
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	in	deze	Mandali	Mail	onder	andere	over	:
*	druiven	persen
*	pannenkoeken	en	kaarten
*	nieuwe	soorten	olijfolie	bij	Mandali
*	bestelling	van	lokale	producten	in	oktober
*	wat	is	carob
*	ezelnieuws
	
Ik	hoop	dat	je	het	met	plezier	zult	lezen.

Wat	begon	de	september	maand	verrassend	in	Kournas.
Vanaf	de	eerste	dag	kwamen	dagelijks	toeristen	het	dorp
bezoeken	en	zij	kwamen	zowel	bij	Mandali	en	bij	de
verschillende	tavernes.	Af	en	toe	was	het	gewoon	druk	in
het	dorp!!!	

De	meeste	bezoekers	hadden	hun	huiswerk	gedaan	en
hadden	Google	gevraagd	waar	ze	lokale	producten
konden	kopen,	waar	ze	typische	Kretenzer	gerechten
konden	eten	of	wat	ze	konden	bezoeken	of	ontdekken	in
dit	gebied.	Veel	mensen	kwamen	doelgericht	naar
Kournas.
	

Het	weer	is	nog	steeds	zomers,	met	af	en	toe	wat	bewolking	landinwaarts	en	op	19	en	20
september	veel	regen.	De	temperatuur	is	nog	steeds	ruim	boven	de	20	graden	en	het
zeewater	ook.	Redenen	genoeg	om	nog	heerlijk	te	genieten	op	Kreta.

"Initiatief	Helfen	mit	Herz"
Sonja	Martens	schreef	mij	namens	de	groep	“Initiatief
Helfen	mit	Herz”,	de	“helpfeeën”	uit	Goch	en	omgeving	.
Ze	vroeg	of	er	gezinnen	in	Kournas	zijn	met	kinderen	die
kleding	etc.	nodig	hebben	voor	de	winter.	Natuurlijk	zijn
deze	er.
En	toen	begonnen	de	dames	met	naaien,	breien	en
haken.

Een	pakket	werd	naar	Kreta	gestuurd	en	de	andere	handwerken	werden	over	de	koffers
verdeeld	en	meegebracht	naar	Kreta.	We	hebben	een	afspraak	gemaakt	met	de	priester
van	Kournas,	Papa	Georgios	en	zijn	vrouw	en	bij	de	kerk	hebben	Sonja	en	Sylvia
namens	de	groep	de	kledingstukken	overhandigd.

Sonja	schreef	het	volgende	over	de	overdracht	van	de	vele	kledingstukken:
"Ons	hart	is	nog	steeds	erg	geraakt	door	deze	mooie	avond.	We	hebben	270	handwerken
voor	kinderen	uit	behoeftige	gezinnen	kunnen	overhandigen	aan	"Papa	Georgios",	de
priester	van	het	bergdorp	Kournas	op	Kreta.	Hij	zal	ze	voor	ons	uitdelen	aan	gezinnen	die
hulp	nodig	hebben.	We	konden	sprakeloosheid,	emotie	en	dankbaarheid	in	zijn	ogen
lezen.	Het	was	een	zaak	die	ons	na	aan	het	hart	lag.	We	danken	ook	Barbara	en	Arno
van	Mandali	Kournas	voor	uw	bemiddeling.
Een	avond	die	ons	hart	heeft	geraakt."	

Storm	Ianos
	
De	middellandse	zee	storm	met	orkaankracht	met	de
naam	Ianos	heeft	in	Griekenland	en	op	verschillende
Griekse	eilanden	veel	schade	aangericht.
Ook	op	Kreta	waren	we	gewaarschuwd	voor	harde	storm
en	heftige	regenbuien.

Hier	in	de	omgeving	viel	het	gelukkig	erg	mee.	Het	heeft
heel	hard	geregend	en	ook	was	er	een	stevige	wind.	Maar
dit	was	voornamelijk	in	de	nacht	van	zaterdag	op	zondag.
Zondag	overdag	was	het	al	weer	bijna	helemaal	droog	en

scheen	’s	middags	de	zon	al	weer.	In	de	omgeving	van	Heraklion	was	de	storm	heftiger
en	was	er	ook	meer	schade.

Pannenkoeken	in	taverne	Kournas

Met	een	stormachtige	dag	met	veel	regen	in	het
vooruitzicht	hadden	vrienden	uit	België	een	leuk	idee:	ze
hadden	pannenkoeken	gebakken	en	die	meegenomen
naar	Taverne	Kournas.	Met	een	drankje	en	een	kaartspel
en	internationaal	gezelschap	hebben	we	een	hele
gezellige	middag	gehad.
De	regen	liet	het	afweten	en	ook	de	storm	was	al	voorbij,
dus	we	zaten	heerlijk	buiten	op	het	terras.

Ook	de	lokale	bevolking	vonden	de	pannenkoeken	erg
lekker.	Er	is	al	gesproken	over	een	volgende	zondagmiddag,	met	mosselen	en	(Vlaamse)
frieten	met	huisgemaakte	mayonaise	of	oliebollen.	Maar	deze	laatste	bewaren	we	voor	31
december.

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

September	op	Kreta
Na	 een	 paar	 drukke	 eerste	weken,	werd	 het	 na	 half	 September	 opeens	 veel	 rustiger.	 De
Engelsen	kregen	quarantaine	plicht	als	ze	terugkeerden	van	hun	vakantie	uit	Griekenland	en
ook	Scandinavië	en	zelfs	Nederland	stelden	code	 rood	en	oranje	 in.	Veel	mensen	hebben
daardoor	hun	vakantie	geannuleerd	of	uitgesteld.

veilig
De	situatie	op	Kreta	is	nog	steeds	erg	veilig.	Op	dit	moment	zijn	er	ruim	20	mensen	positief
getest	op	COVID	en	enkele	mensen	 liggen	 in	het	ziekenhuis.	De	meeste	mensen	hebben
geen	of	lichte	klachten	en	zijn	thuis	of	in	een	coronahotel	in	quarantaine.	

jongeren
Wij	vermoeden	dat	de	jongeren	uit	West-Europa	met	hun	gedrag	(niet	dragen	van	maskers,
geen	 afstand	 houden)	 tijdens	 hun	 vakantie	 op	 Kreta	 een	 van	 de	 redenen	 was	 voor	 de
besluiten	van	de	verschillende	regeringen.	Op	het	vaste	land	is	de	situatie	veel	ernstiger	als
op	 de	Griekse	 eilanden,	maar	 dit	 is	 geen	 vakantiebestemming	 van	 jongeren,	 dus	 is	 daar
waarschijnlijk	geen	code	rood	of	oranje	nodig.
	
Gelukkig	zijn	er	ook	toeristen	die	het	geen	probleem	vinden	om	in	quarantaine	te	gaan	als	ze
thuis	 komen.	 En	 er	 zijn	 toeristen	 uit	 landen	 waar	 geen	 codes	 gelden	 bij	 terugkeer.	 De
berichten	voor	de	komende	weken	zijn	niet	zo	positief.	Men	verwacht	dat	in	het	Oosten	van
Kreta	na	20	september	er	weinig	toerisme	meer	zal	zijn.	Gelukkig	zitten	wij	in	het	westen	en
hopen	we	nog	een	paar	weken	te	kunnen	werken.

September	drukte	in	Kournas
Het	was	in	september	erg	gezellig	en	druk	in	Kournas.	Iedere	dag	hebben	we	toeristen	in
het	dorp	op	bezoek	gehad.	Zowel	 in	de	tavernes	als	ook	bij	ons	 in	de	winkel	zagen	we
regelmatig	bekende	gezichten.		Mensen	hadden	hun	vakantie	van	mei	en	juni	verschoven
naar	 September	 of	 ze	 komen	 elk	 jaar	 in	 deze	 periode	 hier	 om	 hun	 vakantie	 door
te		brengen.

In	de	prefectuur	Chania,	waar	ook	Kournas	onder	valt,	hebben	we	nog	steeds	de	plicht
om	maskers	te	dragen,	binnen	en	buiten.	De	meeste	mensen	houden	zich	er	aan,	maar
veel	dorpelingen	dragen	in	het	dorp	geen	masker.	Ze	houden	afstand,	zijn	voorzichtig	en
dragen	hun	masker	als	het	moet	(bezoek	aan	kerk,	begrafenis,	supermarkt	etc.)

Druiven	persen
Het	weer	was	een	spelbreker	bij	het	druiven	persen.	Het	eerste	weekend	regende	het	en
het	2e	weekend	hadden	we	een	harde	storm	uit	het	zuiden.	Maar	de	eerste	persingen	bij
het	Kafenion	in	Kournas	zijn	gelukt	en	het	volgende	weekend	worden	de	laatste	druiven
geperst.
Door	het	slechte	weer	begonnen	ze	 later	en	gingen	ze	door	 tot	 ’s	avonds	een	uur	of	9,
druiven	persen	met	maanlicht.

Voor	het	Kafenion	werden	in	het
weekeinde	de	druiven	geperst	met

maanlicht

Mandali
In	de	winkel	was	het	in	september	aanzienlijk	drukker	dan	in	de	voorgaande	2		maanden.
We	hebben	weer	veel	toeristen	blij	gemaakt	met	de	lekkere,	gezonde	lokale	producten	uit
Kournas.

cadeaus
Deze	 maand	 was	 ook	 de	 maand	 van	 de	 cadeautjes.	 Wij	 zijn	 zo	 verwend	 met	 leuke
attenties	die	klanten	hadden	meegenomen	of	opgestuurd.	Heel	bijzonder	was	de	komst
van	onze	5e	ezel,	die	als	mascotte	bij	de	ingang	van	de	winkel	staat.	Ook	kregen	we	nog
een	 t-shirt	 met	 een	 levensgrote	 ezel	 erop	 en	 een	 legpuzzel	 (voor	 de	 lange
winteravonden),	 een	 bijzondere	 parfum,	 een	 heerlijke	 fles	 Lagerkorn	 en	 leverworst	 (zo
lekker	 en	 zoveel	 soorten).	 Ook	 de	 ezels	 werden	 verwend	 met	 wortelen,	 oud	 brood
en	paardesnoepjes.	We	vonden	het	geweldige	verrassingen!	Nogmaals	bedankt.
	
Tussen	de	bedrijven	door	hebben	we	ook	nog	de	bestellingen	klaargemaakt	en	aan	Peter
meegegeven.	Intussen	zijn	alle	bestellingen	weer	op	de	juiste	adressen	bezorgd	en	kan
iedereen	weer	genieten	van	de	olijfolie,	honing,	kruiden	etc.
	
Nieuwe	soorten	olijfolie
De	vraag	naar	goede	kwaliteit	olijfolie	wordt	steeds	groter.	Steeds	vaker	komen	mensen
doelgericht	 naar	 Mandali,	 omdat	 ze	 gehoord	 of	 gelezen	 hebben	 dat	 wij	 goede	 olijfolie
verkopen.
We	wilden	graag	het	assortiment	olijfolie	uitbreiden	en	zijn	op	zoek	gegaan	 in	Kournas.
Want	het	moest	wel	olijfolie	van	de	lokale	boeren	zijn.

Tsounato	en	Koronaiki
We	 hebben	 2	 hele	 goede	 soorten	 olijfolie	 gevonden.	 Een	 olijfolie	 is	 een	 mix	 van	 de
grotere	 Tsounato	 olijf	 met	 de	 kleine	 Koronaiki	 olijf	 en	 de	 andere	 olijfolie	 is	 van	 de
Koronaiki	olijf,	geperst	in	de	Stone	Mill	in	Kalyves.	Hier	combineren	ze	de	oude	techniek
van	persen	(met	grote	maalstenen)	met	moderne	apparatuur.

Smaken	verschillen	en	het	is	moeilijk	uit	te	leggen	wat	het	verschil	is	tussen	de	3	soorten.
Persoonlijk	vinden	wij	de	olijfolie	uit	de	Stone	Mill	fabriek	het	lekkerst.	Deze	olijfolie	heeft
een	 hele	 volle	 smaak	 en	 is	 vooral	 geschikt	 voor	 salade	 of	 om	 aan	 gerechten	 toe	 te
voegen.	De	olijfolie	van	Tsounato	met	Koronaiki	olijf	heeft	een	hele	fruitige	smaak.	En	de
Koronaiki	 olijfolie	 die	 we	 vanaf	 het	 begin	 in	 de	 winkel	 verkopen	 is	 een	 fruitige,	 milde
olijfolie.

Alle	3	soorten	staan	op	de	bestellijst	en	met	de	feestdagen	in	het	vooruitzicht	hebben	we
ook	een	proefpakket	samengesteld.	De	bestellijst	vind	je	HIER.

Bestelling	lokale	producten	Mandali
	
Heb	 je	 de	 laatste	 bestelronde	 gemist	 of	 ben	 je	 iets	 vergeten	 te	 bestellen?	Dan	 heb	 ik
goed	nieuws:	Peter	komt	begin	oktober	weer	naar	Kreta	en	heeft	weer	plaats	voor	een
aantal	dozen.
Als	je	voor	3	oktober	je	bestelling	doorgeeft	via	email	ga	ik	plaats	reserveren	en	je	pakket
klaarmaken.	De	bestellijst	voor	oktober	lees	je	HIER.

Nieuws	over	de	ezels
De	ezels	(en	de	ezelman	Arno)	hebben	hard	gewerkt	in	de	maand	september.	Samen	met
Arno	hebben	ze	bijna	dagelijks	een	kruidenwandeling	gemaakt	in	de	achtertuin.	Ook	mensen
die	vorig	jaar	een	kruidenwandeling	met	de	ezels	hebben	gemaakt		kwamen	dit	jaar	weer
terug	voor	de	wandeling.	Gelukkig	zijn	er	in	de	achtertuin	verschillende	routes	mogelijk,
zodat	we	deze	mensen	een	nieuwe	route	kunnen	aanbieden.

Net	als	vorig	jaar	waren	veel	mensen	zo	enthousiast	over	de	wandeling,	dat	ze	in	hun
vakantie	zelfs	2	keer	kwamen.	We	vonden	dit	een	geweldig	compliment	voor	de	ezelman	en
de	ezels.
	
Ezeldag
Op	zaterdag	is	Arno	in	de	winkel	en	geniet	ik	van	de	ezeldag.	Begin	dit	jaar,	tijdens	Arno’s
afwezigheid,		heb	ik	de	zorg	voor	de	ezels	overgenomen.	Maar	dit	was	in	het	begin	niet
gemakkelijk:	ze	waren	gewend	aan	Arno	en	aan	zijn	manier	van	werken.
We	hopen	dat	Arno	in	november	zijn	2e	heupoperatie	krijgt	en	dan	zal	ik	weer	voor	de	ezels
zorgen.	Om	te	voorkomen	dat	het	in	het	begin	weer	zo	moeizaam		gaat	heb	ik	nu	al	op
zaterdag	de	zorg	voor	de	ezels.

Ze	zijn	nu	al	veel	beter	aan	mij	gewend	en	weten	ook	dat	ik	niet	zo	consequent	en	streng
ben	als	Arno.	Ze	proberen	af	en	toe	van	alles	uit,	maar	het	gaat	erg	goed.	Ik	borstel	ze,	geef
ze	een	oor	massage,	maak	een	korte	wandeling	met	alle	4	in	de	achtertuin	of	ik	neem	ze	per
2	mee	voor	een	langere	wandeling,	ik	doe	wat	oefeningen	met	ze	en	we	hebben	natuurlijk
ook	veel	plezier	met	het	maken	van	selfies,	met	het	delen	van	appels	en	peren	en	het
zoeken	naar	carob.	
Paul	heeft	me	tijdens	het	herstel	van	Arno	geholpen	met	de	ezels	en	hij	staat	al	weer	in	de
startblokken	om	ook	straks	weer	te	helpen.	Een	fijn	vooruitzicht.
	
Azilakas
We	zijn	met	de	ezels	nog	een	keer	door	het	bos	gewandeld,	over	het	Azilakas	wandelpad.
En	zonder	problemen	liep	Eos	onder	de	scheve	boom	door.	De	ezels	liepen	een	vlot	tempo.
We	hebben	nog	nooit	zo	snel	deze	route	gelopen.	

Het	pad	heeft	onderhoud	nodig	en	we	hebben	al	gesproken	met	Michalis,	de	voorzitter	van
de	Culturele	Gemeenschap	Kournas.	We		gaan	proberen	het	pad	bij	de	oversteek	naar	de
rivier	te	repareren	en	bij	de	andere	steile	paden	gaan	we	waarschijnlijk	touwen	tussen	de
bomen	spannen,	zodat	je	houvast	hebt.	
Ook	nieuwe	wegwijzers	moeten	er	komen	en	in	2	richtingen	zichtbaar.	Dus	na	het	seizoen
hebben	we	ook	nog	genoeg	te	doen.

Dat	was	even	wennen,	regen	en
storm.	Dus	eten	in	de	schuilstal.

Op	 een	 dag	 zonder	 wandelaars
gingen	Arno	en	Eos	op	pad	voor	een
langere	 wandeling	 van	 Kournas
richting	 Episkopi	 en	 via	 Filaki	 weer
terug.	Ruim	10	kilometer!

Zoë	krijgt	ook	af	en	 toe	 iets	op	haar
rug	 om	 er	 aan	 te	 wennen,	 maar	 ze
vindt	 dit	 geen	 probleem,	 Ook	 de
manden	 draagt	 ze	 alsof	 ze	 het	 elke
dag	doet.

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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