
Hallo		{{voornaam}},

In	 deze	 Mandali-mail	 lees	 je	 informatie	 over	 onze
winkel	Mandali	in	Kournas,	nieuwtjes	over	Kreta,	over
het	dorp	Kournas	en	nog	veel	meer.

Je	 leest	over	de	producten	die	we	verkopen,	 ik	geef	 je	achtergrondinformatie	over
deze	producten	en	over	de	activiteiten	die	we	organiseren.	
Ik	hoop	dat	je	het	met	plezier	zult	lezen.

De	 natuur	 op	 Kreta	 is	 op	 dit	 moment	 zo	 mooi.	 Veel
bloemen,	 zoveel	 tinten	 groen	 op	 de	 bergen,	 geurende
salie	 en	 natuurlijk	 de	 grote	 gele	 bloemschermen	 van	 de
venkel.
	

venkel
Deze	manshoge	plant	zie	 je	hier	 in	de	buurt	bijna	overal,
in	de	velden,	maar	ook	aan	de	kant	van	de	weg.	De	echte
venkel,	de	μάραθο	ruikt	naar	anijs,	en	de	"namaak	venkel"

heeft	geen	geur.	Het	is	moeilijk	om	de	2	soorten	te	onderscheiden.
De	meeste	planten	die	we	zien	zijn	de	namaak	venkel.	De	echte	venkel	moet	 je	 soms
echt	zoeken.	 Ik	weet	 intussen	de	plekken	waar	het	groeit,	maar	 ik	ben	blijkbaar	niet	de
enige.	
Meer	informatie	over	de	venkel	lees	je	hier.

BLOG
Veel	mensen	hebben	ons	gevraagd	naar	onze	ervaringen
hier	op	Kreta	en	hoe	we	hier	terechtgekomen	zijn.	En
waarom	we	in	Kournas	wonen	en	werken	en	nog	veel
meer.
Reden	genoeg	om	eindelijk	te	beginnen	met	een	Blog!!!

Onze	eerste	vakantie	ervaring	op	Kreta	(in	2000)	is	het	eerste	verhaal	dat	ik	schreef	op
de	Blog	pagina	en	naast	verhalen	over	onze	vakanties	op	Kreta	kun	je	binnenkort	ook
onze	belevenissen	en	ervaringen	van	alledag	verwachten.	
Voorlopig	schrijf	ik	de	Blog	alleen	in	het	Nederlands	en	hoop	ik	dat	de	Duitse	en	Engelse
lezers	voor	de	vertaling	gebruik	willen	maken	van	Google	Translate.

nieuwsbrief	Mandali
Welkom	aan	de	nieuwe	lezers	van	onze	Mandali	mail.
Leuk	dat	je	er	bent.	
Neem	ook	eens	een	kijkje	op	onze	website	met	meer
informatie	over	onze	winkel,	de	ezels	en	over	ons.
Ook	op	Facebook,	Instagram	en	YouTube	kun	je	ons
vinden.

	
Ik	vond	het	leuk	om	het	nieuws	uit	Kournas	weer	met	je	te	delen	en	hoop	dat	je	deze
nieuwsbrief	met	plezier	gelezen	hebt.
Heb	je	familie	of	vrienden	die	ook	geïnteresseerd	zijn	in	deze	nieuwsbrief	van	Mandali,
dan	mag	je	hem	altijd	doorsturen.		Via	de	website	kunnen	ze	zich	ook	zelf	aanmelden
voor	de	volgende	nieuwsbrief.
	
P.S.	Vragen	over	Kournas,	de	omgeving	en	over	Kreta	in	het	algemeen	beantwoord	ik
graag.

Warme	groeten	uit	Kournas	en	pas	goed	op	jezelf	en	je	familie.
Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

Hoe	is	het	de	situatie	op	Kreta	op	dit	moment
	
Nog	steeds	zijn	de	ontwikkelingen	m.b.t.	het	Corona	virus	een	belangrijk	nieuwsonderwerp.
Hoe	gaat	het	met	de	besmette	mensen,	hoeveel	besmettingen	zijn	er,	wat	zijn	de	nieuwste
maatregelen,	hoe	kunnen	we	ons	en	onze	familie	het	beste	beschermen,	etc.

Hier	 op	 Kreta	 gaat	 het	 erg	 goed:	 sinds	 ongeveer	 3	 weken	 zijn	 er	 geen	 nieuwe
besmettingen!!!	De	ziekenhuizen	blijven	nog	steeds	voorbereid	op	nieuwe	gevallen	en	ook
de	strenge	lockdown	regels	zijn	nog	steeds	van	toepassing.
	

regels
We	mogen	alleen	met	een	geldige	reden	naar	buiten	(boodschappen	of	bezoek	aan	bank,
dokter	 of	 apotheek	 bezoek,	 ouderen	 helpen	 of	 hond	 uitlaten	 of	 lichaamsbeweging)	 en
moeten	dit	ook	per	sms	doorgeven.	Na	een	bevestiging	via	sms	mogen	we	dan	gaan.	We
moeten	ook	ons	paspoort	en	registratiekaart	bij	ons	hebben.	Mensen	die	aan	het	werk	zijn
(supermarkt,	boeren,	verpleging	e.d)	hebben	een	formulier	van	de	werkgever	en	hun	eigen
formulier	met	alle	gegevens.	
In	het	begin	was	dit	erg	vreemd,	maar	alles	went,	dus	is	dit	al	bijna	normaal	voor	ons.

In	 de	 supermarkten	mogen	 niet	 te	 veel	 mensen	 naar	 binnen	 en	 op	 de	 wegen	 is	 het	 erg
rustig.	 De	 meeste	 mensen	 blijven	 dicht	 bij	 huis	 of	 thuis.	 Vooral	 de	 ouderen	 zijn	 erg
voorzichtig,	zij	zijn	natuurlijk	ook	een	kwetsbare	groep.

Gelukkig	is	de	koude	winterperiode	nu	voorbij	en	kunnen	de	mensen	met	een	tuin	of	balkon
genieten	van	de	voorjaarszon	of	een	korte	wandeling	in	de	buurt.	

laatste	nieuws
Het	laatste	nieuws	is	dat	misschien	na	4	mei	de	eerste	kleine	bedrijven	weer	open	mogen,
met	afstands-	en	hygieneregels.	Dat	betekent	dat	bijvoorbeeld	schoenenwinkels,	kapsalons,
restaurants	met	terras	en	ook	Mandali	weer	open	kunnen.
De	scholen	blijven	voorlopig	nog	gesloten.	Misschien	dat	de	middelbare	scholen	vanaf	half
mei	weer	open	gaan,	maar	de	lagere	scholen	nog	niet.
	

toerisme
Veel	mensen	maken	zich	grote	 zorgen	over	de	komende	periode.	Kreta	 is	 voor	een	groot
deel	afhankelijk	van	toeristen	en	dat	zijn	niet	alleen	de	hotels,	restaurants	en	middenstand.
Ook	de	boeren,	de	bakkers	en	de	slagers	die	de	hotels	en	retaurant	voorzien	van	groente,
fruit,	brood	en	vlees	verdienen	een	groot	deel	van	hun	geld	aan	de	toeristen.	En	dan	hebben
we	nog	de	gidsen,	de	auto-	boot-	en	quad-verhuurmaatschappijen,		de	souvenirwinkels	etc.

En	niemand	weet	nog	wat	de	toekomst	biedt.	Komen	er	wel	toeristen	deze	zomer?		Wanneer
komen	 ze?	 Hoeveel	 komen	 er?	 Zal	 het	 wel	 veilig	 genoeg	 zijn?	 Allemaal	 vragen	 waarop
niemand	nog	het	antwoord	weet.	
	

steun
De	overheid	kan	het	personeel	dat	werkt	in	het	toerisme	en	ook	de	middenstand	die	nu	nog
gesloten	 moet	 blijven	 een	 beetje	 financieel	 steunen.	 Bijna	 iedereen	 heeft	 recht	 op	 een
bedrag	van	€	800,-	 voor	de	maanden	maart	en	april	 en	40%	 reductie	op	de	huur	van	het
bedrijfspand.	Dat	is	niet	veel,	maar	het	helpt	een	beetje.
Iedereen	 heeft	 dezelfde	 problemen	en	 iedereen	wacht	 af	wat	 er	 de	 komende	weken	 gaat
gebeuren.	De	bekende	uitdrukking	“Τι	να	κάνουμε”	(wat	kunnen	we	doen)	hoor	je	nu	overal
om	je	heen.	
	

het	dagelijkse	leven	in	Kournas
Ook	in	Kournas	is	het	nog	steeds	erg	rustig.	Maar	gek	genoeg	wen	je	daar	ook	snel	aan.
Gelukkig	hebben	we	al	een	aantal	mooie	warme	dagen	gehad	en	dan	is	het	heerlijk	om
even	buiten	te	zijn.	Men	laat	de	hond	uit,	maakt	een	wandelingetje	in	of	rond	het	dorp	en
men	deelt	de	laatste	nieuwtjes	met	de	buren	op	het	balkon	of	in	de	tuin.
Veel	huizen	en	 tuinen	zijn	 intussen	schoongemaakt,	opgeruimd	of	worden	gerepareerd.
Daar	hebben	we	nu	alle	tijd	voor.

Veel	mensen	 in	Kournas	zijn	niet	bang	zijn	voor	besmetting,	maar	ze	houden	zich	over
het	algemeen	wel	aan	de	regels.	De	 jongeren	nemen	het	niet	zo	serieus	en	zij	hebben
voor	de	Pasen	ook	gewoon	een	brandstapel	gebouwd	(wel	een	kleinere	als	normaal)	en
de	Judas	verbrand	op	zaterdagnacht,	met	vuurwerk	en	pistoolschoten.	
	

Pasen
Dit	Pasen	was	ook	zo	vreemd.	Voor	de	meeste	mensen	was	dit	voor	de	eerste	keer	 in
hun	 leven	 een	 paasfeest	 zonder	 familie,	 vrienden,	 zonder	 lam	 aan	 het	 spit,	 geen
kerkdienst	en	geen	heilig	 licht.	Pasen	 is	het	belangrijkste	 feest	 voor	de	Grieken	en	dat
moet	je	uitbundig	vieren.	Maar	dit	jaar	even	niet.	
Wij	 vieren	Pasen	 vaak	 in	 het	 dorp,	 in	 het	 centrum	 bij	 de	 bakkerij	 of	 bij	 vrienden	 in	 de
buurt.	 Maar	 dit	 jaar	 waren	 we	 thuis	 en	 voor	 het	 eerst	 sinds	 we	 hier	 op	 Kreta	 wonen
hadden	we	op	1e	Paasdag	voor	12:00	uur	nog	geen	druppel	wijn	gedronken	en	nog	geen
stukje	lam	gegeten!	Zo	raar,	zo	kaal,	zo	saai.
	

voorbereidingen
De	voorkant	van	de	taverne	Kali	Kardia	wordt	helemaal	opgeknapt:	nieuwe	tegels	op	het
terras	 en	 de	 voorkant	 geverfd	 in	 een	 mooie	 lichte	 kleur.	 Maria	 en	 Eleni	 van	 taverne
Kournas	 waren	 ook	 al	 druk	 bezig:	 de	 stoelen	 en	 tafels	 zijn	 al	 weer	 opnieuw	 groen
geverfd.
Boer	Stelios	en	zijn	zonen	hebben	de	oudste	druivenstruiken	uit	de	wijngaard	verwijderd.
De	grond	is	omgeploegd	en	nu	komen	er	nieuwe	druivenstruiken.

onze	dagelijkse	bezigheden
De	groenteman,	de	kaasboer	en	de	bakker	komen	nog	steeds	bij	ons	 in	de	straat,	dus
boodschappen	doen	is	gemakkelijk.	Een	keer	per	week	rijden	we	naar	Vrisses	voor	stro
voor	de	ezels	en	dan	nemen	we	ook	direct	de	boodschappen	uit	de	supermarkt	in	Kavros
mee.	En	verder	zijn	we	thuis	of	bij	huis.	Gelukkig	hebben	we	een	groot	balkon	en	terras.
	
Wij	 hebben	 thuis	 een	 kleine	 verhuizing	 gehad	 en	 hebben	 de	 slaapkamer	 en	 de
woonkamer	 omgewisseld.	 Een	 soort	 uitgebreide	 voorjaarsschoonmaak.	Dat	 doe	 je	 dan
als	je	veel	thuis	bent.	Nu	alleen	nog	de	winterkleren	achterin	de	kast	en	de	zomerkleren
weer	vooraan.	Jippie!!!

Zolang	de	winkel	nog	niet	open	is,	gaan	we	elke	dag	met	de	ezels	op	stap.	Of	ik	ben	in	de
achtertuin	op	zoek	naar	kruiden,	wilde	groente	of	een	leuk	boeketje	bloemen.	Arno	doet
nog	steeds	trouw	zijn	oefeningen	voor	zijn	beenspieren	en	is	bijna	dagelijks	bezig	met	zijn
nieuwe	hobby:	brood	bakken.	Sinds	kort	bakt	hij	brood	met	zuurdesem	deeg,	want	gist	is
nergens	 meer	 te	 koop.	 Het	 is	 een	 beetje	 bewerkelijker,	 maar	 lekker	 dat	 het	 brood	 is.
Ik		ben	meer	de	lekkere	bakker	en	bak	liever	koekjes	of	krekkers.

Doordat	 de	 dagen	 nu	 weer	 langer	 worden	 en	 er	 nog	 meer	 zwaluwen	 gekomen	 zijn,
hebben	we	op	de	mooie	dagen	al	een	beetje	het	idee	dat	het	zomer	is.	De	avonden	zijn
nog	wel	fris,	maar	dat	vind	ik	niet	zo	erg.	Ik	ben	nog	aan	het	breien	(sokken	voor	Maria
van	de	taverne	Kournas)	en	de	wol	moet	nog	gekaard	worden.	Ik	heb	nog	te	doen.

Nieuws	over	Mandali
	
De	winkel	 is	nog	steeds	gesloten,	maar	misschien	kunnen	we	na	4	mei	weer	open.	We
verwachten	niet	gelijk	veel	klanten.	Toeristen	zullen	de	eerste	weken	Kreta	niet	bezoeken,
maar	 er	 wonen	 ook	 veel	 buitenlanders	 op	 het	 eiland	 en	 we	 hopen	 dat	 zij	 ons	 komen
bezoeken	voor	een	aankoop	of	misschien	een	kruidenwandeling	met	of	zonder	ezels.

Door	de	storm	zijn	de	2	cipressen	die	voor	de	winkel	stonden	omgewaaid.	 Ik	heb	ze	 in
nieuwe	 potten	 gedaan	 en	 ze	 staan	 nog	 een	 beetje	 beschut	 tegen	 het	 pand	 aan	 te
wachten	 tot	 we	 weer	 open	 gaan.	 Ook	 de	 andere	 planten	 en	 kruiden	 heb	 ik	 weer	 een
beetje	bijgeknipt	en	verzorgd,	dus	zij	zijn	er	al	klaar	voor.	

Misschien	kennen	jullie	het	hondje	Bartje	alias	Danny	de	Vito.	Hij	is	altijd	in	het	centrum
van	 het	 dorp	 op	 zoek	 naar	 gezelschap	 en	 vooral	 naar	 vlees!	Hij	 loopt	 nu	met	 zijn	 ziel
onder	zijn	pootje	door	het	dorp:	er	is	niemand,	geen	gezelschap	en	vooral	geen	vlees	bij
de	tavernes.	

Dit	 jaar	 vieren	 we	 ons	 1e	 lustrum	 en	 dat	 willen	 we	 toch	 graag	 een	 beetje	 vieren.	We
verklappen	nog	niet	wat	we	gaan	doen,	maar	het	wordt	 feestelijk	en	 lekker	 (en	het	zijn
geen	stroopwafels).	Deze	hebben	we	dit	jaar	niet	in	ons	assortiment.	

Bestelling	lokale	producten	Mandali
	
Helaas	weet	ik	nog	niet	wanneer	Peter	weer	naar	Kreta	komt	om	jullie	bestellingen	mee
te	nemen.	Ik	heb	gekeken	naar	andere	manieren	om	pakketten	te	versturen,	maar	dit	blijft
moeilijk	en	erg	duur.
Dus	heb	alsjeblieft	nog	even	geduld.	Zodra	ik	meer	weet,	schrijf	ik	je	direct.

Nieuws	over	de	ezels
Net	als	wij,	zijn	ook	de	ezels	blij	(dat	is	een	leuk	rijmpje)	dat	het	weer	voorjaar	is	en	dat	de
zomer	er	aan	komt.	Ze	hebben	weer	volop	groen	te	eten,	ze	kunnen	weer	lekker	met	ons
aan	de	wandel		en	ze	worden	weer	volop	geborsteld.
	

borstelen
In	de	winter	borstelen	we	de	ezels	af	en	toe	een	beetje,	om	hun	wintervacht	niet	weg	te
halen.	Maar	nu	laten	de	eerste	haren	weer	los	en	helpen	we	ze	met	een	goede	borstelbeurt
om	hun	winterharen		te	verwijderen.		
Ze	vinden	het	heerlijk	om	geborsteld	te	worden	en	ook	genieten	ze	ervan	als	je	met	je
handen	flink	door	hun	vacht	kroelt	en	een	beetje	aan	de	haren	trekt.

Alleen	Popy	is	nog	niet	zo	enthousiast.	Het	gaat	al	wel	veel	beter	als	vorig	jaar.	We	mogen
nu	haar	kop,	haar	schouders	en	een	stuk	van	haar	rug	al	borstelen.	Dit	is	waarschijnlijk	het
2e	jaar	dat	ze	geborsteld	wordt	in	haar	21	jarig	leven.	Dus	dan	gaat	het	best	wel	goed.	
	

wandelingen
De	eerste	langere	wandelingen	na	de	winter	maanden	waren	voor	haar	ook	een	beetje
moeilijk.	Het	tempo	lag	snel	te	hoog,	vooral	bergop.	Met	wat	extra	pauzes	ging	het	al	veel
beter.	Eos	en	Popy	zijn	echte	vriendinnen	en	als	Popy	te	ver	achter	blijft	stopt	Eos	en	wacht
op	haar.
	

verjaardag
Op	2	april	hebben	we	de	1e	verjaardag	van	Zoë	gevierd	met	een	heerlijk	ontbijt	met	wortel,
granen,	brood	en	sinaasappelschillen.	Omdat	we	niet	precies	weten	op	welke	datum	de
andere	ezels	geboren	zijn,	vierden	we	op	deze	dag	ook	gelijk	de	verjaardagen	van	Eos,	die
nu	10	jaar	is,	Cleo	is	nu	4	jaar,	en	Popy	is	21	jaar	geworden.
	

conditietraining
Deze	week	zijn	we	weer	begonnen	met	wandelingen	met	zadels	op,	zodat	de	conditie	van
de	ezels	weer	wat	beter	wordt	en	ze	weer	wat	meer	spierkracht	krijgen.	De	laatste	tijd
gebruikten	ze	vooral	hun	eetspieren!	
Cleo	is	nog	steeds	een	beetje	mager,	maar	Zoë	drinkt	ook	nog	steeds	een	paar	keer	per	dag
melk	bij	haar.	We	willen	Zoë	het	drinken	niet	verbieden,	dus	geven	we	Cleo	af	en	toe	wat
extra	krachtvoer.	

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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