Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...
Hallo

In deze Mandali mail lees je informatie over onze
winkel Mandali in Kournas, vertel ik je nieuwtjes over
Kreta, over het dorp Kournas en nog veel meer.
Ik vertel je onder andere over :
* het hoogseizoen op rustig Kreta
* hoe is het in Kournas
* de grot van Kournas
* assortiment Mandali
* bestelling lokale producten van Mandali
* nieuws over onze 4 ezels
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

Augustus op Kreta
Eindelijk… de eerste toeristen zijn op Kreta! Eerst nog met een paar vliegtuigen per dag en
alleen landen op Heraklion airport. Maar nu is ook vliegveld Chania open en vliegen de
vliegtuigen van ‘s morgens vroeg tot ’s avonds laat. Niet alle vliegtuigen zijn vol, maar
dagelijks komen en gaan de toeristen uit verschillenden Europese landen. Vooral Duitsers,
Polen, Tsjechië, Fransen, Nederlanders, Oostenrijkers, Israëliërs, Denen en Engelsen zijn
naar Kreta gekomen voor een relaxte vakantie.
maatregelen
Het is sinds vorige week verplicht om in alle winkels en openbare gebouwen een masker te
dragen. In het begin zagen we nog mensen zonder masker, maar nu weet iedereen het en is
het duidelijk: gewoon overal in een gebouw je masker voor.
30 % toeristen
Het is nog steeds erg rustig op het eiland, ongeveer 30% van het normale aantal toeristen is
nu op Kreta met vakantie. De meeste mensen die ik gesproken heb genieten met volle
teugen: het is zo mooi overal, het is zo rustig, je kunt foto’s maken zonder andere mensen
erop, het is rustig op de wegen zonder de vele touringcars en huurauto’s, op het strand vind
je gemakkelijk een bedje met parasol en soms ben je de enige aan een strand.
Aan de andere kant vinden de toeristen het ook erg triest dat het voor alle ondernemers die
werken in het toerisme het een erg slecht jaar wordt.
De highlights van Kreta, zoals Elafonissi en Balos zijn soms erg druk bezocht, maar in de
steden Chania en Rethymnon is het nog steeds erg rustig
welkom
Je wordt op Kreta nog net zo hartelijk begroet als altijd, maar de omhelzingen en dikke
kussen blijven dit jaar nog even achterwege. Voor veel Kretenzers is dit erg moeilijk. Ze
willen je zo graag even aanraken en omhelzen als ze je weer zien. We hopen maar dat door
alle maatregelen we het aantal besmettingen op Kreta laag kunnen houden, zodat het eiland
de hele zomer gasten kan ontvangen.

rust in Kournas
Ook in Kournas zijn de eerste toeristen aangekomen. Verschillende vakantiewoningen
zijn verhuurd en ook voorbijgangers stoppen regelmatig in het dorp om ergens iets te
drinken of te eten of om Mandali te bezoeken.
weg van de massa
Het valt op dat meer mensen met een auto het binnenland van Kreta gaan ontdekken.
Met behulp van internet zoeken mensen gericht naar kleinere dorpen, ver weg van de
mensenmassa (hoewel dat nu heel erg meevalt).
tevereden
De tavernes is Kournas zijn nu alle dagen open en op sommige dagen is het er gezellig
druk. Het is ook hier in het dorp veel rustiger als normaal in juli, ook ongeveer 75 %
minder bezoekers. Maar de mensen die Kournas bezoeken gaan zeer tevreden weer
weg: ze hebben heerlijk gegeten of gedronken, ze hebben genoten van de typische
dorpssfeer of ze hebben gezonde, lekkere of leuke aankopen gedaan. Een aantal
mensen hebben we zelfs meer dan een keer hier in het dorp gezien.

In het Nederlands bestaat de uitdrukking:" er is geen kip
op straat". Dit betekent geloof ik dat het erg rustig is.
Nou, bij ons in Kournas was het zo stil, er was alleen maar
een kip op straat. Ze kwam even bij de winkel kijken, maar
kopen...ho maar!

de grot van Kournas
Vrijwel elke week stoppen toeristen in het dorp en vragen ons waar ze de grot van
Kournas kunnen vinden. Helaas moeten we iedereen teleurstellen, want de grot is al ruim
8 jaar gesloten. Ik heb in de winterperiode verschillende organisaties gevraagd hun
informatie over de grot te wijzigen en hun klanten te vertellen dat de grot niet meer te
bezoeken is.

gevaarlijk
Een bezoek aan de grot was ook niet zonder gevaar: je moest afdalen via een steile
ladder en er was geen licht. We hopen dat de gemeente Apokoronas budget vindt om de
grot beter toegankelijk te maken, zodat we eindelijk de grot weer kunnen bezoeken.

foto's
Sommige dorpelingen en enkele toeristen zijn er geweest en vertelden ons dat het erg
mooi is. Ook op internet zijn verschillende foto’s te vinden van de grot. Informatie over de
grot en de foto’s vind je HIER.

Op het dorpsplein van Kournas staan 2 prullenbakken die
meestal door de gemeente geleegd worden. Ook het
centrum van Kournas werd door mensen van de
gemeentereiniging geveegd en opgeruimd. Maar dit
gebeurde vorig jaar al erg onregelmatig, zodat Kostas van
de supermarkt en ik vaak aan het vegen en opruimene
waren.
Ook dit jaar waren de prullenbakken weer regelmatig overvol en lag het vuil over het plein
verspreid. Dus heb ik de bezem maar weer gepakt en heb ik het plein weer een beetje
netjes gemaakt. Ik had er ook alle tijd voor. De foto van de overvolle prullenbakken heb ik
naar de gemeente gestuurd en Arno heeft deze foto van mij op de Facebook pagina van
de gemeente gezet.
Het resultaat was geweldig: Elke week komen er 2 mannen de prullenbakken legen en
het plein vegen.

Mandali
Ook bij ons in de winkel is het veel rustiger dan in voorgaande jaren, maar we genieten
van iedereen die bij ons binnenkomt.
Bij de deur staan desinfectans en handschoenen voor wie dat wil en net zoals altijd kun je
veel producten ook proeven. Met masker gaat dat een beetje moeilijk. Dus neem ik de
spullen mee naar buiten en maken we een feestje bij de “storytable”.
Na de wandeling komt Arno met de wandelaars en de ezels even langs de winkel voor
een “waterdrink stop”. Hierna gaan de ezels naar het dal, waar ze op een stuk land
kunnen uitrusten en eten. Er groeit niet zoveel meer, het meeste gras is al weer dor en
droog, maar ze hebben ook niet zoveel nodig.

assortiment
Vorig jaar hadden we van boer Stelios alleen de rode wijn in het assortiment, maar dit jaar
hebben we ook een lekkere half droge witte wijn. En met een temperatuur van ruim 40
graden op dit moment is een gekoelde witte wijn heerlijk.
Ook de lokale kunstenares Kate heeft weer nieuwe artikelen gebracht: bijzondere
boekenleggers en unieke klokken.

etherische oliën
Ook het assortiment etherische oliën en hydrolaten is uitgebreid. Mandali heeft nu de
volgende geuren essentiële olie: lavendel, tijm, Griekse salie, laurier, Kretenzer roos,
monnikspeper, mirre, oregano, pepermunt (poleimunt), cipres en mastiek (lentisk). De
hydrolaten in ons assortiment zijn: strobloem (immortelle), roos, Kretenzer roos, Griekse
salie, laurier, muskaatsalie, lavendel, mirre, tijm en cipres.

kruiden
De laatste oregano heb ik nu geplukt en hangt nog te drogen. Ook de nieuwe laurierblad
en rozemarijn zijn bijna droog en kunnen waarschijnlijk volgende week geritst worden

lange wandelingen
We hebben in de winkel verschillende wandelboekjes uit de serie “Discover … on foot” en
een van de nieuwste is de Duitse vertaling van de langere wandelingen “10 längere
Wanderungen in Apokoronas”

Bestelling lokale producten Mandali
De bestelde pakketten zijn in juli allemaal bezorgd. Het waren er veel en we moesten het
in zeer korte tijd organiseren, maar het is gelukt. Er zijn een paar dingen fout gegaan,
maar hiervoor hebben we met hulp van onze klanten een oplossing gevonden. Dank voor
jullie begrip en medewerking!
Als alles goed gaat komt Peter in september weer naar Kreta en heeft hij veel ruimte in
zijn bus voor bestellingen. Zodra ik de datum weet, ontvang je een nieuwsbrief met de
bestellijst.

Nieuws over de ezels
Onze ezels waren zo blij met de eerste wandelaars!!! Eindelijk weer andere gezichten
en nog meer knuffels. Eindelijk weer eens uitproberen of ze toch niet ergens wat langer
konden blijven eten. Ondanks de hoge temperatuur hadden we bijna dagelijks wandelaars.
We boeken nu per wandeling maar 1 groep of familie, dus is het ook snel volgeboekt.

ezellinnenmelk
Onze jongste ezel Zoë is nu 16 maanden oud, maar drinkt nog steeds minstens 2 keer per
dag melk bij haar moeder Cleo. Cleo is dan ook nog steeds erg slank. We gaan Zoë niet
dwingen te stoppen met het drinken van de (gezonde) moedermelk, dus geven we Cleo af
en toe wat extra voer.

wegwijzers
Op de veldwegen naar Kavros en naar het meer van Kournas hebben we met de ezels
nieuwe wegwijzers opgehangen (bruin met witte letters). De route is nu weer gemakkelijk te
zien. De oude oranje bordjes waren erg verbleekt en verschillende waren verdwenen of
kapot.
Nu nog de blauwe en rode stippen in de achtertuin een keer opnieuw overspuiten en dan
hoeft niemand meer te verdwalen.

tevreden
Ik durf het bijna niet te schrijven, maar de laatste tijd zijn de dames niet meer ontsnapt. We
hebben waarschijnlijk alles nu goed afgesloten, of de ezels hebben zich bedacht dat ze toch
wel tevreden zijn op hun nachtverblijf. Het is daar nu erg dor en droog en er groeit weinig
groen meer. De ezels vinden altijd nog wel een paar sprietjes om te eten, of een paar takken
om aan te knabbelen.

menu
Ze krijgen ’s morgens en ’s avonds stro en afwisselend wat druivenbladeren of bladeren van
de moerbeibomen, schil van de watermeloen, een paar peertjes, sinaasappelschillen en wat
we nog meer vinden voor ze. Overdag zijn ze op verschillende grondstukken in en rond het
dorp waar nog voldoende gras en wilde groente groeit. Het gras is nu wel bijna droog, maar
dat vinden de ezels bijna nog lekkerder dan het groene gras. En droog voer is ook beter voor
hun spijsvertering.

training
Op de dagen zonder wandeling krijgen de ezels nog steeds hun training: netjes naast ons
lopen, over een zeil lopen, langs wapperend, ritselend zeil lopen etc. Ze vinden dit erg leuk
om te doen. Ook omdat ze dan persoonlijke aandacht krijgen.

Azilakas
We zijn vorige week met de ezels naar de “Azilakas” gelopen, het wandelpad in de
achtertuin van Kournas. We wilden kijken hoe ze dat vonden en of ze het riviertje konden
oversteken. Dit was geen enkel probleem. Zoë, de jongste, liep zelfs voorop: “Ik ben hier nog
nooit geweest, maar ik denk wel dat ik het leuk vind”. Cleo vond het iets minder leuk, want
haar kind rende zomaar voorop een vreemd bos in.
Binnenkort gaan we proberen de hele “Azilakas” te lopen met de ezels.

Laatste nieuws
De ezels gaan meewerken aan een televisie opname van het Duitse RTL. Ze zijn
uitgenodigd om picknick spullen te dragen tijdens een wandeling door Kournas dorp en ook
tijdens de picknick op een mooie plek in de bergen bij Kournas zullen ze in beeld zijn.
We zijn best wel een beetje trots dat ze onze ezels daarvoor gevraagd hebben en dat ze het
dorp Kournas mooier vinden voor de opnamen dan het Kournas Meer (wat hun
oorspronkelijke plan was).
Natuurlijk lees je in de volgende nieuwsbrief alles over dit evenement en zal ik proberen
foto’s te maken.

ezeldag
Aan het eind van het jaar zal Arno
zijn 2e heupoperatie krijgen en dan
zal ik weer een aantal weken voor de
ezels gaan zorgen. Om te zorgen dat
dit gemakkelijk gaat hebben we een
"ezeldag" in het leven geroepen.
Op zaterdag is Arno in de winkel en
neem ik de ezeltaken van Arno over.
Ik geef ze hun eten, borstel en
verzorg ze, ga met ze trainen en in
de direkte omgeveing wandelen etc.
Een paar weken geleden had ik
bedacht dat we wel Selfies konden
gaan maken. En leuk dat ze dat
vonden...vooral Zoë genoot ervan.
En dat is op de foto ook wel te zien.

Mandali Mail
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 beantwoorden we
graag via ons emailadres.
Zomerse groeten uit Kournas en we wensen je een fijne augusts maand.
Arno en Barbara

Facebook

Website

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.

