
Hallo	{{voornaam}},
In	 deze	 Mandali-mail	 lees	 je	 informatie	 over	 onze
winkel	 Mandali	 in	 Kournas	 en	 vertel	 ik	 je	 nieuwtjes
over	Kreta,	over	het	dorp	Kournas	en	nog	veel	meer.
	

Je	leest	onder	andere	over	:
*	een	hete,	drukke	zomer	op	Kreta
*	nieuwe	straatnaam	in	Kournas
*	nieuwe	producten	bij	Mandali
*	bestellen	van	locale	producten	van	Mandali
*	ezelnieuws
	
Ik	hoop	dat	je	het	met	plezier	zult	lezen.

Er	wordt	nog	steeds	gebouwd	en	verbouwd	in	het	dorp.
Onze	buurman	heeft	het	huis	van	zijn	grootouders
helemaal	gerenoveerd,	inclusief	een	nieuwe	trap.
We	hadden	ruim	2	maanden	zand,	stof	en	gruis	overal	in
ons	huis	en	moesten	af	en	toe	klauterend	naar	huis,	maar
het	is	nu	af	en	het	is	erg	mooi	geworden.

Vroeger	hadden	de	huizen	geen	eigen	waterleiding	en	de
bewoners	haalden	water	bij	verschillende
watertapplaatsen.	Bij	de	trap	was	zo’n	tapplaats	en	ook
deze	is	gerenoveerd	en	herkenbaar	aan	een	mooie	tekst.
Nu	moet	er	alleen	nog	water	uitkomen.
De	straat	heeft	nu	ook	een	naam	gekregen:	Odos	Agia
Barbara,	want	verderop	in	de	straat	staat	de	agia	Barbara
kerk

Mandali	Mail
Ik	vond	het	weer		leuk	om	het	nieuws	uit	Kreta	en	Kournas
met	je	te	delen	en	ik	hoop	dat	je	deze	nieuwsbrief	met
plezier	gelezen	hebt.

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	en	onze	langoren	vinden.

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.

Heb	je	vragen	voor	ons	of	heb	je	een	suggestie?	We	vinden	het	altijd	leuk	om	van	je	te
horen.	Reageer	op	deze	Mandali	Mail	of	stuur	ons	een	email	en	je	hoort	snel	van	ons.
	
Zonnige	zomergroeten	uit	Kournas	en	pas	goed	op	jezelf	en	je	familie.

Arno	en	Barbara

Facebook Website

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

een	hete	zomer	op	Kreta
	
Iedere	maand	schrijf	ik	graag	weer	een	nieuwsbrief,	maar	iedere	maand	is	het	eind		van	de
maand	weer	sneller	in	zicht	dan	ik	dacht.	Maar	het	gaat	lukken	om	deze	nieuwsbrief	nog	in
augustus	te	versturen.	Gelukkig	heeft	augustus	31	dagen.

branden
In	 Griekenland	 zijn	 de	 grote	 branden	 gelukkig	 weer	 voorbij	 en	 ook	 hier	 op	 Kreta	 is	 de
temperatuur	weer	gezakt.	De	wind	 is	niet	meer	zo	sterk,	dus	het	 risico	op	brand	 is	minder
geworden.	Het	was	in	juli	al	heet,	met	een	hittegolf	van	bijna	2	weken	met	temperaturen	van
ruim	40	graden.	Zelfs	de	 lokale	bevolking	klaagde	over	de	hitte,	zo	heet	en	zo	veel	dagen
achter	elkaar	hadden	ze	nog	niet	eerder	meegemaakt.	Het	was	ook	de	ergste	hittegolf	sinds
ruim	40	jaar.	
Ook	in	augustus	hadden	we	nog	een	paar	hete	dagen	met	harde	wind	uit	het	noorden	(de
Meltemi)	en	 toen	heeft	het	ook	op	Kreta	op	een	paar	plekken	gebrand.	Bosrijke	gebieden,
zoals	de	Samaria	kloof	en	het	Preveli	strand	waren	zelfs	een	aantal	dagen	gesloten.	

droog
Op	 dit	 moment	 29	 augustus	 is	 de	 temperatuur	 weer	 bijna	 normaal,	 29	 graden	 met	 	 een
beetje	noordenwind.	De	 laatste	dag	met	 regen	was	31	mei	en	dat	 is	 in	de	natuur	goed	 te
zien:	de	citrusbomen	hebben	wel	(nog	groene)	vruchten,	maar	de	blaadjes	hangen	slap	en
ook	de	olijfbomen	hebben	dorst.	Niet	alle	boeren	bewateren	hun	bomen.	
Het	weer	 is	overal	een	beetje	extreem.	We	zeiden	al	 tegen	elkaar	dat	het	wel	 lijkt	alsof	de
ene	helft	van	de	wereld	verdrinkt	in	het	regenwater	en	de	andere	helft	verbrandt.

hoogseizoen
Het	hoogseizoen	 is	op	Kreta	 langzaam	begonnen.	De	meeste	hotels	en	tavernes	waren	 in
de	maand	juli	open	en	waren	ook	goed	bezet.	Ook	veel	Grieken	kwamen	dit	jaar	weer	naar
hun	 familie	 of	 vrienden	 om	Maria	 Hemelvaart	 te	 vieren.	 Helaas	 kon	 dit	 niet	 zo	 uitbundig
gevierd	worden,	maar	het	was	op	veel	plekken	gezellig	druk.
De	maand	 augustus	 was	 een	 drukke	maand	 op	 Kreta.	We	 hebben	 ook	 nog	 nooit	 zoveel
huurauto’s	 op	 de	 wegen	 gezien.	 Er	 zijn	 dit	 jaar	 niet	 zo	 veel	 bus-excursies	 en	 de
belangstelling	 hiervoor	 is	 met	 de	 Covid-regels	 ook	 duidelijk	 minder.	 Ook	 op	 de	 populaire
stranden,	zoals	Balos,	Elafonissi	en	Preveli	is	het	soms	overvol.	

Covid
De	Covid	 regels	 worden	 aangepast	 aan	 de	 ernst	 van	 de	 besmettingen.	 De	 aantallen	 zijn
weer	gestegen,	maar	op	dit	moment	is	het	stabiel.	Er	geldt	nog	een	avondklok	van	1:00	tot
6:00	a.m.,	er	is	een	maskerplicht	in	ruimtes	zoals	winkels,	musea,	auto's	etc.	en	er	is	geen
muziek	in	de	tavernes.
Vanaf	13	september	gelden	er	weer	nieuwe	regels.	De	laatste	veranderingen	van	de	regels
zijn	te	lezen	op	deze	pagina	van	de	griekse	overheid	

drukte	in	Kournas
Het	 is	af	en	toe	echt	druk	 in	Kournas	met	volle	terrassen	en	ook	bij	Mandali	moeten	de
mensen	 soms	 even	 buiten	wachten,	 omdat	 er	 al	 4	 klanten	 in	 de	winkel	 zijn	 (dit	 is	 het
maximum	 aantal	 dat	 toegestaan	 is	 in	 onze	 kleine	 winkel).	 Gelukkig	 hebben	 we	 een
storytable	en	het	terras	bij	de	taverne	Kournas	is	dichtbij.	Maar	ook	zijn	er	dagen	dat	we
maar	één	auto	met	toeristen	door	het	dorp	zien	rijden.	Het	is	hollen	of	stilstaan.

ontdekkingsreis
Tijdens	 de	 hittegolf	 was	 het	 voor	 veel	 toeristen	 zelfs	 aan	 het	 strand	 te	 heet	 en	 veel
mensen	waren	toen	met	een	auto	onderweg	en	ontdekten	het	dorp	Kournas.	
We	merken	dit	 jaar	dat	veel	toeristen	hun	mobiele	telefoon	gebruiken	om	te	kijken	waar
ze	heen	kunnen	gaan,	wat	er	in	hun	omgeving	te	ontdekken	is	en	natuurlijk	om	hun	route
te	plannen.	Hierdoor	heeft	Kournas	veel	nieuwe	bezoekers	gekregen.	
	
Kafenion
Ik	was	een	paar	keer	in	het	Kafenion	van	de	familie	Piperakis	en	de	eigenaar	Dimitri,	92
jaar	oud,	was	vaak	alleen	daar.	Ik	vond	dat	zo	vreemd,	want	meestal	zaten	er	ook	andere
oudere	mannen	 bij	 hem.	 Toen	 ik	 hem	 vroeg	 waar	 iedereen	 was	 zei	 Dimitri:	 ”dood”.	 Ik
dacht	eerst	dat	het	een	grapje	was,	maar	het	was	echt	waar.	Ik	heb	het	nog	gevraagd	aan
zijn	dochter	en	zij	vertelde	me	hetzelfde.
De	 afgelopen	 periode	 zijn	 inderdaad	 veel	 oudere	 mannen	 gestorven	 en	 de	 jongeren
hebben	 allemaal	 een	 auto	 of	 een	 brommer	 en	 zij	 gaan	 koffie	 drinken	 in	 Kavros	 of	 in
Georgioupolis.
Tijden	veranderen,	maar	we	zullen	de	oudjes	missen	als	we	de	komende	winter	 in	het
kafenion	onze	post	gaan	halen.	We	zaten	er	soms	wel	een	paar	uur,	met	een	koffie,	een
glaasje	wijn	of	een	tsikoudia,	een	schaaltje	pinda’s	en	weer	helemaal	op	de	hoogte	van
alle	nieuwtjes.

nieuws	over	Mandali
																																																				en	hoe	gaat	het	met	ons?

Met	de	winkel	gaat	het	goed.	Steeds	meer	mensen	weten	Kournas	en	Mandali	te	vinden.
Zelfs	vanaf	de	omgeving	van	Heraklion	komen	mensen	om	bij	ons	de	olijfolie	 te	kopen.
De	meeste	mensen	vinden	ons	via	Google	(dankjewel	Google!)	of	ze	lezen	informatie	op
het	 internet	over	ons,	de	winkel	en	de	ezels	of	ze	zijn	nieuwsgierig	na	het	 lezen	van	de
reviews	 op	 Tripadvisor	 of	Google	 en	 komen	 even	 kijken	 of	 we	 echt	 lekkere,	mooie	 en
eerlijke	producten	hebben.	
	
ouzo
Regelmatig	vragen	klanten	ons	of	we	geen	ouzo	verkopen	en	omdat	dit	niet	iets	typisch
Kretens	 is	 hebben	we	het	 niet	 in	 de	winkel.	 Tijdens	een	 van	onze	 zondagse	uitstapjes
reden	 we	 door	 het	 kleine	 dorpje	 Kali	 Sikia	 en	 daar	 bevindt	 zich	 de	 wijngaard	 van	 de
familie	Zoumberakis	en	hier	maken	ze	de	echte	ouzo,	een	distillaat	van	kruiden,	zonder
suiker.	En	lekker!!!	Mandali	heeft	nu	dus	echte	ouzo	in	flesjes	van	200	ml	en	van	700	ml.
Als	je	in	de	buurt	bent	kom	rustig	even	proeven.
	
olijfolie
De	 verkoop	 van	 de	 verschillende	 soorten	 olijfolie	 gaat	 erg	 goed.	 De	 olijfolie	 mix	 van
Koroneiki	en	Tsounato	olijven	is	al	bijna	uitverkocht.	Gelukkig	verwacht	boer	Nikos	straks
in	november	een	goede	oogst,	dus	in	het	najaar	hebben	we	weer	nieuwe	olijfolie.
	
kruiden
Ook	de	 belangstelling	 voor	 de	 etherische	 olie	 en	 de	 hydrosol	 is	 groot.	Het	 verzamelen
van	de	 kruiden	en	 het	 distilleren	 kost	 veel	 tijd	 en	 is	 soms	moeilijk	 te	 plannen.	Daarom
hebben	we	besloten	om	de	winkel	op	zaterdag	te	sluiten	en	deze	dag	gebruiken	we	nu
voor	de	kruiden.	De	zaterdag	was	altijd	al	een	erg	rustige	dag.		
En	 voor	degene	die	echt	 niet	 op	een	andere	dag	naar	Mandali	 kan	 komen	 is	 het	 altijd
mogelijk	om	even	te	bellen	en	dan	zoeken	we	een	oplossing.	We	zijn	meestal	in	de	buurt
van	Kournas.
De	eerstvolgende	distillatie	is	van	het	kruid	salie.	
	
Keramiek	en	driijfhout
Van	de	Engelse	inwoners	van	Kournas,	Jane	en	Peter,	kregen	we	een	uniek	cadeau:	veel
keramiek	en	handgemaakte	decoraties	van	drijfhout.	We	mogen	dit	niet	verkopen,	maar
iedereen	die	iets	leuks	ziet	mag	het	meenemen	en	een	gift	in	de	Mandali	spaarpot	doen.
We	sparen	dit	jaar	voor	een	nieuw	informatiebord	op	het	dorpsplein.
De	eerste	vazen,	asbakken	en	houten	vissen	zijn	al	weg	en	als	 je	 in	de	buurt	bent	kom
even	langs	en	misschien	is	er	nog	iets	voor	je	bij.	
	
hoe	is	het	met	ons?
Op	dit	moment	zijn	de	operaties	in	de	ziekenhuizen	stopgezet	wegens	Covid,	maar	Arno
staat	 bovenaan	 de	 lijst.	 Zodra	 ze	weer	 gaan	 beginnen	 is	 hij	 aan	 de	 beurt	 voor	 zijn	 2e
nieuwe	heup.	We	hopen	dat	dit	snel	gebeurt,	want	hij	heeft	elke	dag	pijn	en	kan	alleen
korte	stukjes	lopen.	
We	 zijn	 erg	 blij	 met	 de	 vele	 beterschapswensen	 en	 berichten	 met	 steun	 en
bemoediging	die	velen	ons	sturen.	Dit	waarderen	we	zeer	en	het	helpt	en	motiveert	ons.
Dank	jullie	wel!

weerzien
Deze	zomer	zijn	veel	bekenden,	vrienden,		kennissen	en	vaste	klanten	van	Mandali	weer
op	Kreta	voor	een	heerlijke	vakantie.	En	het	is	fijn	om	iedereen	weer	terug	te	zien	en	te
horen	hoe	het	met	iedereen	gaat	in	deze	rare	tijden.
We	zijn	ook	weer	erg	verwend	met	verschillende	heerlijke	 lekkernijen,	zoals	 leverworst,
speculoos,	chocolade,	"Lagerkorn"	en	nog	veel	meer.	Ook	hebben	we	weer	een	doos	vol
kleding	 gekregen,	 waarmee	we	 de	mensen	 in	 Kournas	 en	 omgeving	 een	 groot	 plezier
kunnen	doen.	
Jullie	zijn	geweldig!

nieuw	bij	Mandali:	vijgenjam

heerlijke	koekjes

bij	de	storytable	hebben	we	een	klein
gedeelte	 van	 het	 drijfhout	 en	 de
keramiek	uitgestald.

Zo'n	leuke	postkaart	uit	Amsterdam

Bestelling	van	lokale	producten	van	Mandali
De	bestellingen	van	 lokale	produkten	van	Mandali	gaan	goed.	Bijna	elke	week	komt	de
koerier	 in	Kournas	een	of	enkele	dozen	ophalen.	Na	een	paar	communicatieproblemen
met	 het	 verzendbedrijf	 gaat	 het	 nu	 zonder	 problemen	 en	 zijn	 de	 bestellingen	 meestal
binnen	10	dagen	bezorgd.
	
bestellijst
Ook	bij	deze	newsletter	zit	een	bestellijst.	Als	je	HIER	klikt	zie	je	welke	produkten	je	kunt
bestellen.	 	Als	 je	 iets	wilt	bestellen	schrijf	me	dan	een	email	met	 je	wensen.	Ook	als	 je
iets	mist	op	de	lijst	kun	je	me	schrijven,	misschien	kan	ik	iets	regelen.

Als	 je	 vragen	 hebt	 over	 de	 bestelling	 of	 de	 producten,	 schrijf	 me	 een	 e-mail	 en	 ik
antwoord	zo	snel	mogelijk.

Nieuws	over	de	ezels
De	ezels	zijn	happy,	gezond	en	genieten	van	de	wandelingen.	Ze	weten	ook	heel	goed	hun
energie	te	verdelen	en	op	hete	dagen	doen	ze	gewoon	helemaal	niets.	Ze	eten	hun	ontbijt,
staan	in	hun	“hol”	in	de	schaduw,	rollen	een	keer	in	het	zand,	eten	hun	diner	en	wachten
geduldig	tot	het	weer	wat	koeler	wordt.	

ezelwandeling
Tijdens	de	wandeling	lopen	we	over	een	pad	naast	een	(droge)	rivier,	waar	het	heerlijk	koel
is	en	waar	veel	los	zand	ligt.	Hier	willen	de	ezels	graag	even	rollen.	Cleo	gaat	niet	zo	graag
met	haar	buik	bloot,	maar	de	anderen	genieten	van	het	koele	zand.	Terwijl	ze	liggen	kunnen
ze	ook	even	aan	hun	poten	knabbelen	en	ik	kan	gemakkelijk	even	hun	hoeven	controleren.
Vooral	Eos	geniet	van	dit	moment	en	blijft	graag	even	wat	langer	liggen.

snoepen
Na	de	wandeling	brengen	we	de	ezels	naar	het	“bos”	een	grondstuk	met	de	fruitbomen
en	een	“hol”	aan	de	overkant	van	hun	nachtverblijf.	Hier	zijn	veel	citrusbomen,	maar	wat
we	vergeten	waren,	er	staan	ook	2	perenbomen!
In	augustus	is	er	steeds	minder	groen	wat	de	ezels	kunnen	eten.	Alles	wordt	dor	en	bruin.
Gelukkig	eten	ze	dit	ook	graag	en	dit	is	ook	erg	goed	voor	ze.	Ze	worden	er	ook	niet	dik
van.	En	dat	was	nu	zo	raar,	toen	ik	ze	een	keer	ophaalden	om	17	uur:	ze	waren	zo	dik!	Ik
begreep	er	niets	van.
Als	we	de	ezels	uit	het	“bos”	halen	lopen	we	over	het	land	van	Jiannis	en	daar	laten	we
ze	nog	even	eten.	Maar	daar	staan	ook	olijfbomen		en	daar	mogen	ze	niet	van	snoepen.
We	moeten	er	dus	even	bij	blijven.

De	volgende	ochtend,	nadat	ik	40	liter	water	naar	bos	heb	gebracht,	liep	ik	even	door	het
bos	om	te	kijken	of	de	ezels	toch	niet	stiekem	naar	het	land	van	de	buren	konden	om	te
snoepen	en	of	alles	wel	goed	afgesloten	was.	Ik	zag	toen	een	vijgenboom	met	de	eerste
grote	rijpe	vijgen	en	op	een	goede	hoogte	voor	de	ezels.	Ze	konden	ze	zo	uit	de	boom
eten	als	ze	nog	niet	op	de	grond	lagen.	En	wat	we	helemaal	vergeten	waren:	er	staan	2
perenbomen.	Bij	beide	bomen	heb	ik	15	peren	op	de	grond	gevonden!!!	Gelukkig	waren
ze	nog	niet	rijp,	dus	nog	niet	zo	zoet.	De	ezels	mogen	wel	af	en	toe	een	peer	eten,	maar
zo	veel	is	niet	zo	goed	voor	ze.

Vooral	Cleo	en	Zoë	zijn	gek	op	zoet	en	nu	begreep	ik	ook	waarom	zij	steeds	direct	naar
het	bos	 liepen,	zodra	 ik	hun	halster	afgedaan	had.	 Ik	heb	een	aantal	dagen	 ’s	morgens
vroeg	peren	en	vijgen	geraapt,	zodat	ze	niet	teveel	zoetigheid	kunnen	eten.	

Ook	 onderweg	 tijdens	 de	 wandeling	 is	 het	 nu	 snoepen,	 want	 de	 eerste	 carob	 peulen
liggen	al	onder	de	boom	en	onderweg	komen	we	langs	een	paar	perenbomen.	Gelukkig
zijn	nu	de	meeste	peren	al	op.	

Gezelschap
Naast	de	waterbak	met	30	 liter	water	voor	de	ezels	staat	nu	ook	een	 lage	bak	voor	de
das,	 die	 in	 het	 bos	 woont.	 Ik	 ontdekte	 s‘morgens	 dat	 de	 waterbak	 van	 de	 ezels
omgegooid	was	en	toen	ik	sporen	van	een	das	ontdekte,	begreep	ik	al	snel	dat	een	das
had	geprobeerd	water	te	drinken	uit	de	hoge	bak.	Ik	heb	voor	hem,	of	haar,	een	lage	bak
gemaakt	en	daar	drinkt	hij	of	zij	nu	water	uit	en	de	bak	voor	de	ezels	staat	’s	morgens	nog
netjes	rechtop.	

Meet,	greet	and	feed
Soms	krijgen	we	vragen	van	mensen	of	ze	de	ezels	alleen	even	mogen	zien.	Ze	hebben
kleine	kinderen	die	de	wandeling	niet	kunnen	doen,	of	ze	zijn	zelf	slecht	teer	been,	of	ze
willen	 alleen	 even	 komen	 knuffelen.	 Daarom	 hebben	 we	 een	 meet,	 greet	 and	 feed
moment	bedacht	In	de	namiddag	om	ongeveer	17:30	uur.	Dan	lopen	de	ezels	nog	vrij	in
het	veld	vlak	bij	hun	nachtverblijf	en	willen	ze	graag	nog	even	wat	aandacht,	een	knuffel,
wat	lekkers	etc.
Als	je	onze	4	ezels	wilt	ontmoeten	laat	ons	dan	even	weten	wanneer	je	komt	dan	halen
we	je	op	bij	de	winkel	aan	het	dorpsplein.

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.

https://www.mandali-kournas.com/
https://www.facebook.com/mandalikournas/
https://www.instagram.com/barbaramandalikournas/
https://www.youtube.com/channel/UCahhr5Hej-F9LGigwiG0Xag/videos?view_as=public
https://barbara-mandali-kournas.email-provider.nl/memberforms/subscribe/standalone/form/?a=itkalvjlbq&l=__________&m=__________
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https://travel.gov.gr/#/
https://barbara-mandali-kournas.email-provider.nl/download/itkalvjlbq/Tqae6AeaOQ?file=NLD+-+bestellijst+Mandali+08-2021.pdf&l=%7B%7Blist_id%7D%7D
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