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.

Hoe is het nu op Kreta
Wat een bizarre tijd maken we mee: eerst alleen China, maar nu is de hele wereld in de ban
van het Coronavirus. We worden overspoeld met nieuws, wat wel en wat niet te doen,
kunnen we nog naar buiten of kunnen we beter thuis blijven? I
k hoop dat jij en je familie en dierbaren gezond zijn en dat de problemen met de
verschillende maatregelen meevallen. Wij kregen veel mailtjes en berichten met de vraag
hoe het met ons is en gelukkig kan ik zeggen dat het goed met ons gaat. In goede
gezondheid proberen we er het beste van te maken.

Corona virus op Kreta
Hier op Kreta is geen paniek. Tot nu toe (19 maart) zijn er 4 besmette mensen
opgenomen in het ziekenhuis van Heraklion. Dus het valt mee.
Nu maar hopen dat de maatregelen die de Griekse regering heeft afgekondigd goed
nageleefd worden en voldoende zijn om verdere besmetting tegen te gaan.

thuis blijven
We blijven zoveel mogelijk thuis, de scholen zijn al bijna 2 weken gesloten, de meeste
winkels en alle horecazaken zijn dicht en we houden afstand van elkaar. Alleen de
belangrijkste winkels zijn open, zoals supermarkt, slagerij, bakkerij, groentezaak en
apotheek. En hier mag per 10 vierkante meter 1 klant naar binnen. Groepen mensen
mogen nu niet groter zijn dan 10 personen.

blijf gezond
De bevolking volgt de regels goed op en gaat er serieus mee om. De gezondheid is voor
veel mensen heel erg belangrijk. En daar hebben ze ook gelijk in, want zonder
gezondheid heb je niets.

het dagelijkse leven in Kournas
Ook bij ons in het dorp is het Corona virus onderwerp van gesprek en merken we dat
iedereen heel serieus met de regels omgaat. Er is bijna niemand op straat, alle tavernes
zijn gesloten en we houden afstand van elkaar. Vooral de kwetsbare groep ouderen is wel
bang en zij blijven echt al dagenlang thuis.
Op het schoolplein speelden kinderen nog basketbal en er werd ook nog wel voetbal
gespeeld, maar de kinderen blijven nu meer en meer thuis.
Voor werkende ouders met kinderen heeft de overheid een regeling getroffen dat de
ouders om de dag gaan werken, zodat er altijd een bij de kinderen is. Want de kinderen
naar opa en oma brengen is niet erg verstandig.
Gelukkig is de bakkerij open en komt Pandelis zelfs nog brood bezorgen. Ook de
groenteman, de kaasboer, Jannis met kleding en schoenen en de boer met
sinaasappelen komen nog door het dorp rijden om hun producten te verkopen. En de
minimarkt in Kournas is ook gewoon open.
Bij de supermarkten in Kavros zijn alle producten gewoon aanwezig en wordt er niet
gehamsterd. Wel is er meer vraag naar meel en pasta, maar dit wordt gewoon weer
aangevuld als het op is.

Bestelling lokale producten Mandali
Eind maart zou Peter weer naar Kreta komen en op de terugweg zou hij bestellingen
meenemen, maar helaas is dit nu niet mogelijk.
Wij vinden het erg jammer dat je nu nog langer op de lekkere, gezonde producten moet
wachten, maar we blijven positief en hopen dat de situatie snel weer verbetert.
Zodra ik weet wanneer Peter weer naar Kreta komt schrijf ik je direct.

Nieuws over Mandali
Normaal gesproken zouden we nu al bezig zijn met het schoonmaken van de winkel,
zodat we begin april weer open kunnen. Maar dat stellen we nog even uit. We wachten af
hoe de situatie half April is en misschien kunnen we dan begin Mei de deuren weer open
doen.

moeilijk seizoen
Niet alleen voor ons, maar voor alle mensen die op een of andere manier werkzaam zijn
in het toerisme zal dit een moeilijk jaar worden. Tot nu toe missen we ruim een maand
klanten en inkomen, maar misschien wordt deze periode wel langer.

vakantie
Veel mensen hadden al een vakantie geboekt, hebben deze geannuleerd of omgeboekt
en komen misschien later in het jaar naar Kreta. Maar ook veel mensen kunnen niet in
een andere periode op vakantie of hebben hun betaalde reissom niet teruggekregen.
We zullen zien wat er gebeurt.
Jouw en onze gezondheid zijn op dit moment het belangrijkste.
We blijven positief en hopen dat we deze zomer veel bekende gezichten weer in Kournas
zullen terugzien.

Nieuws over de ezels
Onze 4 ezels maken het goed en zijn tevreden (denken we). Ze zijn al weer gewend aan
Arno die nu weer meeloopt om ze naar een ander veld te brengen en die ze nu ook af en toe
weer stro geeft.
En paar keer zijn de ezels weer op het grote veld geweest waar Eos en Cleo ook de eerste
maanden waren en daar hebben ze zo veel ruimte om te rennen en dat deden ze ook…

Zoë
Zoë wordt door moeder Cleo nog steeds opgevoed en ook zien we ze vaak samen spelen.
Zoë viert op 3 April haar 1e verjaardag en Cleo en Eos werden in maart 4 en 9 jaar en Popy
viert dit jaar haar 21e verjaardag. We gaan de verjaardagen op 3 april feestelijk vieren met
een paar lekkere traktaties.

hoefsmid
Normaal gesproken zou de hoefsmid van CAWS, vanaf Nederland de volgende maand weer
komen voor de hoeven controle, maar wegens het Corona virus is deze trip geannuleerd.
Hopelijk kunnen de hoefsmid en de tandarts nu in Oktober weer komen. De hoeven van de
ezels lijken in orde, ze hebben regelmatig gelopen over asfalt en harde veldwegen, dus hun
hoeven zijn al wel wat afgesleten.

vers groen
In deze tijd van het jaar kunnen de ezels weer heerlijk genieten van verse groene xorta
(wilde groente), paardenbloemen, verschillende grassoorten, weegbree etc. Ook de
gesnoeide takken van de sinaasappelboom van de buurman vonden ze heerlijk.
De wandelingen met de toeristen laten nog even op zich wachten en tot die tijd zullen ze het
met ons moeten doen.
Gelukkig kunnen we elke dag met ze gaan wandelen. In de achtertuin komen we geen
andere mensen tegen en kunnen wij en zij genieten van de lentegroei en –bloei.

lente in Kournas
Ondanks alle zorgen, ongemakken en uitgestelde plannen proberen we ook een beetje te
genieten van deze mooie tijd in de natuur.
De natuur weet niet dat er een Corona virus is.

1e zwaluw
Vorige week was het erg mooi weer en ook erg warm en zag je overal de ramen en
deuren openstaan om even het huis te luchten. Ook de natuur genoot: overal zag je
opeens meer bloemen, kwamen er knoppen in de bomen en de eerste zwaluw hebben
we gezien. Nu maakt 1 zwaluw nog geen zomer, maar het is toch elk jaar weer leuk om te
zien dat ze weer terugkomen en het geeft ons toch het gevoel dat de winter voorbij is.
Nou ja, voorbij? Op dit moment is het erg koud, met een harde noordenwind (uit Rusland,
denk ik) en bijna 12 graden. Gelukkig is het droog en zien we tussen de wolken de zon.

Rust
Ik durf het bijna niet te schrijven, maar tijdens de warme dagen hebben Arno en ik zo
genoten van de rust en de stilte: geen mensen op straat, geen lawaai van auto’s, in de
huizen van de buren hoorde je af en toe wat gepraat, de vogels zongen hun lied en in het
straatje vlak bij ons huis zijn maar liefts 6 geitjes geboren…
Zou het leven in het dorp 50 jaar geleden er ook zo uitgezien hebben?

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

