
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	:
*	het	hoogseizoen	is	voorbij	op	Kreta
*	onverwacht	bezoek
*	Bestelling	lokale	producten	van	Mandali
*	nieuws	over	onze	4	ezels	en	de	moedige	kat	Garfield
	
Ik	hoop	dat	je	het	met	plezier	zult	lezen.

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.
	
Hartelijke	groeten	uit	Kournas	en	we	wensen	je	een	fijne	augusts	maand.
Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

het	hoogseizoen	is	voorbij	op	Kreta
De	maand	augustus	is	al	weer	bijna	voorbij.	En	net	als	de	vorige	maanden	was	het	een	rare
augustus	maand,	hoogseizoen,	maar	zo	rustig.
Het	 weer	 was	 prima.	 Zoals	 gewoonlijk	 in	 augustus	 was	 het	 erg	 warm,	 soms	 heet.	 Maar
vrijwel	altijd	is	er	de	Meltemi	wind	uit	het	noorden	die	zorgt	dat	het	aangenaam	blijft.	Maar	35
graden	is	35	graden!	

Er	 kwamen	 wat	 meer	 toeristen	 naar	 Griekenland	 en	 ook	 op	 Kreta	 werd	 het	 een	 beetje
drukker.	Maar	het	was	totaal	anders	dan	in	andere	jaren.

Maria	Hemelvaart
In	 de	week	 van	 15	 augustus	 (Maria	Hemelvaart)	 kwamen	 vooral	 veel	Grieken	 naar	Kreta
voor	familiebezoek.	Vooral	ook	door	het	sociaal-toerisme	plan	van	de	regering	konden	veel
Grieken	toch	een	paar	dagen	op	vakantie.	Dit	plan	is	een	financiële	bijdrage	van	de	regering
voor	de	families	die	met	een	bijzonder	laag	inkomen.	Dit	geld	mogen	ze	ook	alleen	besteden
aan	vakantie	in	eigen	land.	En	dit	jaar	was	Kreta	bij	velen	de	1e	keus.

geen	feest
Normaal	is	de	15e	augustus	een	hoogtepunt	in	heel	griekenland	en	wordt	de	naamdag	van
Maria	 overal	 uitbundig	 gevierd.	 Maar	 dit	 jaar	 was	 dit	 niet	 mogelijk.	 Er	 waren	 zelfs	 extra
regels,	omdat	de	overheid	bang	was	voor	meer	verspreiding	van	het	Covid-virus.	
Eerst	al	geen	Pasen	door	de	Lock-down	en	nu	geen	Maria	Hemelvaart...Dit	jaar	wordt	er	een
om	snel	te	vergeten.

nog	meer	regels
Sinds	 deze	 week	 zijn	 er	 in	 de	 prefectuur	 van	 Chania	 extra	 regels	 gekomen	 tegen	 de
verspreiding	van	het	Covid	virus.	Er	kwamen	meer	positief	geteste	mensen	en	de	regering
wilde	erger	voorkomen.	Dus	dragen	we	nu	overal,	binnen	en	buiten	ons	masker.	In	de	stad
Chania	 worden	 deze	 regels	 goed	 nageleefd.	 De	 boete	 is	 ook	 hoog,	 €	 150,-.	 	 Op	 veel
plaatsen	werd	ook	absoluut	geen	rekening	gehouden	met	de	afstandsregels	en	mondkapjes
hingen	ergens	onder	aan	de	kin.	Vooral	de	jongeren	waren	hier	schuldig	aan.

tot	1	september	
De	tavernes	en	bars	zijn	al	sinds	15	augustus	vanaf	24:00	uur	tot	7:00	uur	gesloten	en	nu
mag	je	net	als	 tijdens	de	Lock	down	met	maximaal	4	mensen	aan	een	tafel	zitten.	 	Eerste
graads	 familieleden	mogen	met	 6	mensen	 aan	 een	 tafel.	Ook	mogen	 gezelschappen	 niet
groter	zijn	dan	9	personen.	Voorlopig	gelden	deze	regels	tot	1	september.

besmettingen
Op	dit	moment	hebben	we	op	Kreta	vooral	in	de	grote	steden	mensen	die	besmet	zijn,	maar
de	meeste	hebben	milde	verschijnselen	en	zijn	thuis	 in	quarantaine.	Tot	nu	toe	hebben	we
op	Kreta	195	besmettingen	gehad,	 vanaf	het	begin	gerekend.	 In	Chania	waren	gisteren	4
nieuwe	besmettingen	en	in	Heraklion	10.	Dus	de	aantallen	vallen	mee.
Nu	maar	hopen	dat	de	aantallen	snel	zakken	en	dat	alles	weer	een	beetje	 terugkeert	naar
normaal.

hoogseizoen	in	Kournas
	
In	Kournas	zijn	wel	toeristen	geweest,	maar	op	sommige	dagen	zagen	we	echt	niemand!
Vooral	op	zaterdag	is	het	overdag	bijzonder	rustig.
De	toeristen	die	ons	dorp	wel	bezochten,	kwamen	wel	echt	doelgericht	naar	Kournas.	Ze
hadden	op	internet	gelezen	over	Mandali,	ze	wilden	een	traditioneel	dorpje	bezoeken	of
ze	wilden	gewoon	de	drukkere	gebieden	liever	niet	bezoeken.	

het	echte	Kreta
Er	was	veel	interesse	voor	het	echte	Kreta	en	dat	was	voor	ons	natuurlijk	gunstig.	
In	 de	 dorpen	Georgioupolis	 en	 Kavros	 was	 het	 overdag	 echt	 helemaal	 leeg.	 Terwijl	 in
Kournas	bijna	dagelijks	toeristen	stopten	voor	een	wandeling,	een	hapje	of	een	drankje	of
een	bezoek	aan	Mandali.

surprise
En	 op	 een	 rustige	 maandagmorgen	 stapte	 opeens	 onze	 dochter	 de	 winkel	 binnen:
SURPRISE!	 Ze	 bleef	 een	 weekje,	 zonder	 man	 en	 kinderen	 en	 we	 hebben	 genoten:
gezwommen,	gesnorkeld,	 lekker	gegeten,	geocach	gezocht,	geshopt	en	nog	veel	meer.
Natuurlijk	was	het	veel	 te	snel	voorbij,	maar	wat	was	het	een	spannende,	onverwachte
verrassing.	
	
Internet
De	meeste	toeristen	gebruiken	hun	mobiele	telefoon	als	navigatie	en	als	reisgids	en	we
merken	dat	dit	goed	werkt.	Kournas	en	de	winkels,	tavernes	en	bezienswaardigheden	zijn
ook	bij	Google	bekend.	Vaak	vraag	ik	de	mensen	hoe	ze	Kournas	ontdekt	hebben	en	dat
is	meestal	met	hulp	van	Google.

vakantiewoningen
De	vakantiewoningen	in	het	dorp	waren	goed	bezet	en	de	toeristen	waren	zeer	tevreden
over	 hun	 vakantie	 hier	 in	 het	 dorp.	 De	 meesten	 hadden	 door	 de	 Covid	 situatie	 ook
doelgericht	 gezocht	 naar	 een	 vakantiewoning	 in	 plaats	 van	 een	 hotel.	 Dit	 leek	 hun
veiliger,	gemakkelijker	en	ze	hadden	minder	regels	en	beperkingen.	

Mandali
Ook	bij	ons	in	de	winkel	zou	je	niet	zeggen	dat	het	hoogseizoen	is.	We	zitten	ongeveer	op
25%	 van	 het	 normale	 aantal	 klanten.	Gelukkig	 kopen	 de	 klanten	 die	 binnenkomen	wel
allemaal	iets.

dankbaar
Soms	komen	de	mensen	uit	plaatsen	die	meer	dan	een	uur	 reizen	hier	vandaan	 liggen
speciaal	naar	Kournas,	omdat	ze	op	internet	gelezen	hebben	over	Mandali	en	dat	je	daar
eerlijke	en	goede	lokale	producten	kunt	kopen.	Dit	doet	ons	dan	erg	goed.

En	natuurlijk	zijn	de	ezels	ook	een	reden	voor	veel	mensen	om	naar	Mandali	te	komen.

Bestelling	lokale	producten	Mandali
Goed	nieuws	voor	iedereen	die	weer	de	heerlijke,	gezonde	lokale	producten	van	Mandali
wil	 bestellen:	 begin	 september	 komt	 Peter	 weer	 naar	 Kreta.	 En	 hij	 heeft	 plaats	 om
pakketten	mee	te	nemen.	
Dus	 als	 je	 iets	 wilt	 bestellen,	 schrijf	 me	 dan	 voor	 1	 september	 een	 email	 of	 een
persoonlijk	bericht	via	Facebook.	De	bestellijst	vind	je	hier.

Nieuws	over	de	ezels
De	ezels	zijn	weer	helemaal	gelukkig	met	de	wandelingen.	Vrijwel	elke	week	gaan	ze	met
Arno	en	enthousiaste	wandelaars	op	pad.	Wegens	de	Covid	situatie,	boeken	we	maar	een
familie	of	echtpaar	per	wandeling,	dus	zijn	de	wandelingen	snel	volgeboekt.

Popy
Onze	ezel	Popy	heeft	echt	een	fanclub.	Veel	mensen	vinden	haar	speciaal.	En	dat	is	ze	ook
wel	een	beetje.	We	hebben	haar	geadopteerd	omdat	de	eigenaar	niet		meer	voor	haar	kon
zorgen.

metamorfose
Popy	is	nu	22	jaar	en	ze	heeft	nogal	een	moeilijk	leven	gehad:	ze	was	meestal	alleen,
geslagen	en	geschopt,	verkeerde	dingen	gegeten,	geen	verzorging	gehad	en	ook	geen
aandacht.	Ze	is	nu	bijna	2	jaar	bij	ons	en	wat	is	ze	veranderd!	Ze	heeft	veel	minder	grijze
haren,	ze	is	afgevallen,	ze	laat	toe	dat	we	haar	borstelen	(tot	het	midden	van	haar	rug),	we
kunnen	haar	voorpoten	insmeren	met	laurierolie	tegen	de	vliegen	en	de	wondjes,	ze	loopt
gezellig	naast	ons	tijdens	de	wandeling	en	niet	meer	meters	achter	ons	en	ze	heeft	een
beste	vriendin.	Eos.	Mensen	die	Popy	vorig	jaar	hebben	gezien	zijn	ook	verrast	door	haar
metamorfose.

tevreden
Ook	de	andere	ezels	zijn	tevreden.	Eos	doet	haar	ding	en	laat	zich	niet	gek	maken,	Cleo
geniet	van	alle	aandacht	en	heeft	af	en	toe	een	speelse	bui.
En	Zoë	is	aan	het	puberen	en	ontdekt	dat	ze	een	eigen	wil	heeft.	Zij	is	nu	bijna	17	maanden
en	heeft	vorige	maand	voor	de	eerste	keer	haar	periode	gehad,	d.w.z.	ze	was	hengstig.	En
hoe…	ze	stond	midden	op	het	pad	te	balken	om	een	mannelijke	ezel!	Maar	ze	drinkt	ook
nog	melk	bij	haar	moeder...	Dit	wordt	nu	wel	minder.	Ze	drinkt	’s	morgens	en	’s	avonds	en
ook	na	stressvolle	momenten	zoekt	ze	even	rust	bij	haar	moeder	en	drinkt	wat.
	
Azilakas	wandelroute
We	hebben	met	de	ezels	de	lange	Azilakas	wandelroute	gedaan	en	dit	ging	geweldig.	De
ezels	vonden	het	leuk	om	eens	ergens	te	zijn	waar	ze	het	niet	kenden	en	stopten	bij	elk
zijpaadje	“om	dit	op	te	slaan	in	hun	radar”.	De	ezels	liepen	los,	want	de	paden	zijn	zo	smal
en	bij	een	misstap	zouden	we	dan	niet	aan	een	ezel	bungelen.

stoere	Eos
We	hebben	wel	erg	gelachen	om	stoere,	verstandige	Eos.	Terwijl	Arno	met	Cleo	en	Zoë	al
onder	een	scheefgegroeide	boom	was	gelopen	en	ik	er	ook	al	onderdoor	was	(een	beetje
mijn	hoofd	naar	beneden	doen	en	ik	kon	gewoon	doorlopen)	besloot	Eos	niet	verder	te
lopen.	Ze	had	misschien	het	idee	dat	de	boom	op	haar	zou	kunnen	vallen,	of	ze	had	het	idee
dat	ze	er	niet	onder	door	paste.	Kortom,	ze	liep	terug.	Popy,	die	achter	Eos	liep	ging
natuurlijk	met	haar	vriendin	mee.	Ik	ben	met	de	lijn	achter	ze	aan	gelopen	en	heb	ze
opgehaald.	Met	enige	aarzeling	kwam	Eos	mee	en	bij	de	boom	stopte	ze	weer.	Ik	heb	haar
verteld	dat	het	wel	paste	en	dat	de	boom	echt	niet	zou	vallen.	Ze	besloot	toen	om	niet	direct
onder	de	boom	door	te	lopen	(waar	men	zelfs	beton	heeft	gestort),	maar	ze	voelde	zich
veiliger	op	30	centimeter	ernaast	richting	afgrond,	over	droge	bladeren.
Ik	benieuwd	of	ze	de	volgende	keer	wel	gewoon	onder	de	boom	door	loopt.

programma
Er	is	ook	een	andere	plek	waar	men	houten	steunpalen	heeft	gemaakt	voor	de	veiligheid.
Daar	lopen	alle	ezels	niet	overheen.	Ze	lopen	alle	4	naast	het	pad	langs	de	boom.	Ze	vinden
het	waarschijnlijk	niet	veilig	genoeg.
We	hebben	de	Azilakas	route	wel	achterste	voren	gelopen,	dus	meer	bergop.	Dit	is	wel	iets
inspannender	in	het	begin,	maar	wel	veel	mooier.	Je	ziet	meer	en	de	terugweg	is	alleen
bergaf	met	mooi	uitzicht	op	de	kust	en	het	dorp.
We	gaan	zeker	nog	een	keer	en	volgend	jaar	staat	de	wandeling	op	het	programma.

moedige	Garfield
In	de	stal	van	de	ezels	woont	ook	af	en	toe	een	van	de	poezen	uit	de	straat.	We	noemen
hem	Garfield.	Als	we	’s	morgens	in	de	stal	komen	ligt	hij	soms	nog	lekker	te	slapen	op	het
stro.	Gisteren	kwam	Arno	in	de	stal	en	toen	sliep	Garfield	niet	meer,	hij	was	aan	het	jagen
op	een…slang,	een	luipaardslang.

Arno	heeft	de	jacht	gefilmd	en	de	moedige	Garfield	heeft	de	slang	uit	de	stal	gejaagd,	de
binnentuin	op	en	hem	uiteindelijk	gedood.	Precies	achter	zijn	kop	heeft	hij	hem	gebeten
en	toen	was	de	jacht	voorbij.	De	slang	ligt	nu	als	een	trofee	op	de	binnenplaats	bij	de	stal.

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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https://www.facebook.com/mandalikournas/
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