Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...
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 :
* de zomer begint zonder toeristen en met Corona regels
* de tavernes in Kournas zijn weer open
* Mandali is klaar voor het nieuwe seizoen
* Juni is moerbei maand
* nieuws over onze 4 ezels
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

Het begin van de zomer
Gelukkig worden de berichten over het Corona virus positiever en keert het normale leven
langzaam weer een beetje terug. Op Kreta hebben we op dit moment geen besmettingen en
zijn we weer een stap verder met het versoepelen van de lock-down regels.
Sinds 25 mei zijn de restaurants weer open en ook de grote warenhuizen en andere winkels
die nog gesloten waren zijn weer open. Vanaf 1 juni gaan ook de lagere scholen en
kinderdagverblijven weer open, het openbare vervoer rijdt weer vaker en we mogen weer
naar het strand! Natuurlijk houden we afstand en zijn we voorzichtig.
eerste toeristen
Vanaf 15 juni mogen de eerste hotels gasten ontvangen uit “veilige” landen en op 1 juli zal
waarschijnlijk iedereen weer veilig kunnen reizen.
De verwachtingen van iedereen die werkt in het toersime zijn hoog gespannen: zullen er wel
toeristen komen? Komen ze ook bij ons? Hoeveel toeristen komen er? Kunnen we wel
openen met zoveel extra regels en voorzieningen? Is het echt wel veilig voor de toeristen en
voor ons zelf?
We weten het niet en we wachten af wat er de komende weken gebeurt.
Het blijft moeilijk. Aan de ene kant willen we graag de toeristen weer op Kreta ontvangen,
maar aan de andere kant willen we het ook graag veilig houden. Natuurlijk willen en moeten
we ook onze boterham verdienen, maar niet ten koste van jouw en onze gezondheid.
Het blijft spannend en we wachten af hoe de situatie zich ontwikkelt.

eten en drinken in Kournas
In Kournas zijn de tavernes weer open en ook het kafenion is weer DE ontmoetingsplek
voor de oudere mannen van het dorp. Er staan minder tafels en stoelen op het terras en
de hygieneregels worden goed opgevolgd.
Het is nog erg rustig, maar hopelijk komen de Kretenzers en de buitenlanders die hier
permanent wonen, weer langzaam naar hun geliefde plek voor een drankje of een
maaltijd.
Wij hebben al gesproken van een dilemma: waar gaan we het eerst heen en wat gaan we
eten? We zullen zien waar we zondag terechtkomen als we onze trouwdag gaan vieren.

Moerbei
In de maand mei zagen we de eerste vruchten in de
moerbeibomen en wat werden ze snel rijp in de
“meiwarmte”.
Bij de stal staat een moerbeiboom die zowel witte, roze,
rode en zwarte vruchten heeft. En ze zijn allemaal
eetbaar. De witte zijn een beetje smaakloos, maar de roze
zijn erg lekker, de rode zijn iets zoeter en de zwarte zijn
heel erg zoet.
Wil je meer weten over de moerbei, lees dan hier verder.

Mandali is open
We hebben de winkel helemaal schoongemaakt en weer ingericht. Nog niet alles is er,
maar de belangrijkste producten zijn er: olijfolie, honing, raki en de raki-likeuren,
marmalade (van citroen met gember en van de Bergamot citroen), een aantal verse,
gedroogde kruiden en thee hebben we al verpakt. Binnenkort ga ik even kijken hoe het
staat met de wilde oregano.
Het assortiment in de winkel is vrijwel gelijk gebleven, alleen de Amsterdam Good
Cookies stroopwafels ontbreken dit jaar. Maar we zijn al op zoek naar een (lokaal)
alternatief voor de lekkere trek.
olijfolie
Tot nu toe hebben we 1 soort olijfolie in ons assortiment en we zijn bezig om dit uit te
breiden met nog 2 andere soorten olijfolie, ook uit Kournas. Ik houd je op de hoogte!
De tijmhoning van onze bakker Mimi is dit jaar erg donker van kleur en bijzonder
smaakvol.
Na het eerste werk “aan de winkel” hopen we nu snel ook werk “in de winkel” te krijgen.

Bestelling lokale producten Mandali
Op dit moment weet ik nog niet wanneer Peter naar Kreta om pakketten mee te nemen
naar Duitsland. Zodra ik een datum weet stuur ik je direct een extra nieuwsbrief met
bestellijst toe.
Deze eerste helft van 2020 staat in het teken van geduld. Veel geduld!

Nieuws over de ezels
Onze langoren maken het goed, maar net als wij, missen ze de toeristen. We hebben al een
paar wandelingen gemaakt met mensen die hier op het eiland wonen. Maar dit is niet te
vergelijken met vorig jaar, toen we bijna elke dag een groep van minimaal 4 mensen
meenamen voor de kruidenwandeling. Nu moeten de ezels het doen met Arno en mij.
training
Het voordeel is dat we nu meer tijd hebben voor de training van de ezels en gelukkig vinden
ze dit ook erg leuk. We leren ze naast ons te lopen, achteruit lopen, stoppen en ook weer
verder lopen. En Eos moet weer vaker haar buikspieroefeningen doen, want dit zijn we een
beetje vergeten. We kunnen deze training niet met alle ezels tegelijk doen, dus nemen elke
dag een andere ezel alleen mee. In het begin was dit wel even wennen voor de ezels. Ze
zijn zo gewend dat ze met zijn allen weggaan.
Ze genieten ook van de persoonlijke aandacht tijdens de training, vooral Popy vindt het
helemaal geweldig. Zij komt nu ook uit zich zelf naar ons toe voor een knuffel en zelfs het
borstelen vindt ze steeds fijner.
Zoë is af en toe erg ondeugend en probeert haar grenzen te verleggen. Maar dit hoort erbij,
ze is nog een peuter.
Er op uit
We hebben de verschillende velden waar de ezels verblijven afgezet met hekwerk,
takkenbossen of er staan muurtjes en dicht struikgewas.
Omdat ezels kampioenen zijn in het uitbreken controleren we af en toe of alles nog
“ezelproof” is. Dit moeten we dan doen als de ezels ergens rustig eten en niet zien wat we
doen.
Doen we dit als ze erbij zijn, dan is gegarandeerd de volgende dag het hek een beetje
ontwricht of zijn de takkenbossen verplaats of erger nog, zijn de ezels de hort op. Ze hebben
dan even gecontroleerd of we het echt wel goed hebben dichtgemaakt. Ze zijn zo slim.
Never a dull moment with donkeys.
Op zondag hebben de ezels hun rustdag (net als wij) en ik weet niet waarom, maar als de
ezels uitbreken doen ze dat meestal op een zondag. Ik geloof dat het al zo’n 10 keer
gebeurd is dat we op zondagmiddag de ezels van een veld wilden ophalen en dat we
onderweg al iemand tegenkwamen die ons vertelde dat de ezels daar en daar op de straat
liepen. Of dat we ze in de achtertuin ergens bij het bos zagen lopen, of dat ze op de straat
naar Kastellos liepen, op zoek waren naar de carob-boom.
in het donker
We hebben zelfs al eens ’s avonds in het donker gezocht naar (donkere) ezels, die vanaf het
veld in de richting van de Agios Johannis kerk waren gelopen en vandaar weer richting het
dorp. Het kleine rondje in de achtertuin noemen we dit.
Ook vanochtend (weer op zondag!) waren de ezels weer ontsnapt. Gelukkig zag ik ze aan
de overkant, bij de wijngaard van Stelios, dus hoefden we niet te zoeken
Nachtje weg
Twee weken geleden was de ergste ontsnappingsaktie.
Wil je weten wat er gebeurde? Lees dan hier verder.

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 pas goed op jezelf en je familie.
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.

