
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	onder	andere	over	:
*	Januari	op	Kreta
*	wanneer	kunnen	we	weer	op	vakantie	naar	Kreta
*	even	wegdromen
*	nieuws	over	Mandali
*	cadeautje	voor	jou:	een	E-book	over	olijfolie
*	ezel	nieuws
	
Ik	hoop	dat	je	het	met	plezier	zult	lezen.

E-book	"hoe	kies	je	een	goede	olijfolie?"

We	hebben	in	de	winter	niet	veel	werk	in	de	winkel,	maar
zijn	wel	regelmatig	bezig	met	werk	aan	en	voor	de	winkel.
Een	van	de	ideeën	die	ik	van	plan	was	uit	te	werken	was
een	E-book	over	olijfolie.	En	dit	is	gelukt!	

In	dit	boek	geef	ik	je	antwoord	op	de	meest	gestelde
vragen	over	olijfolie,	zoals,	wat	is	koudgeperste	olijfolie?,
kan	ik	ook	bakken	in	olijfolie?
Ook	informatie	over	het	oogsten	en	het	persen	van	de
olijven	komen	aan	bod.

	

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

Januari	op	Kreta
De	eerste	maand	van	2021	is	alweer	voorbij	en	nog	steeds	is	het	dagelijkse	leven	op	Kreta
een	 beetje	 onwerkelijk	 en	 vooral	 ook	 onzeker.	 	 De	 Kerstdagen	 en	 de	 nieuwjaar
wisseling	 	 mochten	 we	 in	 kleine	 kring	 vieren	 en	 ook	 Epifanie,	 Driekoningen	 werd	 niet	 of
sober	gevierd.	Kortom:	we	hebben	nog	steeds	een	Lockdown.

Corona
Hoewel	 iedereen	 zijn	 ding	 doet	 is	 Corona	 nog	 steeds	 onderwerp	 van	 gesprek.	 Op	 dit
moment	zijn	de	winkels,	de	kerken	en	de	lagere	scholen	weer	open.	Wel	met	strenge	regels
m.b.t.	tijdsduur	en	het	aantal	klanten	en	bezoekers.	We	mogen	nog	niet	buiten	de	prefectuur
reizen	 en	 ook	 de	 avondklok	 geldt	 nog	 steeds.	 En	 we	 sturen	 nog	 steeds	 een	 sms	 met	 de
reden	waarom	we	naar	buiten	gaan.

De	situatie	met	het	aantal	geïnfecteerden	blijft	wisselend	op	Kreta.	Na	de	versoepeling	van
de	regels	tijdens	de	feestdagen	zagen	we	opeens	weer	een	stijging,	gevolgd	door	een	sterke
daling	en	sinds	enkele	dagen	zijn	er	vooral	in	Oost	Kreta	veel	mensen	positief	getest.
Tot	nu	toe	liggen	er	op	het	hele	eiland	ruim	30	mensen	in	de	verschillende	ziekenhuizen	en
minder	dan	10	liggen	op	de	IC	afdeling.	Ook	zijn	er	maar	4	mensen	besmet	het	gemuteerde
virus,	maar	dit	kan	vandaag	zo	maar	veranderen.	
Vergeleken	bij	veel	andere	landen	valt	het	op	Kreta	nog	erg	mee.

Volgens	de	kalender	is	het	winter,	maar	we	hebben	de	eerste	bloeiende	Kretenzer	roos	al
gezien	en	ook	de	madeliefjes	bloeien	al	overal.

Wanneer	kunnen	we	weer	reizen	naar	Kreta?
De	 eerste	 vaccinaties	 zijn	 gedaan,	 bij	 gezondheidswerkers,	 politieke	 leiders	 en	 80-
plussers,	maar	het	zal	nog	maanden	duren	voordat	iedereen,	die	dit	wil,	gevaccineerd	is.
	
toerisme
We	hebben	ook	absoluut	geen	 idee	wat	we	kunnen	verwachten	van	het	 toerisme	 in	de
komende	maanden.	Er	zijn	genoeg	speculaties,	maar	alles	is	nog	erg	onzeker.	
Er	wordt	gesproken	over	een	vaccinatiepaspoort,	waarmee	we	straks	weer	veilig	kunnen
reizen.	Het	enige	wat	we	kunnen	doen	is	afwachten	en	hopen	dat	de	situatie	overal	in	de
wereld	weer	langzaam	verbetert.
	
Informatie	over	reizen	naar	Griekenland
Duidelijke	 informatie	 (	 in	 het	 engels)	 over	 het	 reizen	 van	 en	 naar	 Griekenland	 kun	 je
vinden	 op	 de	 website	 van	 de	 Griekse	 overheid.	 Klik	 op	 deze	 link	 voor	 de	 recente
informatie.
	
droomvakantie
Je	kunt	nog	niet	naar	Kreta	op	vakantie,	maar	je	kunt	er	wel	van	dromen	of		met	hulp	van
je	eigen	foto’s	en	filmpjes	mooie	herinneringen	ophalen.
Er	zijn	op	internet	ook	vast	wel	mooie	en	interessante	video’s	te	zien	over	jouw	favoriete
vakantieplaats.
En	 als	 je	 nog	 niet	 precies	 weet	 waar	 je	 je	 volgende	 Kreta	 vakantie	 wilt	 doorbrengen
kunnen	de	beelden	misschien	zorgen	voor	inspiratie.

Wij	hebben	een	lijstje	samengesteld	met	een	aantal	mooie,	bijzondere	video’s	waarmee
je	even	lekker	kunt	wegdromen.	
	
West	Kreta	in	109	minuten
	
Kreta	in	20	minuten
	
mooie	stranden
	
living	in	Crete	is	wonderful
	
colourful	Crete

De	bergen	achter	Kournas	zijn
bedekt	met	een	laagje	sneeuw

Wij	zijn	blij	met	onze	open	haard.
Vooral	bij	stroomuitval.	

hoe	was	Januari	in	Kournas?
Met	een	winterse	foto,	met	verse	sneeuw	op	de	Witte	Bergen	krijg	je	het	idee	dat	het	echt
winter	is	op	Kreta.	Maar	schijn	bedriegt.	We	kunnen	ons	geen	januari	maand	herinneren
met	zoveel	wind	en	vooral	storm	uit	het	zuiden.	En	meestal	is	deze	wind	(uit	het	warmere
Afrika)	warmer	dan	de	koude	noordenwind	uit	Rusland.

We	hebben	wel	 koude	dagen,	 en	 vooral	 	 nachten	gehad	met	een	 temperatuur	 van	net
boven	nul.	En	we	hebben	ook	dagen	gehad	met	heel	veel	regen	en	zelfs	sneeuw	op	de
bergen	 achter	 Kournas,	 maar	 dit	 was	 van	 korte	 duur.	 Deze	 sneeuw	 is	 nu	 ook	 al	 bijna
weer	gesmolten.
	
voorjaarstemperatuur
Op	dit	moment	 is	het	 ruim	20	graden,	 schijnt	 de	zon	af	en	 toe	en	hoor	 je	de	vogeltjes
zingen,	het	lijkt	wel	voorjaar.	Overal	zie	je	bij	de	huizen	de	deuren	en	ramen	open	om	de
zonnewarmte	binnen	te	 laten.	De	huizen	zijn	hier	meestal	zodanig	gebouwd	dat	de	zon
niet	 naar	 binnen	 schijnt,	 zoals	 bv.	 geen	 grote	 ramen	 aan	 de	 zuidkant	 van	 het	 huis.
Hierdoor	blijft	het	in	de	zomer	koel	in	de	huizen,	maar	in	de	winter	willen	we	graag	de	zon
binnen	hebben.	Op	sommige	dagen	is	het	buiten	warmer	dan	binnen.
	
In	het	dorp	is	het	nog	steeds	rustig.	Op	een	paar	plekken	wordt	nog	gewerkt	aan	huizen
en	 bij	 ons	 in	 de	 straat	 wordt	 bij	 een	 huis	 een	 zwembad	 gebouwd.	 Rondom	 het	 dorp
worden	volop	(olijf)bomen	gesnoeid	en	zijn	de	eerste	akkers	omgeploegd	en	ingezaaid.	

Niet	alleen	in	Kournas,	maar	in	de	hele	gemeente	Apokoronas,	worden	veel	electrapalen
en	–kabels	vervangen	en	ook	aan	de	waterleiding	wordt	hard	gewerkt.	Gelukkig	weten	we
vaak	van	te	voren	via	de	krant,	Facebook	of	de	buren	dat	we	een	dag	zonder	stroom	of
water	zitten,	dus	we	zijn	dan	voorbereid.
Wij	hebben	een	grote	open	haard,	die	ook	het	water	verwarmd,	dus	wij	houden	het	wel
warm,	maar	voor	de	mensen	met	een	elektrische	kachel,	pellet	kachel	of	airco	is	zo'n	dag
geen	pretje.	Een	beetje	zonnewarmte	is	dan	erg	welkom.	

Net	als	(bijna)	iedereen	blijven	wij	nog	steeds	zoveel	mogelijk	thuis.	Gelukkig	komen	de
groenteman,	de	kaasboer	en	de	bakker	bij	ons	aan	de	deur,	dus	hoeven	we	maar	eens
per	week	naar	Kavros	 voor	 de	andere	boodschappen.	 Af	 en	 toe	ga	 ik	 even	een	 uurtje
naar	het	strand	voor	wat	frisse	zeelucht	en	natuurlijk	kom	ik	niet	met	lege	handen	terug.
Minstens	3	mooie	schelpen	moet	ik	meenemen.		

Gelukkig	hebben	onze	ezels	dagelijks	hun	beweging	nodig	en	wandelen	wij	graag	mee.
We	 blijven	 rondom	 het	 dorp	 en	 kennen	 intussen	 elk	 struikje,	 boompje,	 paddenstoel	 en
bloempje.	En	toch…ontdekken	we	elke	keer	weer	iets	nieuws.

Ik	kreeg	van	een	buurvrouw	een	hele
grote	 courgette,	 dus	 op	 zoek	 naar
een	 grote	 pot	 en	 samen	 met	 een
paar	 uien	 en	 kruiden	 de	 courgette
ingemaakt.	 Ik	had	ook	nog	een	witte
kool,	 dus	 ook	 gelijk	 maar	 zuurkool
gemaakt.

nieuws	over	Mandali
In	de	 laatste	week	van	2020	vroegen	verschillende	mensen	uit	het	dorp	of	Arno	dit	 jaar
ook	weer	oliebollen	ging	bakken.	Ze	keken	er	al	naar	uit.	Natuurlijk	zou	Arno	op	de	laatste
dag	van	het	jaar	weer	oliebollen	bakken,	maar	helaas	kon	hij	dit	niet	in	de	winkel	doen.

oliebollen
Dit	 traditionele	Nederlandse	gebruik	hebben	we	toen	maar	verplaatst	naar	ons	huis.	Op
de	stoep,	voor	de	opslagruimte	heeft	Arno	vanaf	11	uur	 ’s	morgens	 tientallen	oliebollen
gebakken.	Op	deze	manier	konden	we	afstand	houden	en	waren	we	in	de	buitenlucht.
	
Ik	had	briefjes	met	 looprichting	opgehangen	aan	de	winkeldeur	en	 in	onze	straat	achter
de	winkel	en	om	11:15	waren	de	eerste	liefhebbers	er	al.	Ook	de	bestellingen	werden	al
vroeg	opgehaald.
We	 hadden	 geluk	 met	 het	 weer,	 het	 was	 droog	 en	 zonnig,	 maar	 er	 waaide	 een	 koude
wind.	We	hebben	wel	een	aantal	vaste	klanten	gemist	en	we	vermoeden	dat	dit	door	de
COVID	regels	kwam.
Bij	verschillende	buren,	kennissen,	vrienden	en	ook	bij	de	tavernes	en	de	winkels	heb	ik
pakketjes	met	oliebollen	bezorgd.	Iedereen	die	door	de	straat	reed	of	liep	moest	ook	even
stoppen	voor	een	oliebol	en	een	glaasje	Raki.
En	de	oliebollen	waren	heerlijk!
De	opbrengst	van	de	oliebollen	zit	in	de	ezelpot	en	namens	de	ezels	een	luide	"Hartelijk
Dank"	
En	wij	zeggen	dan:	“Tou	Xronou”		de	Griekse	uitdrukking	voor	“Volgend	jaar	weer”.

Voorjaarswandeling
De	Midwinterwandeling	kon	jammer	genoeg	niet	doorgaan	en	we	zouden	deze	wijzigen	in
een	Nieuwjaarswandeling.	Maar	door	alle	regels	konden	we	dit	ook	niet	organiseren.	We
geven	 de	 moed	 niet	 op.	 We	 gaan	 nu	 een	 “Voorjaarswandeling	 met	 de	 ezels”
organiseren	zodra	het	weer	mogelijk	is.	Het	moet	toch	een	keer	lukken!

voorbereidingen
Wij	 zijn	 optimistisch	 en	 gaan	 er	 van	 uit	 dat	 we	 de	 winkel	 kunnen	 openen	 dit	 jaar	 ,	 we
weten	alleen	nog	niet	precies	wanneer.	We	zijn	al	bezig	met	enkele	voorbereidingen:	 ik
heb	al	 de	eerste	Raki	met	 citroen	gemaakt	 en	ook	de	eerste	 liters	Raki	met	 koffie	 zijn
klaar.	Ook	gaan	we	ervan	uit	dat	Peter	dit	jaar	weer	komt	om	bestellingen	mee	te	nemen,
maar	wanneer?		We	moeten	nog	even	geduld	hebben.

Klik	hier	om	het	E-Book	te	downloaden

Nieuws	over	de	ezels
Onze	langoren	zijn	tevreden,	soms	ondeugend	en	eigenwijs,	maar	meestal	lief	en	ze	zijn
allemaal	weer	gezond.
Eos	had	behoorlijke	problemen	aan	haar	rechtervoorpoot.	Ze	liep	opeens	mank	en	dit	werd
zo	erg	dat	ze	haar	poot	niet	meer	wilde	belasten	en	alleen	even	haar	teen	op	de	grond	had.
We	dachten	dat	ze	zich	verstapt	had	of	misschien	uitgegleden	of	gevallen	(er	was	een	hond
op	het	veld	geweest).	Haar	poot	was	niet	warm,	haar	hoef	zag	er	goed	uit,	er	was	nergens
een	wond	en	Arno	kon	haar	overal	aanraken.
Nu	zijn	ezels	heel	stoer	en	laten	ze	vaak	niet	merken	dat	ze	pijn	hebben.

dierenarts
Op	Kreta	is	het	moeilijk	om	een	dierenarts	te	vinden	die	verstand	heeft	van	ezels.	De
dierenarts	in	Rethymnon	heeft	ons	eerlijk	gezegd	dat	hij	vrijwel	niets	weet	van	ezels,	maar
hij	is	heel	behulpzaam	en	denkt	met	ons	mee	als	de	ezels	iets	hebben.

Maar	Eos	had	nu	echt	een	probleem	en	we	wilden	graag	dat	een	dierenarts	kwam	kijken.
Toevallig	had	de	manege	in	Kavros	ook	problemen	met	een	paar	paarden	en	de	dierenarts
zou	daar	komen,	maar	hij	was	nog	in	Athene.	Arno	heeft	hem	gebeld	en	op	zijn	advies
hebben	we	pijnstillers	voor	Eos	gehaald	en	Eos	in	de	stal	gedaan,	waar	ze	op	een	strobed
kon	liggen	als	ze	wilde.	De	dierenarts	zou	over	een	week	naar	Kreta	komen.
	
stal
Eos	sliep	’s	nachts	al	in	de	stal,	omdat	ze	daar	beter	kon	liggen,	dus	lieten	we	haar	daar	ook
overdag	en	gaven	haar	de	pijnstillers.	Een	paar	keer	per	dag	masseerde	Arno	haar	poot	en
ook	haar	schouder,	maar	ze	bleef	mank	lopen.
Ze	lag	het	liefst	op	het	stro,	maar	als	ze	ging	staan	gebruikte	ze	haar	knie	om	op	te
steunen	en	waarschijnlijk	heeft	er	een	steentje	onder	het	stro	gelegen	waardoor	ze	een
wondje	op	haar	knie	kreeg.	Ook	op	haar	schouder	en	boven	haar	ogen	kreeg	ze	kale	plekjes
van	het	liggen.
Bij	ezels	genezen	wondjes	erg	snel,	maar	de	wond	op	haar	knie	ging	steeds	weer	open	door
het	opstaan.	We	hebben	het	toen	gedesinfecteerd	en	verbonden	en	een	zwachtel	(voor
paardenbenen)	erom	gewikkeld,	zodat	ze	een	soort	kussentje	op	haar	knie	had	ter
bescherming.	Dit	hielp	wel,	maar	het	bleef	niet	zo	goed	zitten.	
	
Na	4	dagen	pijnstillers	ging	het	een	beetje	beter.	Ze	lag	graag	en	veel	in	het	stro.	Ik	heb	zelfs
een	paar	keer	bij	Eos	gezeten	met	mijn	boek	en	haar	voorgelezen.	Ze	vond	het	heerlijk	om
met	haar	(zware)	kop	op	mijn	schoot	te	liggen.

Steun
Van	verschillende	vrienden	kregen	we	waardevolle	adviezen	en	zelfs	spontane	financiële
steun.	En	ook	op	onze	Facebook	pagina	hebben	velen	meegeleefd	en	Eos	beterschap
gewenst.	Wij	vonden	dit	fantastisch	en	ook	namens	Eos	willen	we	jullie	heel	hartelijk
bedanken	hiervoor.	

We	hadden	eindelijk	het	homeopathisch	middel	Traumeel	gevonden	en	dit	aan	Eos	gegeven
i.p.v.	de	zware	pijnstillers.	Toen	ging	het	gelukkig	heel	snel	beter.	
	
De	andere	ezels	vonden	het	niet	leuk	dat	Eos	niet	bij	hen	was	en	ze	stonden	dan	ook	vaak
op	het	veld	op	een	stukje	grond	direct	onder	de	stal,	zodat	ze	elkaar	konden	horen	en
ruiken.
	
Beter
Zodra	Eos	weer	het	pad	naar	beneden	kon	lopen	hebben	we	haar	weer	op	het	veld	bij	de
anderen	gelaten	en	was	alles	weer	snel	zoals	het	was	en	liet	Eos	weer	merken	dat	zij	de
baas	was	(Cleo	en	Zoë	mochten	Popy	niet	meer	uit	de	schuilstal	sturen)	
Eos	loopt	bijna	weer	normaal	en	ze	heeft	zelfs	al	weer	een	kort	stukje	gerend	tijdens	het
spelen	met	de	andere	ezels.
	
Intussen	is	de	dierenarts	nog	steeds	niet	geweest	en	zoals	het	er	nu	uitziet	hebben	we
hem	ook	niet	nodig.		Na	veel	speurwerk	hebben	we	nu	een	dierenarts	gevonden,	die	in
Chania	een	praktijk	heeft	en	hem	kunnen	we	bellen	bij	problemen	en	zodra	hij	in	de	buurt	is
komt	hij	een	keer	kennismaken.	Dit	is	een	hele	opluchting.

ik	hield	Eos	af	en	toe	gezelschap	en
las	haar	voor	uit	mijn	boek

Eos	lag	graag	en	veel	in	de	stal	op
haar	strobed

we	hadden	onze	koffie	meegenomen
naar	het	veld	en	Cleo	wilde	wel	even

proeven
	

Door	het	transport	van	de	strobalen
in	ons	autootje	lag	er	steeds	meer

stro	in	de	kofferbak.	Popy	hielp	even
schoonmaken.

Voor	 de	 schuilstal	 heeft	 Arno	 een
soort	 afwateringssysteem	 gemaakt,
zodat	 het	 regenwater	 langs	 de	 stal
loopt	 i.p.v.	 door	 de	 stal.	 Nu	 hoeven
we	 alleen	 maar	 te	 zorgen	 dat	 de
"riviertjes"	 niet	 verstopt	 raken	 met
stenen	en	stro.
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In	 de	 vorige	 nieuwsbrief	 stonden	 deze	 foto's	 van	 de	 achterkant	 van	 de	 ezels.
Arno	vroeg	zich	af	of	wij	hieraan	de	ezels	ook	zouden	herkennen.	 Ik	vond	het	moeilijk,
maar	het	is	te	doen.	Wist	jij	het?
De	juiste	oplossing	is:	1:	Popy	2:	Eos	3:	Cleo	4:	Zoë

Eén	persoon	had	alle	achterkanten	goed	geraden	en	hij	was	maar	1	keer	meegeweest
met	de	ezelwandeling!

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=__________
mailto:info@mandali-kournas.com
http://www.facebook.com/mandalikournas/
http://www.facebook.com/mandalikournas/
http://www.mandali-kournas.com/
http://www.mandali-kournas.com/
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