
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

nazomer	op	Kreta
De	 echte	 zomer	 is	 voorbij	 op	 Kreta.	 We	 genieten	 nu	 van	 een	 heerlijke	 warme	 nazomer,
waarin	 we	 een	 keer	 tijdens	 een	 nacht	 een	 heerlijke	 regenbui	 hadden.	 Alles	 is	 dus	 lekker
opgefrisd	en	schoongespoeld.	
	
Op	Kreta	 is	 het	 niet	meer	 zo	druk,	maar	de	 toeristische	 trekpleisters	 zijn	 nog	steeds	druk
bezocht:	in	Chania	vind	je	met	veel	moeite	een	parkeerplaats	voor	je	auto	en	in	het	centrum
is	het	vol	met	toeristen.	Ook	de	meest	bekende	stranden	zijn	nog	vol	zonaanbidders	en	ook
bij	het	Meer	van	Kournas	zijn	nog	steeds	veel	toeristen.

Gelukkig	 is	 het	 eiland	 groot	 genoeg	 en	 kun	 je	 gemakkelijk	 bijzondere	 plekken	 ontdekken
waar	geen	toeristen	komen	en	waar	je	nog	het	echte	Kreta	kunt	ervaren.
Het	weer	is	nog	prima,	rond	26	graden	en	’s	nachts	heerlijk	koel,	17	graden.	Dus	prima	weer
om	te	relaxen	of	om	een	ontdekkingsreis	te	maken.

Hoe	is	het	in	Kournas?
In	Kournas	is	het	nu	ook	rustiger.	Er	komen	minder	huurauto’s	langs,	dus	er	stoppen	ook
minder	 mensen.	 De	 vakantiewoningen	 in	 Kournas	 zijn	 erg	 populair:	 toeristen	 uit
verschillende	 Europese	 landen,	 maar	 ook	 uit	 	 Amerika,	 Canada,	 	 Australie	 en	 Nieuw
Zeeland	hebben	de	afgelopen	weken	hun	vakantie	in	Kournas	doorgebracht.

De	Canadese	toeristen	zouden	hun	vakantie	op	Mykonos	doorbrengen,	maar	na	2	dagen
vroegen	ze	zich	af	wat	ze	daar	deden	en	gingen	ze	op	zoek	naar	het	echte	Griekenland.
Via	internet	hebben	ze	in	Kournas	een	vakantiewoning	geboekt	en	ze	zijn	zo	blij	dat	ze	dit
gedaan	hebben	en	genieten	met	 volle	 teugen:	dit	 is	wat	 ze	zochten.	Wat	een	eer	 voor
Kournas,	toch?
	
Werk	in	uitvoering	in	Kournas
Op	 verschillende	 plekken	 in	 Kournas	 	 wordt	 hard	 gwerkt.	 Huizen	 worden	 compleet
gerenoveerd,	 nieuwe	 woningen	 worden	 gebouwd,	 een	 tuin	 wordt	 veranderd	 in	 een
zwembad	 en	 niet	 gebruikte	 grondstukken	 worden	 schoongemaakt	 en	 daar	 onstaan	 nu
kleine	groentetuinen.		Een	hele	goede	ontwikkeling	vinden	wij.
	
Eerste	Hulp	Post
Van	 Stefanie	 en	 Vincent	 uit	 Berlijn	 heeft	 Kournas	 een	 grote	 doos	 met	 hulpmiddelen
ontvangen	 voor	 de	 Eerste	 Hulp	 Post	 en	Mario	 kwam	 een	 bloeddrukmeter	 brengen	 en
namens	 zijn	 collega’s	 een	 envelop	 met	 inhoud	 voor	 de	 aanschaf	 van	 EHBO	 tas	 voor
onderweg.	
We	zijn	compleet	verrast	door	deze	steun	en	ook	de	inwoners	van	Kournas	met	wie	we
erover	 gesproken	 hebben	 vinden	 het	 heel	 bijzonder.	 De	 komende	 maand	 gaan	 we
overleggen	wanneer	we	de	cursus	gaan	organiseren	en	gaan	we	op	zoek	naar	een	kast
voor	de	EHBO	post.	Zodat	we	de	hulpmiddelen	overzichtelijk	kunnen	opruimen.
Er	wordt	regelmatig	een	krant	gedrukt	met	informatie	over	Kreta	en	daarin	hebben	ze	ook
het	nieuws	van	de	EHBO	post	vermeld.		Een	PDF	bestand	met	de	krant	zie	je	hier
	
Druiven	persen
De	afgelopen	weken	zijn	op	verschillende	plekken	 in	Kournas	druiven	geperst,	maar	de
kwaliteit	van	de	druiven	was	niet	zo	goed.	In	April	was	het	nog	erg	koud	en	regenachtig
en	daardoor	hebben	de	druiven	een	slechte	start	gehad.	Stelios,	de	boer	waarvan	wij	de
olijfolie,	rode	wijn	en	tsikoudia	(raki)	verkopen	heeft	zelfs	druiven	moeten	kopen.	Hij	heeft
een	 vergunning	 om	 tsikoudia	 te	 stoken,	 	 maar	 hiervoor	 heeft	 hij	 wel	 voldoende
restmateriaal	van	het	druivenpersen	nodig.		
Rond	12	oktober	zal	de	kazani	(rakidistilleerderij)		weer	open	gaan	en	zullen	we	ook	weer
“raki-avonden”	gaan	organiseren.	

nieuws	over	Mandali
Dit	jaar	was	ons	al	weer	het	4e	seizoen	met	Mandali	in	Kournas	en	we	zijn	erg	tevreden
over	 deze	 zomer.	 Meer	 toeristen	 wisten	 ons	 te	 vinden	 met	 behulp	 van	 Google,
Tripadvisor,	 Facebook,	 Google	 Maps	 etc.	 Regelmatig	 zag	 ik	 mensen	 in	 een	 huurauto
langsrijden	met	een	mobieltje	of	navigatie,	met	daarop	Google	Maps.

Ook	veel	toeristen	die	bij	het	Meer	van	Kournas	waren	hebben	via	Tripadvisor	ontdekt	dat
er	ook	een	dorp	Kournas	is	met	o.a.	Mandali.
En	niet	te	vergeten	Facebook:		Mandali	heeft	al	meer	dan	700	likers!!!

	
kookcursus
In	samenwerking	met	Eleni,	van	taverne	Souhlis	bij	het	meer	van	Kournas,	hebben	we	de
1ekookles	 georganiseerd.	Arno	was	erbij	 voor	 vertaling,	 aanvullende	 informatie	 etc.	En
het	het	team	van	Kreta	TV	heeft	video	opnamen	gemaakt	voor	het	Youtube	kanaal	Krea
TV	
Dit	is	de	link	naar	de	video	van	de	kookles.
	
De	deelnemers	en	ook	Eleni	waren	erg	enthousiast:	de	recepten	waren	niet	 te	moeilijk,
de	uitleg	was	duidelijk	voor	iedereen	en	ook	erg	belangrijk:	het	smaakte	heerlijk.
Op	het	menu	stonden:	tzatziki,	gevulde	tomaten,	courgetttes	en	paprika’s	en	dakos	brood.
Terwijl	 de	 gerechten	 in	 de	 oven	 stonden	 hadden	 de	 deelnemers	 tijd	 om	met	 Arno	 een
wandeling	te	maken	bij	het	meer	van	Kournas.	
Volgend	 jaar	 staan	 de	 kooklessen	 bij	 Mandali	 op	 het	 programma,	 dus	 als	 je	 interesse
hebt,	vraag	ons	naar	de	mogelijkheden,	data	etc.	
	

winterprogramma
Over	ongeveer	6	weken	sluiten	we	de	winkel	voor	de	winterperiode,	maar	blijven	we	wel
activiteiten	 organiseren.	 Wandelingen	 met	 ezels,	 kooklessen,	 olijven	 oogsten,	 raki-
avonden	en	misschien	nog	wel	meer.	
Onze	 wandelingen	 met	 en	 zonder	 ezels	 zijn	 ook	 onderdeel	 van	 het	 wintervakantie-
programma	van	Creteinformations		
Maar	eerst	gaan	we	nog	genieten	van	een	fijne	oktober	maand,	waarin	hopelijk	nog	veel
herfstvakantie-gangers	naar	Kournas	komen.

Nieuws	over	de	ezels
De	ezels	hebben	de	afgelopen	weken	veel	gewandeld	met	de	toeristen	en	ook	Zoë	en
moeder	Cleo	gaan	nu	mee	met	de	botanische	wandeling.	De	eerste	paar	keer	was	Zoë	wel
erg	moe,	maar	nu	gaat	het	erg	goed.	Op	de	terugweg	komt	Arno	met	de	toeristen	en	de
ezels	langs	de	winkel,	waar	de	ezels	water	kunnen	drinken.	En	voor	Zoë	is	het	goed	dat	zij
regelmatig	in	het	dorp	komt	en	kan	wennen	aan	de	bedrijvigheid	en	geluiden	in	het	centrum.

Zoë	is	nu	bijna	6	maanden	oud	en	is	nu	duidelijk	groter	dan	Popy.	Ze	drinkt	nog	steeds	melk
bij	Cleo,	maar	eet	verder	ook	alles	wat	de	andere	ezels	ook	eten.	Alleen	van	de	verse
bladeren	en	het	sappige	fruit	(zoals		meloen-	en	sinaasappelschillen)	krijgt	ze	minder.

In	deze	periode	van	het	jaar	is	er	voor	de	ezels	minder	te	eten	op	de		weides	waar	ze
overdag	staan,	dus	krijgen	ze	meer	droog	gras	en	klaver	bijgevoerd.	Ook	gaan	we	vaker
naar	velden	waar	meer	groen	en	droog	gras	is,	zodat	ze	even	lekker	kunnen	grazen.

En	af	en	toe	vinden	Popy	en	Eos	dat	ze	er	wel	alleen	op	uit	kunnen	en	ontsnappen	ze	’s
morgens	vroeg.	Tot	2	keer	toe	hebben	we	ze	opgehaald	vanaf	de	weg	naar	Kastellos,	waar
ze	allebei	heerlijk	liepen	te	grazen	aan	de	kant	van	de	weg.		We	hebben	de	weide	iets	beter
dicht	gemaakt	en	hopen	dat	ze	nu	niet	meer	ontsnappen.
Maar	ook	van	andere	ezelbezitters	horen	we	dat		ezels	echte	ontnappings	kunstenaars	zijn.
En	we	vermoeden	dat	vooral	Popy	de	kampioen	hierin	is.		Eos	gaat	er	dan	graag	achteraan.
Gelukkig	blijft	Cleo	met	dochter	Zoë	wel	netjes	op	de	wei.	Misschien	vindt	zij	het	te
gevaarlijk?
	
In	oktober	komen	de	hoefsmid	en	de	tandarts	van	de	CAWS	organisatie		weer	naar	Kreta
om	ezels	met	hoefproblemen	te	helpen	en	ook	het	gebit	te	controleren.	Ook	onze	ezels
staan	op	de	bezoeklijst	en	we	zijn	benieuwd	of	de	hoeven	deze	keer	een	behandeling	nodig
hebben.	Hun	gebit	wordt	voor	de	eerste	keer	gecontroleerd.

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	 begin	 november	 zijn.	 Als	 je	 uiterlijk	 15	 oktober	 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.	
Heb	 je	 in	 september	 al	 besteld,	 dan	 krijg	 je	 deze	 week	 van	 mij	 een	 overzicht	 van	 je
bestelling		ter	controle.

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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