
Hallo	{{voornaam}},	

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	:

*	volop	zomer	met	weinig	toeristen
*	strandleven:	een	beetje	anders
*	Bestelling	lokale	producten	van	Mandali
*	Duizendblad
*	nieuws	over	onze	4	ezels

Ik	hoop	dat	je	het	met	plezier	zult	lezen.

Mandali	is	open
De	winkel	is	open,	maar	er	zijn	vrijwel	geen	klanten	tot	nu
toe.	Dat	zal	in	de	loop	van	deze	week	wel	veranderen,
hoop	ik.

De	meeste	artikelen	staan	ook	weer	in	de	winkel	en	ook
een	spuitflacon	alcohol	en	handschoenen,	voor	degene
die	dat	wil,	staan	bij	de	ingang.	Wegens	de	kleine	ruimte
kunnen	er	maximaal	2	klanten	tegelijk	in	de	winkel	zijn.
Maar	gelukkig	hebben	we	buiten	de	“story	table”	waar
men	even	kan	wachten.	Ook	op	het	terras	van	taverne
“Kournas”,	tegenover	Mandali	kun	je	met	een	hapje	en
een	drankje	even	wachten	totdat	de	winkel	weer	leeg	is.

Oregano
We	kennen	een	veld	waar	veel	oregano	in	het	wild	groeit	en	we	hebben	bijna	alles
geplukt,	gedroogd,	geritst	en	fijn	gewreven.	Deze	week	plukken	we	de	laatste	bosjes	en
dan	kunnen	we	voorlopig	weer	vooruit	met	de	oregano.	
	
Achillea	millefolium
Hier	in	de	buurt	groeit	ook	veel	Achillea	millefolium,	beter	bekend	als	duizendblad	en	dit
kruid	is	heel	erg	geschikt	voor	maagklachten.	Ook	dit	kruid	hebben	we	nu	als	thee	in	het
assortiment.
Meer	informatie	over	duizendblad	lees	je	hier.

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.
	
P.S.S.		Er	staan	weer	enkele	nieuwe	video’s	op	het	YouTube	kanaal	van	Mandali	

Zonnige	groeten	uit	Kournas	en	we	wensen	je	een	fijne,	gezonde	zomer.
Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

volop	zomer	op	Kreta
Na	een	warme	junimaand	begon	deze	week	de	echte	zomermaand	juli.	Met	een	temperatuur
van	bijna	40	graden	Celsius.
Zo	raar,	volop	zomer	en	de	toeristen	moeten	nog	komen.	Normaal	gesproken	zitten	we	nu	al
bijna	op	de	helft	van	het	seizoen!
Maar	ze	komen…de	toeristen.	Ik	heb	de	eerste	klanten	al	in	de	winkel	gehad.	
	
Deze	week	zijn	de	 luchthavens	op	Kreta	ook	open	gegaan	en	zullen	de	eerste	vliegtuigen
landen.	 Iedereen	 is	 erg	 benieuwd	hoe	het	 allemaal	 zal	 gaan.	Op	dit	moment	 zijn	 er	 geen
besmettingen	met	het	Corona	virus	op	het	eiland	en	iedereen	zal	zijn	best	doen	om	dit	zo	te
houden.	Er	worden	mondkapjes	gedragen,	waar	 dit	 nodig	 is,	 er	wordt	 gelet	 op	 voldoende
afstand	en	op	veel	plaatsen	zie	je	handgel	voor	desinfectie.	
	
Bravo
De	Kretenzers	staan	er	om	bekend	dat	ze	niet	zo	van	opgelegde	regels	houden,	maar	in	de
afgelopen	 periode	 volgden	 ze	 de	 aanwijzingen	 goed	 op.	 Wij	 kunnen	 alleen	 maar
zeggen:”Bravo”.

steun
Voor	veel	mensen	is	het	nu	financieel	een	moeilijke	periode,	geen	werk,	dus	ook	geen	geld.
In	Griekenland	kennen	ze	niet	hetzelfde	werkloosheidssyteem	als	in	West	Europa.	Nu	heeft
de	overheid	wel	alle	werknemers	die	niet	konden	werken	en	ook	de	zelfstandigen	die	hun
zaak	 niet	 mochten	 openen,	 een	 financiële	 bijdrage	 gegeven.	 En	 tot	 oktober	 zullen
werknemers	 met	 een	 arbeidscontract	 financiële	 steun	 blijven	 houden	 als	 ze	 niet	 aan	 het
werk	 kunnen,	 omdat	 het	 hotel,	 de	 taverne	 of	 de	 winkel,	 waar	 ze	 normaal	 altijd	 werken,
gesloten	blijft.

training
Ook	hebben	veel	hoteliers	en	 restaurant	eigenaren	 investeringen	moeten	doen	 in	verband
met	 de	 hygiëne	 en	 de	 veiligheid.	 Iedereen	 die	 werkt	 in	 het	 toerisme	 heeft	 een	 training
moeten	 volgen	 over	 het	 Corona	 virus	 (wat	 zijn	 de	 symptomen,	 wat	 zijn	 de	 regels,	 wat	 te
doen	bij	ziekteverschijnselen	etc.).	

zorgelijk
Veel	mensen	zullen	deze	zomer	ook	minder	dagen	gaan	werken	en	voor	deze	groep	 is	er
steun	in	de	vorm	van	aanvulling	van	het	salaris	door	de	overheid.		Maar	ook	met	deze	steun
is	het	voor	veel	families	moeilijk	om	hun	rekeningen	te	betalen.	Er	wordt	veel	geld	geleend
van	 vrienden	 of	 familie	 en	 de	 ruilhandel	 tiert	 welig.	 	 Niemand	 zal	 op	 het	 eiland	 honger
hebben,	 vrijwel	 iedereen	 heeft	 zelf	 	 een	 groentetuintje,	 of	 iemand	 in	 de	 familie	 verbouwt
groente	of	heeft	kippen	voor	de	eieren.
Maar	met	tomaten	en	eieren	kun	je	geen	stroomrekening	betalen.

trots
De	Kretenzers	zijn	een	trots	volk	en	je	hoort	ze	niet	snel	klagen.	Een	goede	gezondheid,	hun
familie	en	de	kinderen	dat	vinden	ze	het	belangrijkste.	Maar	ze	maken	zich	zorgen	en	dat	zal
niet	alleen	hier	zo	zijn.	Het	is	een	wereldwijd	probleem.

Links	 het	 voormalige	 kafenion.	 Nu
worden	daar	3	woningen	gebouwd.
Hierboven	 zie	 je	 het	 huis	 tegenover
het	terras	van	taverne	Kournas.
Dit	huis	wordt	volledig	gerenoveerd.

rust	in	Kournas
Bij	ons	in	het	dorp	Kournas	hebben	we	een	aantal	toeristen	gezien	bij	de	tavernes	en	ook
bij	 Mandali	 hebben	 we	 de	 eerste	 klanten	 gehad.	 Deze	 bezoekers	 verbleven	 allemaal
verder	 weg,	 In	 Georgioupolis	 en	 in	 Kavros	 zijn	 de	 eerste	 hotels	 vanaf	 1	 juli	 open	 en
misschien	komen	ze	ook	naar	Kournas.
Iedereen	staat	in	de	startblokken	om	de	toeristen	met	de	bekende	Kretenzer	gastvrijheid
te	ontvangen.	Maar	wel	met	afstand.

schoon
In	het	dorp	 is	het	nog	steeds	erg	 rustig	en	stil.	Er	wordt	nog	hier	en	daar	gebouwd	en
verbouwd.	 De	 culturele	 gemeenschap	 van	 Kournas	 nam	 het	 initiatief	 om	 op	 een
namiddag	het	centrum	van	het	dorp	schoon	te	maken	en	ruim	een	week	later	kwam	ook
de	gemeente	nog	een	 keer	 snoeien	en	maaien.	Het	 dorp	 ziet	 er	weer	 netjes	 uit	 en	nu
maar	hopen	dat	het	ook	zo	blijft.	
Ik	probeer	het	plein	een	beetje	afvalvrij	te	houden	en	ruim	zoveel	mogelijk	weggegooid	of
weggewaaid	 afval	 op.	 Als	 het	 er	 schoon	 uitziet,	 blijft	 het	 meestal	 ook	 schoon.	 “Θα
δούμε’’,	we	zullen	zien.

natuur
De	natuur	trekt	zich	nergens	iets	van	aan	en	doet	gewoon	wat	zij	moet	doen.	De	eerste
vijgen	 zijn	 rijp,	 maar	 door	 de	 droogte	 zijn	 ze	 bijna	 niet	 te	 eten	 en	 kan	 ik	 ze	 ook	 niet
gebruiken	om	vijgenjam	te	maken.	Zo	jammer.	De	tijm	bloeit	nu	volop	en	ook	de	kretenzer
roos	 zie	 je	 overal	 in	 de	 achtertuin	 van	Kournas.Nog	even	 en	we	 kunnen	weer	 bramen
plukken.
Op	 dit	 moment	 is	 het	 bijna	 40	 graden	 en	 zingen	 de	 cicaden	 tot	 laat	 in	 de	 avond	 hun
zomerlied.	Ook	de	zwaluwen	zijn	druk	met	de	vlieglessen	voor	hun	kroost.

EHBO
De	 plannen	 die	 we	 hadden	 voor	 een	 EHBO	 cursus	 zijn	 door	 de	 Lock	 down	 niet
doorgegaan.	Het	gebouw	waar	de	EHBO	middelen	liggen	die	Kournas	ontvangen	heeft,
krijgt	een	andere	bestemming.

Michalis,	de	voorzitter	van	de	Culturele	Gemeenschap	heeft	toegezegd	dat	er	op	het	plein
een	kast	komt	voor	de	EHBO	middelen	en	ook	de	defibrillator	krijgt	daar	een	vaste	plek.
We	hopen	dat	we	volgend	jaar	in	het	voorjaar	wel	de	EHBO	cursus	kunnen	organiseren.

Zon,	zee	en	strand
	
Vooral	in	de	weekenden	is	het	strand	nu	een	favoriete	plek	voor	de	Kretenzer	families.	Er
gaan	 steeds	meer	 strandtavernes	 open,	maar	met	minder	 bedden	 en	minder	 parasols.
Ook	is	er	meer	ruimte	tussen	de	parasols	en	mogen	er	maar	2	bedden	onder	1	parasol
staan.

Dus	de	grote	Griekse	families	en	vriendengroepen	zie	je	nu	op	hun	eigen	stoel	of	op	een
handdoek	op	het	zand,	onder	hun	eigen	parasols.	En	een	Griekse	familie	zonder	eten	en
drinken	is	niet	mogelijk,	dus	ook	de	(overvolle)	koelbox	gaat	mee,	de	BBQ,	het	bier	en	de
wijn,	speelgerei	voor	de	kinderen	en	misschien	ook	wel	een	radio	voor	de	muziek.	

Wij	hebben	dit	een	paar	keer	meegemaakt	op	een	zondag	en	het	deed	ons	zo	denken
aan	de	jaren	’70	en	’80.	Toen	lag	je	ook	op	je	handdoek	op	het	strand	en	had	je	 iets	te
eten	en	te	drinken	mee.
	
Veel	Kretenzers	 hebben	 de	 afgelopen	 vrije	weken	 hun	 eiland	 beter	 leren	 kennen.	Veel
mensen	waren	nog	nooit	bij	Elafonissi	geweest	of	naar	de	zuidkust.	Ik	heb	ook	nog	nooit
zoveel	gebruinde	Kretenzers	gezien.

Bestelling	lokale	producten	Mandali
	
Goed	nieuws	voor	iedereen	die	weer	de	heerlijke,	gezonde	lokale	producten	van	Mandali
wil	 bestellen:	 volgende	week	 gaat	 er	 een	 bus	 naar	 Duitsland	 en	 ik	 kan	 pakketten
meegeven.
Dus	 als	 je	 iets	 wilt	 bestellen,	 geef	 het	 dan	 zo	 snel	 mogelijk	 door	 via	 email	 of	 een
persoonlijk	bericht	via	Facebook.	De	bestellijst	vind	je	hier.

Nieuws	over	de	ezels
Net	als	wij,	wachten	ook	de	ezels	op	de	toeristen	voor	de	kruidenwandelingen.	Ze	moeten
het	doen	met	Arno	en	mij.	Ze	kijken	al	uit	naar	de	eerste	wandelaars	die	ze	even	kunnen
uitproberen,	door	links	en	rechts	te	gaan	eten	als	ze	moeten	lopen	en	gewoon	te	doen	wat
ze	willen.	

aan	het	werk
We	hebben	een	paar	keer	een	langere	wandeling	met	de	ezels	gemaakt	en	ze	hadden	ook
allemaal	een	zadel	of	tassen	op	hun	rug.	Het	was	een	werk-wandeling.	Zelfs	Zoë	had	een
kleedje	op	haar	rug	(je	moet	klein	en	niet	te	zwaar	beginnen),	en	dit	vond	ze	geen	enkel
probleem.	Ze	liep	gewoon	mee	alsof	ze	dit	kleedje	dagelijks	droeg.	Ik	herinner	me	de
1e	keer	dat	we	Cleo	een	kleedje	op	haar	rug	legden:	ze	liep	net	zo	lang	te	draaien	en	te
bokken	totdat	het	kleedje	eraf	viel.	Maar	de	aanhouder	wint	en	nu	loopt	ze	gewoon	met	het
originele	houten	pakzadel	van	bijna	20	kilo	op	haar	rug.

over	het	water
De	werk-wandeling	werd	wel	een	beetje	langer	dan	gepland,	want	Zoë	wilde	niet	het
stromende	water	van	de	rivier	oversteken.	Dus	we	moesten	een	stukje	teruglopen.
Ook	de	ijzeren	roosters	in	de	straat		zijn	nog	een	probleem	voor	haar.	Ook	haar	moeder,
Cleo	had	hier	in	het	begin	dat	ze	bij	ons	was,	moeite	mee.	Dus	ze	heeft	het	niet	van	een
vreemde.	We	blijven	het	gewoon	proberen	en	op	een	dag	zal	het	goed	komen.

Langzaam	worden	de	groene	velden	allemaal	bruin	en	kunnen	de	ezels	niet	meer	overal
voldoende	eten.	Gelukkig	zijn	ze	ook	dol	op	droge	grashalmen	en	gedroogde	olijfblaadjes.
Maar	daar	moeten	ze	wel	veel	van	eten	om	vol	te	raken.	
	
Maar	ik	heb	ook	goed	nieuws	voor	de	ezels:	volgende	week	staan	er	een	paar
kruidenwandelingen	gepland	met	toeristen!!!	Het	seizoen	gaat	beginnen.

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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