
Hallo	{{voornaam}},
In	 deze	 Mandali-mail	 lees	 je	 informatie	 over	 onze
winkel	Mandali	in	Kournas,	over	onze	4	ezels	en	vertel
ik	 je	 nieuwtjes	 over	 Kreta,	 over	 het	 dorp	 Kournas	 en
nog	veel	meer.

	
Je	leest	deze	maand	onder	andere	over:
*	Februari	op	Kreta
*	Hoe	is	het	in	Kournas
*	Nieuws	over	Mandali
*	Bestellen	van	lokale	producten
*	Nieuws	over	onze	ezels

Ik	hoop	dat	je	het	met	plezier	zult	lezen.

Mandali	Mail
Ik	vond	het	leuk	om	het	nieuws	uit	Kreta	en	Kournas	weer
met	je	te	delen	en	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	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	groeten	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

Februari	op	Kreta
Meestal	is	de	maand	Februari	een	echte	wintermaand	op	Kreta,	maar	dit	jaar	hebben	we	in
de	eerste	 helft	 van	 de	maand	 een	 record	 temperatuur	 van	25	 graden	gehad.	 Het	 weinige
sneeuw	dat	op	de	bergtoppen	 lag	 is	dan	ook	al	weer	bijna	gesmolten.	 In	de	natuur	 is	ook
goed	te	merken	dat	het	warm	is.	Veel	bloemen,	bloesems	en	kruiden	bloeien	al	en	ook	in	de
bomen	en	struiken	zijn	de	eerste	groene	blaadjes	al	te	zien.

De	koude	storm	Medea	heeft	drie	dagen	alle	warmte	verdreven	en	zaten	we	binnen	bij	de
open	haard	 te	genieten	 van	de	warmte.	De	 laagste	 temperatuur	was	min	8	graden	op	de
Askifou	hoogvlakte.	 Gelukkig	 duurde	 de	 kou	 maar	 een	 paar	 dagen.	 Toen	 de	 wolken	 weer
verdwenen	 waren,	 zagen	 we	 wat	 er	 gebeurd	 was:	 verse	 sneeuw	 op	 de	 bergen.	 De
temperatuur	liep	weer	op	en	de	winterse	kou	zijn	we	weer	snel	vergeten.	
	
Het	hele	eiland	is	nog	in	de	greep	van	COVID	en	ook	hier	op	het	eiland	een	record	aantal
besmettingen:	 op	 10	 februari	 71	 positieve	 testen,	 waarvan	 de	 meeste	 in	 de	 prefectuur
Rethymnon.	 Rethymnon	 is	 daarom	 sinds	 8	 februari	 in	 totale	 Lock	 down,	 een	 super	 rood
gebied.	Ook	in	Heraklion	is	de	code	nu	rood.
Het	aantal	besmettingen	erg	wisselend,	het	blijft	nog	steeds	een	verrassing.	De	lockdown	zal
ook	nog	wel	een	poosje	duren,	denk	ik.

De	winkels	in	de	prefectuur	Chania	zijn	open,	met	regels,	maar	we	hebben	maar	2	uur	de	tijd
om	te	gaan	winkelen.	Dus	voor	ons	is	shoppen	in	de	stad	Chania	vrijwel	onmogelijk.	Alleen
heen	en	terug	rijden	kost	al	bijna	2	uur!	We	blijven	dus	in	de	buurt.
De	vaccinaties	 zijn	ook	op	Kreta	begonnen	en	elke	2	weken	start	men	met	een	volgende
leeftijdsgroep.

Het	is	nog	vroeg	in	het	jaar,	maar	het	wordt	snel	groener	en	er	bloeien	steeds	meer
bloemen.

hoe	is	het	in	Februari	in	Kournas?
	
Er	zijn	een	aantal	besmettingen	in	Vrisses	en	in	Kavros,	maar	in	Kournas	is	het	virus	nog
niet	 aangetroffen	 (voor	 zover	 we	 weten)	 en	 we	 hopen	 ook	 dat	 het	 zo	 blijft.	 We	 blijven
onze	 maskers	 dragen,	 houden	 afstand,	 zijn	 voorzichtig,	 en	 wassen	 onze	 handen.	 Met
zeep	uit	Kournas,	maar	daarover	later	meer.
De	natuur	rondom	het	dorp	wordt	steeds	kleurrijker,	meer	bloemen,	meer	groen	aan	de
bomen	en	struiken	en	ook	de	vogels	laten	zich	horen.	
	
In	het	dorp	wordt	nog	steeds	gebouwd	en	gerenoveerd	aan	verschillende	huizen	en	ook
aan	 de	 kust	 in	 Kavros	 wordt	 hard	 gewerkt	 bij	 verschillende	 hotels:	 een	 nieuwe	 entree,
nieuw	interieur,	nieuwe	kozijnen	etc.	
	
Arno	 zou	 in	 Februari	 zijn	 2e	 heupoperatie	 krijgen,	 maar	 wegens	 Covid	 doen	 ze	 in	 het
ziekenhuis	nog	steeds	maar	20%	van	de	operaties.	Arno	heeft	een	gesprek	gehad	met	de
orthopeed	en	zij	was	het	met	Arno	eens	dat	de	operatie	echt	snel	moet	gebeuren,	maar
zij	is	ook	aan	allerlei	regels	gebonden.	Officieel	staat	Arno	niet	op	de	lijst	van	februari	en
ook	niet	op	die	van	maart,	maar	zodra	er	een	gaatje	 is	wordt	hij	gebeld	en	krijgt	hij	zijn
2e	nieuwe	heup.	Dus	wachten	we	nog	maar	even	af.		
	

Kournas	in	wintersfeer

nieuws	over	Mandali
De	verwachting	is	dat	de	eerste	toeristen	in	juni	zullen	komen,	maar	wij	hopen	dat	we	al
iets	eerder	de	winkel	weer	mogen	openen	voor	bijvoorbeeld	de	 lokale	bevolking	en	de
buitenlanders	 die	 op	 Kreta	 wonen.	 We	 hebben	 plannen	 om	 het	 interieur	 een	 beetje	 te
veranderen	en	we	hebben	een	nieuw	product:	olijfolie	zeep	uit	Kournas.
	
Olijfolie	zeep
Deze	natuurlijke	olijfolie	zeep	wordt	gemaakt	door	Nikos.	Hij	heeft	veel	olijfbomen	en	ook
olijfolie.	De	Tsounato	olijfolie	die	we	in	de	winkel	verkopen	is	geperst	van	zijn	olijven.	
De	 olijfolie	 zeep	 is	 gemaakt	 met	 natuurlijke	 ingrediënten	 en	 zal	 ook	 alleen	 bij	 Mandali
verkocht	worden.	De	zeep	is	nu	nog	te	vers	om	te	verkopen,	maar	vanaf	mei	ligt	de	zeep
in	de	winkel.
	
Essentiële	olie	en	hydrolaten
We	 verkochten	 van	 het	 merk	 Dosima	 verschillende	 essentiële	 oliën	 en	 hydrolaten.	 De
eigenaren	 van	 Dosima	 gaan	 Kournas	 verlaten	 en	 gaan	 terug	 naar	 hun	 vaderland
Slovenië.	Maar,	de	essentiële	oliën	en	hydrolaten	blijven	bestaan.

Arno	 en	 ik	 hebben	 een	 spoedcursus	 distilleren	 gehad	 van	 Sebastian	 en	 Irena	 en	 ook
gelijk	maar	de	moeilijkste:	ceder.	Het	ging	goed,	de	eerste	olie	is	gelukt.	Hij	moet	nog	een
maandje	rusten	en	dan	is	de	ceder	olie	klaar.	Vanuit	Slovenië	blijven	Sebastian	en	Irena
ons	steunen	en	begeleiden,	zodat	de	essentiële	oliën	bij	Mandali	verkrijgbaar	blijven.

Het	 distilleren	 van	 cypres	 is	 niet	 de
gemakkelijkste	om	mee	te	beginnen,
het	duurde	ook	24	uur!
Gelukkig	ging	's	nachts	het	gas	uit	en
konden	 we	 gewoon	 slapen	 en	 's
morgens	vroeg	weer	verder.

Bestelling	van	lokale	producten	van	Mandali
Ik	kreeg	al	een	paar	berichten	van	mensen	die	de	bodem	van	hun	olijfolie	fles	bijna	zien
en	ook	bij	veel	mensen	is	de	Tijmhoning	uit	Kournas	bijna	op.	En	de	vraag	of	je	olijfolie	en
honing	kunt	bestellen,	kunnen	we	eindelijk	beantwoorden	met	:	“JA!”
	
Eindelijk	hebben	we	een	mogelijkheid	gevonden	om	onze	lokale	producten	naar	andere
Europese	landen	te	transporteren.	Het	bedrijf	Eurosender	komt	ook	naar	Kreta!
	
We	hebben	nog	geen	precieze	datum,	maar	het	eerste	transport	zal	begin	maart	zijn.	Dus
als	 je	 iets	wilt	bestellen,	stuur	me	een	e-mail,	een	PB	via	Facebook	of	een	berichtje	via
WhatsApp	en	dan	ga	ik	voor	je	aan	het	werk.
De	bestellijst	en	alle	informatie	over	het	transport	vind	je	hier.
	
Heb	je	vragen	over	de	producten	of	de	bestelling,	stuur	me	een	e-mail	en	ik	antwoord	je
zo	snel	mogelijk.

Nieuws	over	de	ezels
Het	gaat	goed	met	Eos.	Ze	loopt	weer	normaal,	ze	rent,	maakt	weer	gekke	sprongen	en
geniet	weer	volop.	Haar	knie,	waar	de	wond	zat	van	het	opstaan	en	gaan	liggen,	is	helemaal
genezen	en	langzaam	groeien	de	eerste	haren	weer	op	haar	knie.
We	weten	nog	steeds	niet	precies	wat	ze	had.	De	dierenarts,	die	zou	komen,	is	nog	steeds
niet	geweest	en	heeft	ook	niets	meer	van	zich	laten	horen.	Heel	vreemd!
Zodra	de	dierenarts	uit	Chania	een	keer	hier	is	zullen	we	hem	vragen	wat	het	geweest	zou
kunnen	zijn.	

weer	samen
Ook	de	andere	3	ezels	zijn	gezond	en	weer	blij	dat	Eos	bij	hun	is.	Eos	is	de	cheffin	van	de
groep	en	omdat	ze	een	tijdje	alleen	in	de	stal	heeft	gestaan	moest	ze	de	anderen	wel	weer
even	laten	weten	dat	zij	nog	steeds	de	cheffin	is.	Gelukkig	vonden	de	anderen	dat	prima	en
is	alles	weer	zoals	het	was:	Eos	en	(haar	bijna	onafscheidelijke	vriendin)	Popy	zie	je	bijna
altijd	samen	en	Cleo	en	dochter	Zoë	zien	we	ook	vaak	in	elkaars	buurt.	Deze	twee	spelen
vaak	en	dat	gaat	niet	altijd	voorzichtig	en	zachtjes.	De	laatste	paar	dagen	zien	we	ook	Popy
en	Zoë	samen	spelen.

winterstorm
Tijdens	de	winterstorm	stonden	de	ezels	met	zijn	4-en	in	de	schuilstal	op	het	veld,	maar	ze
vonden	het	niet	leuk.	Ze	stonden	lekker	beschut	tegen	de	koude	noordenwind,	maar	als	het
regent,	hagelt	en	sneeuwt	gaan	ze	echt	niet	de	stal	uit.	En	dat	3	dagen	lang!!!	Voor	ons	en
vooral	voor	Arno	was	dit	ook	lastig:	met	zakken	met	stro	glibberen	over	het	veld	en	bijna
glijdend	naar	beneden,	naar	de	schuilstal.

Normaal	poepen	en	plassen	de	ezels	niet	in	de	schuilstal,	maar	als	het	echt	heel	hard	regent
gaan	ze	ook	hiervoor	niet	naar	buiten,	dus	liggen	in	2	hoeken	poep	en	plas.	En	dat	moet	ook
even	opgeruimd	worden.	Ook	de	afwatering	voor	de	schuilstal	moest	een	paar	keer	weer
schoongemaakt	en	uitgegraven	worden.

Toen	het	na	3	dagen	weer	droog	werd	en	de	zon	weer	scheen	waren	de	ezels	bijna	net	zo
blij	als	wij.	De	eerste	wandeling	na	de	storm	vonden	ze	een	feestje:	rennen,	springen,	met
de	achterpoten	de	lucht	in…	ze	waren	ze	blij.	En	wij	ook!

stro	halen
We	hebben	afscheid	moeten	nemen	van	onze	20	jaar	oude	Peugeot,	maar	gelukkig	hebben
we	een	jongere	en	betere	Fiat	gevonden,	een	sedan	uitvoering.	Dus	de	strobalen	passen	in
de	kofferbak.	In	de	Peugeot	hadden	we	de	achterbank	altijd	neergeklapt,	zodat	de	strobalen
er	in	pasten.	Het	grote	nadeel	was	dat	de	strosprietjes	door	de	hele	auto	verspreid	lagen.
We	hadden	een	halve	“agrotiko”	het	Griekse	woord	voor	pick-up.

Nu	zou	de	stro	alleen	in	de	kofferbak	liggen.	Maar	zelfs	daar	ligt	het	niet!	Toen	een	van	onze
buren	onze	nieuwe	auto	zag	zei	hij	dat	we	daar	geen	stro	mee	konden	vervoeren,	Dat
moesten	we	maar	doen	met	zijn	oude	agrotiko,	die	stond	toch	meestal	bij	zijn	huis.
Arno	kreeg	de	reservesleutel	mee	en	sindsdien	haalt	Arno	een	keer	per	2	weken	6	tot	7
balen	stro	en	blijft	onze	auto	schoon!	Arno	heeft	gelijk	een	beetje	fitness,	want	de	auto	heeft
geen	stuur-	en	geen	rembekrachtiging.	We	zijn	zo	blij	met	onze	geweldige	buren.

De	 ezels	 aan	 het	 werk:	 het
schoonmaken	van	onze	straat

Goedemorgen!!!

Lesley	an	Aris	hadden	hun	olijfboom	gesnoeid	en	wij	mochten	de	takken	met	de	balderen
ophalen	voor	de	ezels	(imet	de	agrotiko)	en	dat	werd	smullen...

Winterlook

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
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