Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

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:
* Voorjaar in Kournas
* Corona op Kreta
* De vastentijd is begonnen
* Slakken
* Nieuws over Mandali en over ons
* Bestellingen lokale producten van Mandali
* Ezelnieuws
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

Voorjaar op Kreta
Officieel is het voorjaar nu begonnen en hier op Kreta is dat ook duidelijk te merken: overal
zien we opeens bloemen, eerst alleen de gele en de witte, maar nu ook steeds meer roze en
rood. Langs de snelweg bloeit de gele mimosa volop en langs de kleinere wegen zien we al
de eerste bloemen in de venkel.
De eerste zwaluwen hebben we nog niet gezien, maar dit zal niet lang meer duren.
Vandaag, op 25 maart herdenkt Griekenland dat 200 jaar geleden de grote Griekse opstand
van 1821 plaats vond tegen het Ottomaanse Rijk. Het was een gigantische inspanning van
de Grieken om hun vrijheid terug te winnen. Ondanks de moeilijkheden en problemen, intern
en extern, behaalde de Griekse revolutie uiteindelijk zijn doel. In 1830 won Griekenland haar
onafhankelijkheid terug. Eindelijk waren de Grieken weer vrij. Helaas zijn er geen
grote festiviteiten en zal er alleen in Athene een parade zijn.
Wil je meer lezen over de opstand en over de festiviteiten in dit jaar?
Op de website van Greekacom is hierover veel te te lezen.

De (lila) salie en de (gele) Jerusalem salie bloeit nu volop en ook in de olijfbomen zijn de
eerste knoppen van de bloemetjes te zien.

Voorjaar in Kournas
Bij ons in het dorp is het weer volop groen en hebben we de eerste bloemetjes uit de
borage en de Oostindische kers al gegeten in een salade. Het uitzicht op de bergen
verandert elke dag: het wordt niet alleen groener, ook kleurrijker met witte en zwarte
schapen en lammetjes op de hellingen.De Kretenzer roos bloeit al en ook in sommige
olijfbomen zijn de eerste knoppen van de bloemen al te zien.
Verschillende boeren hebben de aardappels al gepoot en ook in de moestuinen is er werk
genoeg te doen. De temperatuur is prima, hoger dan gemiddeld in maart en met af een
toe wat regen. Op 23 maart kregen we nog even een korte regenperiode die ook zorgde
voor verse sneeuw op de bergen. Hier achter het dorp waren de toppen opeens weer wit
en op de Omalos hoogvlakte zag het er helemaal winters uit.
Corona op Kreta
We krijgen veel vragen over de situatie m.b.t Corona op Kreta en we proberen die zo
goed mogelijk te beantwoorden, maar de situatie is zo veranderlijk. Het ging redelijk goed
op het eiland, maar sinds een week stijgt het aantal besmettingen behoorlijk en hebben
we zelfs een record aantal van boven de 100 gehad. De ziekenhuizen zijn bijna vol en
ook de IC bedden zijn bijna allemaal bezet. In het ziekenhuis in Chania hebben ze zelfs
een extra Covid afdeling ingericht, omdat er een tekort aan bedden was.
Er wordt overal gevaccineerd en vanaf volgende week kan iedereen bij de apotheek 1
keer per week een Covid-zelftest afhalen.
In sommige gebieden zijn de strengere Lock down maatregelen al weer een beetje
versoepeld en mogen kappers en schoonheidssalons weer open.
Bij ons in Kournas en ook in Kavros en Georgioupolis waren verschillende mensen
positief en sommigen lagen meer dan 2 weken in het ziekenhuis. In verschillende dorpen
in de gemeente Apokoronas worden regelmatig teststations opgezet, waar iedereen zich
kan laten testen. Helaas is de opkomst niet zo groot en hebben we al gehoord dat men
ook angst heeft voor een positieve uitslag en daarom niet komt.
Het blijft een moeilijke situatie en we merken dat veel mensen niet meer gemotiveerd zijn
om zich aan de regels te houden. We hopen dat de situatie zich snel verbetert en dat we
weer iets meer (bewegings) vrijheid krijgen en dat het leven weer een beetje normaler
wordt.
De Griekse regering is van plan om vanaf 14 mei weer toeristen te ontvangen en laten we
hopen dat dit het licht aan het eind van deze hele lange tunnel is. Zowel voor het Griekse
bedrijfsleven als voor de toeristen. Beide groepen staan in de startblokken. Maar alles
hangt af van de ontwikkelingen in de komende dagen.

Vastentijd
Ook dit jaar werd de carnaval niet gevierd en is de vastentijd bijna ongemerkt begonnen.
Op de Schone Maandag konden we met SMS code 6 wel vliegeren.
Bij ons in de straat wonen veel oudere mensen, die zich nog echt aan de geloofsregels
houden van de orthodoxe kerk. Tot de Pasen eten zij geen vlees en in de week voor de
Pasen zelfs ook geen zuivelproducten en eieren. Wat men wel mag eten zijn slakken en
die zijn er nu volop.
slakken
Een lekker en gezond gerecht in de vastentijd is slakken! Zodra het regenachtig weer
wordt en de eerste slakken gaan lopen, zie je mensen met plastic zakken op weg naar de
velden om slakken te zoeken. Dit jaar is het een beetje moeilijker, omdat we niet onnodig
mogen reizen. Maar met sms “code 6 wandelen” kun je onderweg slakken verzamelen.
Toch?

slakken koken
De Kretenzers eten graag en veel slakken, want ze zijn gezond, voedzaam, lekker en
voordelig.
Ik had nog nooit slakken gegeten, het leek me niets. In het eerste jaar dat we op Kreta
woonden heb ik ze met Pasen een keer geprobeerd en ik vond ze heerlijk.
Ik heb ook zelf wel eens slakken gezocht, maar ik vond het een heel gedoe. Je moet de
slakken een aantal dagen in de macaroni laten, zodat ze door het eten hiervan hun
darmen reinigen. Dan sluiten de slakken hun huis af en kunnen ze gegeten worden.
Maar dan komt het… doe je de slakken in een pan met koud water en verhit je dat dan tot
het kookpunt of doe je ze direct in een pan met kokend water? Ik voel me dan wel een
beetje een moordenaar, dus ik doe dit niet meer. Ik wil ze wel zoeken voor iemand en als
die ze klaarmaakt zal ik er van smullen.
In de oudheid, waarschijnlijk zelfs al in het stenen tijdperk, gebruikte men al slakken als
voedsel. Ook de oude Grieken aten veel slakken. Het was een belangrijk voedingsmiddel.
In de Minoïsche Tijd waren slakken een delicatesse, vanwege de eiwitten die ze bevatten.
Ook de Romeinen aten graag slakken en creëerden zelfs boerderijen om in hun
behoeften te voorzien. In Rome werden slakken beschouwd als het voedsel van de
edelen, een luxe voedingsmiddel. Ze werden vaak gekweekt of geïmporteerd uit Spanje
en Afrika en werden vooral gegeten door de hogere klassen. De armen waren tevreden
met wat ze vrij in de natuur konden vinden.
Op Kreta zijn slakken altijd een hoofdvoedsel geweest. In de vele moeilijke economische
tijden die het eiland doormaakte, maar ook tijdens de vele oorlogen, kon men gemakkelijk
en goedkoop slakken in de natuur vinden.

nieuws over Mandali
Onze winkel Mandali is nog steeds in winterslaap, maar we gaan haar binnenkort wakker
schudden en beginnen met de voorjaars-schoonmaak. Zodat we ook direct open kunnen
als het weer mogelijk is. Op 28 april komen er al gasten in een van de vakantiehuizen in
Kournas!
De “story table” staat in de winter in de winkel en dat was een handige plek om de
ingepakte bestellingen neer te zetten. Met een beetje vertraging zijn de pakketten door de
koerier opgehaald en als het goed is worden ze deze week in Duitsland en Oostenrijk
bezorgd.

De pakketten hebben geduldig
gewacht op de 'story-table" in de
winkel totdat de koerier ze ophaalde.
Natuurlijk heb ik voor iedereen weer
een origineel bedankkaartje in de
doos gedaan.

en hoe gaat het met ons?
Arno heeft nog niets gehoord over zijn heupoperatie, dus ook hier is het nog steeds een
kwestie van geduld. De ene dag gaat het iets beter dan de andere, maar we hopen dat
het niet meer zo lang duurt. De pijn wordt erger en de pijnstillers zijn bijna niet sterk
genoeg meer.
We vervelen ons nog niet. Binnenshuis bakken we koekjes, brood, en bananenbrood en
heb ik nu ook rode kool ingemaakt. Ik ben alweer begonnen met het breien van een paar
sokken voor Arno en Arno leert nog steeds meer over ezels, bakt regelmatig een heerlijk
broodje en heeft altijd wel wat te klussen.
Buitenshuis gaan we graag aan de wandel met onze langoren en verzorgen we een
aantal tuinen en een zwembad van vrienden die nu niet op Kreta zijn. Ook zorgen we dat
enkele poezen van vrienden regelmatig voer en water krijgen.
En dan hebben we nog onze moestuin, waar de peterselie het uitstekend doet en waar 1
boerenkool plantje de marters overleefd heeft.
De eerste sla kan ik al in de tuin verplanten en binnenkort komen weer de tomaten,
bonen, courgettes etc.
Kortom, we vervelen ons niet, maar wat zouden we nu graag volop in en aan de winkel
bezig zijn om alles klaar te maken voor het nieuwe seizoen…
We houden vol, net als jullie.

Bestelling van lokale producten van Mandali
Vorige week zijn de eerste bestellingen bij Mandali opgehaald. Met wat vertraging
(Schone Maandag, geen plaats genoeg in de auto, wijzigingen in de veerdiensten), maar
de pakketten zijn nu eindelijk onderweg naar Duitsland en Oostenrijk. Zodra ik meer weet
over de bezorgdatum schrijf ik je direct.
De koeriersbedrijven hebben het in alle landen veel drukker dan normaal en vragen om
begrip bij vertragingen.
De vertraging van een pakket dat Arno en ik uit Nederland verwachtten heeft volgens ons
een record gebroken en is 4 maanden onderweg geweest!
Als jij ook lokale producten van Mandali wilt bestellen, kun je via e-mail je bestelling
doorgeven. Een keer per week komt de koerier naar Kournas om de pakketten op te
halen. De bestellijst en informatie over het transport lees je hier en 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
Onze langoren zijn helemaal tevreden: overal is het groen, dus overal is eten in overvloed.
Onze ezels zijn druk met hun grootste hobby, ETEN! We moeten soms een beetje oppassen
dat ze niet te veel vers groen eten, vooral het jonge gras is niet goed voor ze. Gelukkig
houden ze van variatie, dus hapje van dit en hapje van dat…
Ook het weer geeft de viervoeters geen reden tot klagen: het regent niet zo veel en ook niet
zo lang achter elkaar.
Nog een week en dan vieren we weer de verjaardagen van de ezels. We weten niet precies
wanneer ze geboren zijn, maar 3 april, de geboortedag van Zoë, hebben we uitgekozen als
verjaardag voor alle ezels. We zullen op deze dag weer een lekkere, gezonde “taart” voor ze
maken als extraatje.
Vorig jaar is Popy door Tanja, een grote ezelfan, al verwend met een nieuw halster en
vorige week kregen we een doos toegestuurd met 3 nieuwe halsters en touwen voor onze
ezels!!! Een fantastisch cadeau. Op de eerstvolgende droge dag zullen we een kleine
modeshow houden, waarbij de ezels hun nieuwe “jassen” zullen showen. Op dit moment
hebben we veel regen en zijn de ezels te vies voor hun nieuwe jassen.

Naast het stuk bos, waar de ezels graag eten, hadden de buren olijfbomen gesnoeid en
door deze werkzaamheden konden de ezels gemakkelijk naar het veld van de buren. We
hebben toen maar even wat hekwerk neergezet, zodat ze niet in de verleiding komen om
bij de buren te snoepen van de olijfbladeren, sinaasappelen en andere lekkernijen. Het
bos is dus weer ezelproef.
Maar dat was het veld van Petros, aan het begin van het dorp niet. Op dit veld groeit nog
niet zo veel onder de olijfbomen, dus laten we de ezels hier vaak even rennen als we op
weg naar huis zijn. Ze hebben hier 3 terrassen waar ze zich helemaal kunnen uitleven.
Ook zijn er een paar plekken waar ze graag even rollen. Na een paar uur hard werken
(lees: onkruid eten) in de tuin van villa Karin, brachten we de ezels naar het veld van
Petros. Hier konden ze hun siësta houden en dan zouden we ze aan het eind van de
middag weer ophalen.
Nu dat werd iets korter. Arno en ik waren nog maar net thuis (15 minuten lopen) toen mijn
telefoontje ging. Een dame die in Kournas woont vertelde me dat ze de ezels op de weg
naar het dorp zag lopen! Ze waren ontsnapt. Dus trokken we de schoenen weer aan en
gingen we op zoek. We waren het dorp nog niet uit of we zagen ze al lopen aan de kant
van de weg, hapje hier en hapje daar, “dit doen we altijd op de zondagmiddag.”
Arno kon meerijden in de auto van onze buurman en toen Arno uitstapte werd hij hartelijk
begroet door de 4 dames. Ze waren al op weg naar huis, maar we hebben ze toch maar
de “jassen” aangedaan en ze naar hun veld gebracht.
Never a dull moment with donkeys. En weer op een zondag!

Eos (links) en Popy (rechts) rollen graag en vaak.

Tijdens de wandeling in het dorp, maken de ezels graag
de bermen schoon. Door de maatregelen van de Lock
down is het meestal erg rustig op de straten, dus kunnen
de dames vrij lopen op zoek naar het allerlekkerste groen.
Op dit moment zijn dat de jonge braamblaadjes, distels
(pakken ze heel voorzichtig met hun tanden) en de
engelwortel.

We dachten dat we alle bijzondere plekken in de
achtertuin al wel ontdekt hadden, maar dat was dus niet
waar. Op deze foto is een klein stukje te zien van een
bijzondere plek. Er staan veel citrusbomen (citroen,
mandarijn en (bloed)sinaasappel), veel oude bomen, er is
een waterput en waterbassins, er is een ruïne van een
huis (?) en stromend water in de rivier.
We weten niet wat hier vroeger was, maar we gaan proberen het te ontdekken.
Ook de ezels zijn hier graag: Zoë en Cleo hebben de ruimte om te spelen en te rennen en
naast het vele groen liggen er ook sinaasappels op de grond om te eten.

Langzaam beginnen de ezels hun wintervacht al weer te verliezen en kunnen we ze weer
verwennen met het borstelen. In de winter borstelen we ze niet, omdat ze hun vacht
nodig hebben tegen de kou. Bovendien is hun vacht soms zo vies en nat… We kloppen
dan het meeste zand en modder eruit als de haren droog zijn.
We hopen dat in mei ook de CAWS weer kan komen voor de hoef- en gebitscontrole,
want de hoeven van Cleo en Zoë hebben een knipbeurt nodig. Arno vijlt de hoeven wel
bij, maar dit is niet genoeg.
Wij, maar ook de ezels, verheugen ons al op de eerste wandelaars!!! WE keep our fingers
crossed.

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 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.

