Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

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
achtergrondinformatie over de producten en over de
activiteiten die we organiseren.
Ook algemene informatie en nieuwtjes over Kournas en Kreta komen aan bod.
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

Winter op Kreta
Deze nieuwsbrief komt iets later dan gepland. De afgelopen weken waren zo gevuld met
andere bezigheden, dat ik niet eerder de gelegenheid had.
Arno is op 8 januari geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Het gaat erg goed en
hij doet zijn best om aan het begin van het seizoen, in april weer topfit te zijn.
Voor mij was het een drukke periode: verpleegsterskapje op als ik Arno hielp, ezelkleren aan
voor de ezelzorg en huishoudschortje aan tijdens koken etc
Gelukkig heb ik een geweldige steun aan Paul, een engelse buurman die mij helpt met de
ezels en ook in huis hoef ik mijn verpleegsterskapje bijna niet meer op. Arno kan steeds
meer zelf doen en ook verschillende huishoudtaken doet hij weer graag.
Als ik ‘s morgens terugkom van de ezels is de vaat van de vorige avond weggeruimd, de
ontbijttafel gedekt en de verse koffie ingeschonken. Wat wil een vrouw nog meer?
Elke dag doet Arno trouw zijn fysiotherapie oefeningen en legt hij zijn wandelparcours af:
vanaf huis naar de Agia Barbara kerk, de trap op en weer de trap af. Dan bij de Agios
Georgios kerk een paar rondjes over de oneffen stenen. Verder naar taverne Kournas, horen
of er nog nieuwtjes zijn en dan naar de Agia Irini kerk, de trap met 39 treden op en af.
Vervolgens verder door de hoofdstraat, via de ouzerie, de kapsalon, de bakkerij op weg naar
taverne Babis voor de volgende nieuwtjes. Dan op de asfaltstraat bergop naar het Kafenion
kijken of er post is bezorgd en dan via de bovenkant van het dorp weer terug naar huis.
Het is een soort taverne-kerkenroute met als voordeel dat we nu van alles op de hoogte zijn,
er ontgaat ons niets meer. Langzaamaan komen er ook andere routes bij.
Arno loopt thuis nu zonder kruk en buiten gebruikt hij de kruk meestal als wandelstok.
Kortom, het gaat heel erg goed.

Kournas in wintersfeer
De winter is nog niet voorbij, maar tot nu toe mogen we niet klagen hier op Kreta. In
Januari hebben we bijna 2 weken erg goed weer gehad, droog en warm en ook deze
maand was het warm. We hadden storm en regen, maar niet langer dan maximaal 2
dagen achter elkaar en ook niet zo hevig als vorig jaar. Hoewel veel rivieren zijn
schoongemaakt zodat het water zo goed mogelijk richting de zee kan stromen, is er op
verschillende plaatsen toch nog wel schade door de regen en storm ontstaan. En ook
veel schade van vorig jaar is nog steeds niet volledig gerepareerd. Er is nog steeds veel
werk te doen.
Er ligt nog steeds veel sneeuw op de Witte bergen en op de Psiloritis, maar de bergen
achter Kournas zijn al bijna weer sneeuwvrij. Ook de Psiloritis wordt langzaamaan weer
groener van kleur.

De winter is nog niet voorbij, maar tot nu toe mogen we niet klagen hier op Kreta. In
Januari hebben we bijna 2 weken erg goed weer gehad, droog en warm en ook deze
maand was het warm. We hadden storm en regen, maar niet langer dan maximaal 2
dagen achter elkaar en ook niet zo hevig als vorig jaar. Hoewel veel rivieren zijn
schoongemaakt zodat het water zo goed mogelijk richting de zee kan stromen, is er op
verschillende plaatsen toch nog wel schade door de regen en storm ontstaan. En ook
veel schade van vorig jaar is nog steeds niet volledig gerepareerd. Er is nog steeds veel
werk te doen.
Er ligt nog steeds veel sneeuw op de Witte bergen en op de Psiloritis, maar de bergen
achter Kournas zijn al bijna weer sneeuwvrij. Ook de Psiloritis wordt langzaamaan weer
groener van kleur.

Carnaval en vastentijd op Kreta
Ook in Griekenland wordt Carnaval gevierd. Apokries of Carnaval, zo wordt de periode
van drie weken voorafgaand aan de vastentijd genoemd.
De donderdag van deze tweede week van Apokries staat bekend als "Tsiknopempti"
(20/2). Traditioneel moet iedereen vlees grillen zodat de rook of "tsikna" overal te ruiken is
en iedereen weet dat het een feestdag is.
Op Tsiknopempti verschijnen ook de eerste maskers en worden de eerste
carnavalsfeestjes gehouden.
De derde week heet "Tyrini" (Kaasweek) en dan eet men zuivelproducten en vis, maar
geen vlees.
Halva is een typisch zoet gerecht in de Apokries periode, gemaakt van tahin met
verschillende smaken.
Tijdens Apokries zijn er veel feesten en festiviteiten in veel dorpen en steden. Rethymnon
heeft de grootste en meest populaire feesten op Kreta. Drie weken lang zijn er allerlei
evenementen, feesten en optochten met als hoogtepunt een massale processie van
versierde praalwagens met de lokale bevolking gekleed in kleurrijke kostuums.
Andere dorpen, zoals Kalyves en Souda vieren Carnaval met hun eigen kleinere
processies.
'Kathari Deftera' of Schone Maandag, valt dit jaar op 2 maart. Deze feestdag in heel
Griekenland luidt het begin van de lente in en markeert het einde van Apokries.
Nu begint de vastentijd, die eindigt op ‘Heilige Zaterdag’, na middernacht.
Voor de vrome orthodoxe christenen is dit een tijd van naar de kerk gaan, geen voedsel
eten dat rood bloed bevat (vlees, gevogelte) en ook geen dierlijke producten zoals melk,
kaas, eieren, enz. Ook vis en zeevruchten met ruggengraat worden niet gegeten tijdens
de vastenperiode. Op sommige dagen zijn zelfs olijfolie en wijn beperkt. zaterdag).
In Griekenland heet de vastentijd van 40 dagen Sarakosti, wat precies is wat het woord in
het Grieks betekent - 40 dagen. Dit verwijst naar de tijd dat Jezus 40 dagen in de woestijn
vastte. Tegenwoordig houden steeds minder mensen zich aan de regels voor het vasten.
Er zijn veel vieringen in de kerk in deze periode vóór de Heilige Week en Pasen. De
Grieken behandelen deze periode met veel respect.

Nieuws over Mandali
Langzaam gaan we nu bezig in de winkel: schoonmaken en weer inrichten, nieuwe
produkten bestellen, een nieuwe display maken, posters en ansichtkaarten laten drukken
etc. Er is weer werk aan en in de winkel.
De eerste raki met citroen is bijna klaar, de eerste potjes citroen marmelade zijn geproefd
en goedgekeurd en de olijfbladeren zijn geplukt en liggen te drogen. Kortom we waren
bezig in de rustige winterperiode.
Zodra het weer het toelaat gaan we de wandelbordjes naar het meer van Kournas en
naar Kavros vervangen en ook de blauwe en rode stippen van de wandelingen in
Kournas moeten weer opnieuw geverfd worden. Dit zou wel eens een van de eerste
langere wandelingen van Arno kunnen worden.

van links naar rechts: wei, verse
melk en misithra van schapenmelk

Nieuws over de ezels
Dat was even wennen voor de ezels...niet Arno, maar ik kwam ze stro brengen, ik haalde ze
op om te gaan wandelen, of om te gaan schuilen in de stal. Ook de knuffels kregen ze nu
van mij en de eerste 2 weken merkte ik dat ze Arno misten. Ze waren erg rustig, soms zelfs
een beetje te rustig.
Ook voor mij was het wennen: stro naar het veld brengen, poep scheppen, stal uitmesten,
bijna elke dag ruim 10.000 stappen lopen (soms 20.000).
Gelukkig heb ik veel hulp van Paul, een engelse buurman die heel spontaan aanbood me te
helpen met de zorg voor de ezels. De ezels vonden het vanaf de eerste dag heel gewoon
dat Paul ze meenam naar een ander veld. Ook tijdens de wandelingen gaat het heel erg
goed.
Ook voor Arno waren de eerste weken best moeilijk. In plaats van elke dag buiten lopen lag
hij in een ziekenhuisbed en mocht hij voorzichtig weer gaan lopen met een looprek en
krukken.
Gelukkig is alweer bij de ezels in het veld geweest en onze angst dat ze Arno misschien wel
omver zouden lopen in hun enthousiasme was niet nodig. Ze waren blij toen ze Arno zagen,
maar kwamen heel voorzichtig naar hem toe. Zelfs Zoë, die je heel uitbundig kan begroeten,
was zo rustig.
Nog een paar weken en dan kan Arno weer op stap met de 4 dames. Hij kijkt er al naar uit!
Vergeleken met vorig jaar hebben de ezels veel minder vaak in de stal gestaan om te
schuilen. Als het echt langdurig regent brengen we Cleo en Zoë naar de stal, bij het oude
huis naast de begraafplaats. We gaan dan een paar keer per dag even langs voor een
knuffel, wat aandacht en wat extra stro. Eos en Popy blijven op het veld en delen daar de
schuilstal tijdens de koude en natte dagen.
Ze kunnen met zijn vieren wel schuilen in de stal, maar als ze daar ook moeten eten, wordt
het moeilijk. Dan hebben ze iets meer ruimte nodig. Paul en ik hebben veel met de ezels
gewandeld, zelfs een paar keer naar het meer van Kournas.
Nog een maand en dan gaan de eerste kruidenwandelingen met de ezels weer beginnen.
We hebben de eerste reserveringen al binnen voor eind maart.

Lokale produkten bestellen
Vorig jaar hebben we tientallen bestellingen met lokale produkten uit Kournas verstuurd
naar Nederland en andere Europese landen. Ook dit jaar kun je weer verschillende
produkten bij Mandali bestellen.
Als je op deze link klikt krijg je de bestellijst te zien.
De volgende verzenddatum zal eind maart zijn. In de volgende nieuwsbrief zal ik de
exacte datum vermelden.
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.

speciale aanbieding
Als je volgende maand een bestelling wilt doen, dan heb ik voor jou, als lezer van de
nieuwsbrief, een leuke aanbieding: je kunt de ezelkalender van Mandali er bij bestellen
voor € 10,00.
(De normale prijs is € 12,50 plus verzendkosten)
Let op: we hebben een beperkte oplage, dus laat het me snel weten als je een kalender
wilt meebestellen.

nieuwsbrief Mandali
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. 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
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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.

