 weer	 een	 groot	 aantal
pakketten	 met	 bestellingen	 meegenomen.	 Vanaf	 20	 november	 worden	 de	 bestellingen
weer	door	DHL	bezorgd.
Heb	 je	deze	bestelronde	gemist,	of	was	 je	 te	 laat?	Geen	probleem,	want	Peter	komt	 in
december	 nog	 een	 keer	 naar	 Kreta.	 Een	 mooie	 gelegenheid	 voor	 een	 origineel
kerstkadootje	misschien?
	

Bestellijst
Ik	heb	een	nieuwe	bestellijst	gemaakt	en	als	je	HIER	klikt	kun	je	zien	welke	produkten	je
kunt	bestellen.	Ook	de	prijzen,	de	wijze	van	betaling	en	bezorging	 lees	 je	op	deze	 lijst.
Helaas	zijn	een	aantal	produkten	uitverkocht,	maar	die	komen	volgend	jaar	weer	terug.
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
	
Laat	me	wel	voor	25	november	weten	wat	 je	wilt	hebben,	dan	kan	ik	plaats	reserveren
bij	Peter.
Als	je	me	een	email	stuurt	met	je	bestelling,	stuur	ik	je	een	bevestiging	en	ga	ik	alles	voor
je	inpakken.

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.

https://www.mandali-kournas.com/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Herfst+op+Kreta+nieuw&utm_medium=email
http://www.facebook.com/mandalikournas/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Herfst+op+Kreta+nieuw&utm_medium=email
http://www.facebook.com/mandalikournas/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Herfst+op+Kreta+nieuw&utm_medium=email
http://www.mandali-kournas.com/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Herfst+op+Kreta+nieuw&utm_medium=email
http://www.mandali-kournas.com/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Herfst+op+Kreta+nieuw&utm_medium=email
https://barbara-mandali-kournas.email-provider.nl/web/itkalvjlbq/mekqrrwnad
http://www.crete4animals.gr/?page_id=722&utm_source=Laposta&utm_campaign=Herfst+op+Kreta+nieuw&utm_medium=email
https://barbara-mandali-kournas.email-provider.nl/download/itkalvjlbq/aBYVuv58N0?file=NLD+-+bestellijst+Mandali+12-2019.doc&l=%7B%7Blist_id%7D%7D&utm_source=Laposta&utm_campaign=Herfst+op+Kreta+nieuw&utm_medium=email
mailto:info@mandaali-kournas.com
mailto:%7B%7Bemail%7D%7D
https://barbara-mandali-kournas.email-provider.nl/unsubscribe/itkalvjlbq/mekqrrwnad
https://barbara-mandali-kournas.email-provider.nl/memberforms/edit/standalone/request/?a=itkalvjlbq&l=__________&m=__________
mailto:info@mandali-kournas.com
https://laposta.email-provider.nl/marketing/?utm_source=campagne&utm_campaign=footer-dand&utm_medium=email&_Mid=4169&ref=a-itkalvjlbq-mekqrrwnad

