Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
En alweer later dan de bedoeling was, maar hier is hij
dan: de Mandali-Mail met informatie over onze winkel
Mandali in Kournas, over onze 4 ezels, nieuwtjes over
Kreta, over het dorp Kournas en nog veel meer.
Je leest deze maand onder andere over:
* het is volop zomer
* de toeristen genieten op Kreta
* nieuws over Mandali en over ons
* bestellen van lokale producten van Mandali
* nieuws over onze 4 ezels
Ik hoop dat je deze Mandali-Mail weer met plezier zult lezen.

Het is volop zomer op Kreta
Op 21 juni is de zomer begonnen en dat merken we. Meer dan 10 dagen lang was het
uitzonderlijk warm met op sommige dagen temperaturen boven de 40 graden in de schaduw.
Zelfs de Kretenzers vonden het niet normaal. Wat moeten we in augustus dan verwachten?
Gelukkig zakt de temperatuur langzaam weer naar ongeveer 28 graden, de normale
temperatuur in deze periode van het jaar.
toeristen
Heel langzaam ging het toeristenseizoen van start. In juni gingen de eerste hotels en
restaurants open, maar er waren nog maar weinig toeristen op Kreta. Normaal landen er
bijna 90 vliegtuigen op het vliegveld in Chania en nu eerst nog maar 9 en sinds 1 juli
kwamen er zlefs al 42 vliegtuigen naar Chania.
tevreden
De toeristen die hier op Kreta zijn en die we gesproken hebben zijn allemaal bijzonder
tevreden en erg blij dat ze hier zijn: het is veilig, er zijn duidelijke regels, er zijn redelijk veel
winkels en reaturants open en het is ook weer mogelijk om naar een andere prefectuur te
reizen. En dat het zo rustig is hebben veel toeristen alleen maar als een voordeel gezien.
Was het dan misschien toch de laatste jaren te vol en te druk???
COVID regels
Het aantal mensen dat een positieve reactie op de Covid test heeft werd in juni geleidelijk
minder en ook in de ziekenhuizen kreeg men weer lege bedden op de Covidafdelingen. Iedere week werden de Covid-regels versoepeld. Helaas lopen de getallen nu
weer op en wachten we weer op nieuwe regels.
De laatste veranderingen van de regels zijn te lezen op deze pagina van de griekse
overheid
Het vaccinatieprogramma op Kreta gaat goed. Bijna 40 % van de bevolking heeft al 2
vaccins gehad en de werkende mensen die (nog) geen vaccin mogen of willen, krijgen bij de
apotheek gratis Corona-zelf-testen waarmee ze zichzelf 1 of 2 keer per week moeten
testen.
Op dit moment, 13 juli, wordt het iets drukker. De verwachting is dat de boekingen op Kreta
misschien 50% gaan halen. Dus een druk (hoog)seizoen zal het niet worden.
Persoonlijk hebben we het idee dat het in september en oktober (en misschien ook nog wel
in november) druk zal worden. Veel mensen, die in mei en juni niet naar Kreta gingen
hebben hun vakantie verschoven naar het naseizoen. We zullen zien wat er gebeurt.
Wij zijn blij met iedereen die hier komt genieten van een fijne, relaxte vakantie.

Kournas in zomerse sfeer
En als de toeristen dan ook naar Kournas komen, zijn we helemaal blij. Het is bij ons in
het dorp nog erg rustig. Alleen op zondag is het bij de tavernes gezellig druk, omdat dan
ook de Kretenzers met familie of vrienden er op uitgaan.
vakantiewoningen
De vakantiewoningen in Kournas waren in juni goed bezet en de mensen die daar
verbleven waren ook bijzonder tevreden. Niet alleen over hun verblijf, maar ook in het
dorp Kournas voelden ze zich thuis. Veel mensen willen dit jaar een vakantie waarin ze
tot rust komen en dat kan bij ons in Kournas.
kleine vakantiewoning te huur
In Kournas is nu eindelijk ook een klein huis te huur voor mensen die een of enkele
nachten in het dorp willen blijven. Het huisje is geschikt voor 2 personen is vooral bedoeld
voor mensen die er overdag op uittrekken en die graag een eenvoudige plek willen om te
overnachten. Voor meer informatie mag je ons altijd een berichtje sturen.
langzaam
In het dorp wordt nog steeds volop gerenoveerd. Enkele woningen zijn nu bijna klaar,
maar sommige lijken wel een 4-jaren plan te hebben.
In het centrum van het dorp is het pad naar het dal nu volledig voorzien van een
betonlaag. En wij maar hopen op parkeerplaatsen in het dal... Maar misschien is dat de
volgende stap. Siga, siga...langzaam, langzaam.
informatiebord
Het grote informatie bord met de plattegronden van Kournas en de wandelmogelijkheden
is door de zonnewarmte helemaal bruin geworden. We gaan aan het werk met een
nieuwe plattegrond, bijgewerkt met de nieuwste informatie en wandelmogelijkheden in de
omgeving van Kournas.

Naast
ons
huis
wordt
een
parkeerplek gebouwd en de trap
wordt gerenoveerd. We moesten
even een beetje klimmen en
klauteren.

Wij hadden zelf nog niet zoveel
tomaten, maar de koopman Jannis
had zulke mooie tomaten te koop.
We moesten wel een kratje vol
kopen. Dat was geen probleem, want
ik wilde deze zomer veel meer
tomatensaus inmaken dan vorig jaar.
En dat is gelukt.

Bij de groenteman kocht ik elke week
verse schapenmelk om een lekker
kruidenkaasje te maken. Jammer
genoeg neemt hij nu geen melk meer
mee. Het is te warm en er is op dit
moment minder melk. Veel schapen
zijn nu in de bergen en de de
drachtige schapen en schapen met
lammetjes worden niet gemolken.

Op een mooie (geheime) plek heb ik
weer veel, mooie oregano geplukt, in
bosjes opgehangen om te drogen,
hierna geritst en fijn gewreven. De
laatste bossen hangen nu nog te
drogen.

nieuws over Mandali
en hoe gaat het met ons?
Mandali is weer open!!! Sinds begin juni zijn Arno en ik weer aan het werk in, aan en voor
de winkel en staan ook de kruidenwandelingen met en zonder ezels weer op het
programma.
Gelukkig is Arno goed hersteld van zijn val op het terras en is hij door de neurochirurg
genezen verklaard. Op dit moment heeft Arno vooral nog last van zijn kapotte heup. De
operatie was uitgesteld naar september, maar mag nu ook eerder gebeuren als er een
mogelijkheid is. Met hulp van een nieuwe pijnstiller, veel oefeningen en beweging kan
Arno nu af en toe een korte wandeling met de ezels maken.
kruidenwandelingen
’s Morgens is Arno meestal in de winkel en verzorg ik de ezels en doe ik ook de
kruidenwandelingen met en zonder de ezels. Door de hoge temperaturen was de
belangstelling voor de wandelingen nog niet zo groot als voorgaande jaren.
We hebben de tijden een beetje aangepast aan de temperatuur en vertrekken 's morgens
al om 8:30 uur met de ezels en de kruidenwandeling zonder ezels kan zelfs nog eerder
beginnen als men dat wil.
Het assortiment van Mandali is voor het grootste deel hetzelfde gebleven. We hebben
nog steeds de 3 heerlijke, gezonde soorten olijfolie en ook de tijmhoning van bakker Mimi
is weer heerlijk. De witte en rode wijn van boer Stelios hebben we dit jaar ook weer in de
winkel. Naast de citroenmarmelade hebben we dit seizoen ook een marmelade van
kweepeer.
propolis
Bakker Mimi verzamelt dit jaar regelmatig de propolis uit de bijenkasten en wij gebruiken
dit om propolis tinctuur te maken. De eerste flesjes waren al snel uitverkocht, dus we
moesten al snel weer nieuwe maken. Dit duurt een paar weken, maar eind juli zullen de
eerste flesjes weer in de winkel staan.

rozen hydrosol
Arno en ik hebben veel tijd gestoken
in de essentiële olie en hydrosol. We
hebben onze kennis nog meer
uitgebreid en ook hebben we nog
een paar destillaties gedaan.
We hebben een hydrosol van roos
gemaakt (geen essentiele olie, want
we
hadden
maar
2
kilo
rozenblaadjes en voor 1 ml rozen
olie heb je toch wel minstens 4000
kilo rozenblaadjes nodig).

unieke sieraden van schelpen
Nieuw in het assortiment zijn de
sieraden van Deborah, afkomstig uit
Engeland. Sinds een paar jaar woont
Deborah met haar man in Kournas
en zij maakt bijzondere colliers en
oorbellen van schelpen. Ook voor
heren heeft zij een paar mooie
colliers gemaakt.

Tijm essentiële olie en hydrosol

We hadden genoeg tijm om ook een
gedeelte
te
drogen
en
als
keukenkruid in ons assortiment op te
nemen.

We hebben de tijm samen met
Deborah en haar man Stan geplukt
op een veld waar de tijm in het wild
groeit en waar niemand komt, dus
ook geen auto’s of andere vervuiling.
Het plukken moesten we ’s avonds
doen , want overdag was de tijm het
domein van de hardwerkende
bijen. Aan het begin van de avond
gaan de bijen naar de bijenkasten en
konden we onze gang gaan.
Gelukkig groeide er heel veel tijm,
zodat de bijen de volgende dag weer
aan het werk konden met het
verzamelen van de nectar voor de
tijmhoning.

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
Wat moesten onze 4 ezels wennen aan mij, de ezelvrouw, die Arno, de ezelman verving. Ik
was er niet alleen maar voor het lekkere en de gezelligheid. Er moest ook geluisterd worden
en ontsnappen mocht ook niet bij mij. Ook borstelen en poten optillen, kale bijtplekken
insmeren gebeurde nu door mij.
even wennen
Gelukkig waren de ezels na een dag of 10 er aan gewend dat ik kwam en werkten ze mee in
plaats van tegen.
Natuurlijk zijn ze ook een paar keer ontsnapt, maar gelukkig weten steeds meer mensen ons
telefoonnummer en bellen ze even om te vertellen waar ze zijn. Ze vinden het ook
heel normaal dat ik ze dan ophaal en zonder tegenstribbelen weer terugbreng. Ze kijken
dan alsof ze willen zeggen: “O, ben je daar al. Wij zijn nog even aan het eten, maar we gaan
zo met je mee.”
Ik heb al enkele wandelingen met toeristen gemaakt, maar omdat het zo warm was hebben
we een andere route genomen, met meer schaduw. De komende tijd zullen we ook niet om
10 uur beginnen, maar gaan we al om 8:30 op pad. Ook voor de wandelaars is dit veel
prettiger.
Ook zijn de ezels weer verwend met lekkere “snoepjes”, wortels en oud brood. Ze genieten
van deze extra’s.

huid en haar
De huidproblemen van Cleo zijn voorbij. Haar kale plekken zijn verdwenen en ze heeft
daar weer een mooie zwarte zomervacht. Ze heeft alleen nog een soort “eczeem” op haar
schouders. Maar dit heeft ze elke zomer als het erg warm is.
Heel langzaam verliezen de ezels nu hun wintervacht. We proberen met extra borstelen
een beetje te helpen. Dit vinden de dames heerlijk. Meestal is de wintervacht pas in
augusteus helemaal weg en in september komen de eerste haren van de wintervacht al
weer.
Vooral Cleo en Zoë hebben soms last van de warmte. Zij hebben een hele andere vacht
als Eos en Popy en dan ook nog zwart.

zon en zand
In de 2 hete weken hebben de ezels weinig gedaan. Ze stonden graag in hun “hol” onder
een oude, grote boom in de schaduw. Maar tot mijn verbazing zag ik Eos en Popy ook
een keer in het hete zand in de zon liggen!!!
Ook nemen de ezels graag een zandbad, zodat ze minder last van de vliegen hebben.
Vooral als we ze net geborsteld hebben, waarbij alle viezigheid, losse haren en zand uit
hun vacht is verdwenen, gaan ze graag even rollen in het zand.
Op het veld hebben ze een paar plekken waar los zand ligt en ook tijdens de wandelingen
komen we langs plekken met zand en dan kunnen de dames de verleiding niet weerstaan
en dan moeten ze even rollen.

Zoë
Zoë is nu 2 jaar en ontdekt dat ze een eigen wil heeft. In Nederland zegt men wel eens bij
een kind van 2 : hij is 2 en hij zegt nee!. Zoë reageert soms ook zo. Als ik de ezels hun
halster aan doe gaat Zoë er soms snel vandoor en kijkt op afstand toe, alsof ze denkt: “ik
wil geen halster aan”. Als ik haar roep, reageert ze eerst niet, maar uiteindelijk komt ze
toch en krijgt ze ook haar “jas” aan. Cleo, haar moeder, straft dit dan nog even af en bijt
haar dan in haar nek. Deze opvoeding gaat niet altijd zachtjes, want Zoë heeft soms echt
een wond in haar nek van zo’n beet.

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 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.

