Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Daar is hij weer: de Mandali-Mail met informatie over
onze winkel Mandali in Kournas, met nieuwtjes over
Kreta, over het dorp Kournas en nog veel meer.
Welkom ook aan de nieuwe lezers van onze Mandali mail. Leuk dat je er bent.
Je leest onder andere over :
* de zomer is voorbij op Kreta
* hoe was het in november in Kournas
* winterkleding voor de gezinnen in Kournas
* tsikoudia stoken en olijven oogsten
* nieuws over onze ezels
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

hoe was het in november op Kreta?
De zomer is voorbij op Kreta, en dat hebben we in november ook gemerkt. Een aantal dagen
was het al echt herfstig, met storm en regen. Maar de meeste dagen waren droog en eind
november was het zelfs warm met storm uit het zuiden (uit de Sahara). In Chania werd het
zelfs 30 graden. En dat zonder zon, want die was niet te zien met zoveel zand en stof in de
lucht.
De meeste hotels en restaurants in de toeristische gebieden zijn nu gesloten en ook in de
steden Rethymon en Chania zie je bijna geen toeristen meer.
Nu is het niet zo dat iedereen nu geniet van een rustige winterperiode, want er wordt overal
volop gewerkt: in de kazani’s wordt de raki gestookt, de olijfoliefabrieken draaien op volle
toeren en de boeren zijn met hun familieleden en/of hulptroepen druk bezig met de olijven
oogst. Ook moeten veel olijfbomen moeten gesnoeid worden. De akkers zijn omgeploegd en
nieuwe groente, aardappelen etc. zijn gepoot.
Covid
Net als in veel andere europese landen stijgen ook hier op Kreta de besmettingen met het
Covid virus weer. De Covid afdelingen en de IC’s zijn (nog) niet vol, maar dat kan plotseling
weer veranderen. We hebben de indruk dat veel mensen positief testen, maar gelukkig
hebben ze geen ernstige klachten.
De restaurants, winkels, bioscopen, overheidsgebouwen etc, mogen alleen maar bezocht
worden met een geldige QR code. Zonder QR code mag je alleen naar de supermarkt, de
openbare markt en de apotheek.
De openingstijden van de winkels zijn verruimd om de drukte zoveel mogelijk te spreiden en
op veel plaatsen worden dagelijks gratis sneltesten gedaan. Ook de vaccinaties gaan in een
hoog tempo verder. Op het hele eiland is nu ongeveer ruim 60% twee keer gevaccineerd .
Op Kreta waren de afgelopen week het aantal positieve testen ruim 200 per dag en soms
boven de 300. Vooral jonge mensen waren positief en op scholen werd veel positief getest.
De overheid wil geen lockdown instellen en hoopt met de nieuwste maatregelen de situatie
onder controle te krijgen en te houden.
In de steden zijn af en toe demonstraties en stakingen tegen de maatregelen,. De meeste
mensen houden zich aan de maatregelen, maar ook hoor en zie je steeds vaker reacties van
mensen die twijfelen aan de maatregelen.
We kunnen alleen maar hopen dat alles langzaam weer een beetje normaal wordt en we
weer ons gewone dagelijkse leven kunnen oppakken.

In november is de lucht niet meer
altijd blauw en zorgen zon en wolken
voor mooie plaatjes
In de winterperiode vinden we de
mooiste schelpen aan het strand.

wat gebeurde er in Kournas in november?
In de eerste week van november zijn de laatste toeristen uit Kournas vertrokken. De
huurauto’s hebben plaats gemaakt voor pick-ups en vrachtwagens. Overal waar je loopt
of rijdt hoor je op de achtergrond de geluiden van de aggregaten voor de olijven oogst en
de motorzagen dei gebruikt worden voor de snoei van de bomen.
Ook in het dorp is het geluid van een motorzaag een normaal geluid: elke dag is er wel
iemand in de buurt agrote stukken hout aan het zagen. De meeste mensen verwarmen
hun huis met een houtkachel of open haard.
Het zijn nu vooral de pick-up’s die door het dorp rijden. De een volgepakt met materiaal
voor de olijfoogst, de ander zwaar beladen met volle zakken met olijven of met vaten
verse olijfolie.
bouwen en renoveren
Ook pick-up’s en vrachtauto’s met bouwmateriaal rijden bijna dagelijks door het dorp,
want er wordt nog steeds verbouwd en gerenoveerd.
In het straatje naar de begraafplaats is het nu bijna een grote bouwplaats. Een huis is
bijna helemaal gerenoveerd, maar nu moet er nog even een zwembad in de tuin gemaakt
worden. Dit huis zal een vakantiewoning worden.
Het huis dat er schuin voor staat wordt nu ook gerenoveerd. Hier is het meeste breekwerk
aan de binnenklant gedaan, maar de half afgebouwde bovenverdieping moet ook nog
weggehaald worden. Dit gaat “siga, siga”, want de stenen worden weer hergebruikt.
Hier tegenover staat een oud pand te koop en daar zag ik gisteren een aannemer.
Misschien gaan ze daar ook beginnen? Wij lopen elke dag meerdere malen door het
straatje op weg naar de ezels , dus we volgen het op de voet.
metamorfose
Vlak bij de grote kerk is men nu klaar met de verbouw van een heel oud pand. Ze zijn hier
bijna 2 jaar mee bezig geweest, maar het is erg mooi geworden. Het pand was een
kafenion en later een slagerij. In de winkel hebben we nog een postkaart van het pand en
daarop zie je hoe het er uitzag in 2016.

Op de foto's onder deze tekst zie je links het voormalige kafenion en de slagerij en rechts
zie je een gedeelte van het pand na de renovatie. Het zijn nu 3 woningen geworden.

Wij zijn op de brommer naar de nieuwe asfaltweg gereden om te kijken of je nu al met de
auto naar het meer kunt rijden. En dit kan in de toekomst, als de asfaltweg klaar is.
Er wordt nog gewerkt aan de weg, maar we konden al zien dat de asfaltweg straks
doorloopt tot aan de asfaltweg die van Kavros naar Lake Kournas leidt (waar de trein ook
heen rijdt).
Ook hebben ze de straat "een beetje" breder gemaakt. Er kunnen nu 2 grote bussen
naast elkaar rijden!
We weten niet of veel mensen deze route naar het meer zullen nemen, want de weg
begint in Kournas met een behoorlijk steile weg (van beton) naar het dal.

Dit is de steile weg naar het dal die
overgaat in asfalt

Dit is het laatste deel van de weg, die zal eindigen bij de asfaltweg van Kavros naar het
meer van Kournas.

Tsikoudia stoken
In oktober zijn boer Stelios en zijn zoon Pantelis weer begonnen met het stoken van de
tsikoudia (raki) en net als vorig jaar zijn we er een paar keer met een kleine groep bij
geweest. We hadden iets lekkers meegenomen om te eten en Pantelis zorgde voor de
verse tsikoudia en de wijn.
Ook verschillende buren en dorpsgenoten komen graag even langs in de “rakokazani”.
Op sommige avonden gaat de barbecue aan, worden er kastanjes gepoft, walnoten
gekraakt en ontstaat er spontaan een gezellige avond.
Wil je zien hoe het druiven persen en het tsikoudia stoken gaat, kijk dan in het
online-fotoalbum dat we gemaakt hebben.

olijvenoogst
In de laatste weken van oktober zijn de eerste boeren al begonnen aan de olijvenoogst
en de afgelopen paar weken werd er overal volop geoogst.
Ook de olijfoliefabriek in Kournas is weer open en op sommige dagen zelfs tot in de late
uurtjes.
Over het algemeen zijn de boeren tevreden over de hoeveelheid olie in de olijven en met
de kwaliteit van de olijfolie en krijgen ze ook een betere prijs voor hun olie. En dat
verdienen ze ook, want het is een zware klus.
Hoe Stelios en zijn helpers zijn olijven oogst kun je zien in het online-fotoalbum over de
olijvenoogst.

Zelfgemaakte kinderkleding voor families in Kournas
Vorig jaar heeft Sonja Martens namens de groep “Initiative
Helfen mit Herz” uit Goch in Duitsland, veel gezinnen met
kinderen blij gemaakt met zelfgemaakte kleding. En ook
dit jaar hebben de dames van deze groep weer veel
gebreid, genaaid en gehaakt.
Ongeveer 500 truitjes, mutsen, sjaals, sokken voor de komende winter, rugzakken en
andere handige items voor het dagelijkse leven hadden ze opgestuurd en in hun koffers
meegenomen vanaf Duitsland naar Kreta.
Priester Georgios Fotakis, zijn vrouw Maria en hun schoondochter Sarah hebben
gezorgd voor de verdeling van de kleding over de gezinnen in de gemeenschap van
Kournas en omgeving.
Wilt u meer weten over het initiatief van deze bijzondere groep klik dan op de link:
www.initiativehelfenmitherz.de

nieuws over Mandali
en hoe gaat het met ons?
Mandali is nu echt gesloten en in winterslaap We hebben de winkel schoongemaakt en
alles opgeruimd en ook de story-table staat nu binnen.
midwinterwandeling
Heel voorzichtig denken we al aan de midwinterwandeling met onze 4 ezels op 21
december. We hebben al een leuke route in gedachten en ook het woord picknick is al
gevallen. We houden je op de hoogte.
oliebollen
En natuurlijk staat op de laatste dag van het jaar weer het oliebollen bakken op het
programma.
wat doen wij nu?
Arno en ik zijn alweer gewend aan het winterritme. Hoewel het weer nog af en toe zomers
is zijn we al voorbereid op de kou en hebben we al een kuub hout in de carport voor de
open haard. We hebben de haard nog niet aan gehad. Op dit moment hebben we 's
avonds voldoende aan een elektrische kachel.
bezigheden buitenshuis
De afgelopen weken zijn we op de droge dagen veel buiten bezig geweest: we hebben
olijven geplukt om in te maken, groene en zwarte. We hebben een aantal moerbeibomen
gesnoeid en de ezels blij gemaakt met de bladeren. De moestuin is schoongemaakt en ik
heb aardappels gepoot en boerenkool gezaaid. We hebben nog een paar zakken carob
verzameld en we zijn weer graag in de keuken bezig. Arno bakt weer brood en ik heb
weer lekkere koekjes en chocoladecake gebakken. Deze week staan de kruidnoten nog
op het programma.
Bijna elke dag maken we een korte of langere wandeling met de ezels of we brengen ze
naar een ander veld. Op hun veld moet poep geruimd worden, de schuilstal was een
beetje lek en moest gerepareerd worden.
Kortom, we vervelen ons niet.
Arno heeft contact gehad met het ziekenhuis en er volgt overleg met de orthopeed. Hij wil
nu iedere week gaan bellen en hoopt dat dit helpt en dat hij snel geopereerd kan worden.

Lokale producten bestellen bij Mandali
Goed nieuws voor de liefhebbers van de Tsounato-Koroneiki olijfolie: hij is er weer. Boer
Nikos is vorige week begonnen met de oogst van zijn olijven en hij is bijzonder tevreden
over de smaak en de kwaliteit. Wij gaan hem ook snel proeven.
bestellijst
Ook bij deze Mandali-Mail zit weer een bestellijst. Ik heb hem bijgewerkt en hij is weer
helemaal up-to-date. Ook kaas (gevacumeerd) en feta is weer te bestellen.
Klik HIER om de bestellijst te downloaden.
Schrijf me een email met je wensen en ik pak het voor je in.
Ook als je iets mist op de lijst kun je me schrijven, misschien kan ik iets regelen.

Nieuws over de ezels
De ezels zijn klaar voor de winter. Ze hebben alle 4 weer een dikke wintervacht. En dan
wordt het opeens ruim 20 graden, en dan komen er opeens allemaal weer vliegen… Cleo
heeft er altijd de meeste last van en ook nu had ze alweer snel haar poten kapot gebeten.
Gelukkig bestaat er Sudocreme, dat helpt om de wondjes snel te laten helen en omdat Cleo
dit heel erg vies vindt, blijft ze ervan af.
Wat doen onze ezels graag op zondag?
Regelmatig brengen we de ezels naar een grondstuk aan de noordkant van het dorp. Dit
noemt men een “galeppa”, een rotsachtig stuk grond. Hier groeien allerlei soorten gras,
kruiden en er staat een eikenboom en (heel lekker) een carobboom. Het grondstuk is redelijk
omheind met hekwerk en muurtjes en meestal blijven de ezels netjes op de “galeppa”.
Vorige week liepen we naar de galeppa om de ezels op te halen en toen we keken waar ze
waren zagen we al dat er iets niet klopte. Cleo en Zoë liepen op een hoog stuk grond achter
de carobboom. Het leek wel of ze aan de andere kant van de boom liepen, in de tuin van
villa Aloni. En dat was ook zo.
bij de buren
Toen we ze riepen sprongen beide ezels netjes over het muurtje weer terug op het veld. Het
muurtje was een beetje ingestort en de stenen op de grond waren een handig trapje voor de
ezels.
Cleo en Zoë kunnen zo gemakkelijk over en op muurtjes springen. Eos kan dit niet, haar lijf
is niet atletisch genoeg en Popy krijgt het ook niet voor elkaar, want haar pootjes zijn vaak te
kort.
"ezelproof"
De volgende dag (zondag) hebben het muurtje weer met stenen, takken en pallets
opgebouwd en hopelijk weer ezelproof gemaakt. We hebben de ezels daar gelaten en wij
zijn naar huis gelopen. Om een uur of twee ging mijn telefoon, het was de eigenaar van villa
Aloni, hij belde even om te zeggen dat 2 ezels bij de containers op de weg liepen. Maar we
hoefden ons geen zorgen te maken, hij was er langs gereden en ze bleven heel rustig eten.
Ik heb hem bedankt voor zijn telefoontje en we zijn toen in de auto gestapt en naar de
galeppa gereden. En het was weer op een zondag!.
muurtje
Bij de galeppa zagen we Cleo en Zoë aan de straatkant, bij een carobboom. Ik heb ze
opgehaald en weer terug gebracht naar de galeppa. We hadden het vermoeden dat ze deze
keer over een ander muurtje waren gesprongen en terwijl we bij dit muurtje stonden te kijken
liet Zoë even zien hoe ze dat deden: eerst even kijken hoe hoog het is en of het veilig is aan
de andere kant van het muurtje, dan de voorpoten op het muurtje, afzetten en aan de andere
kant landen. Alsof ze het dagelijks deed.
Dit muurtje moest dus ook even ezelproof gemaakt worden. Gelukkig hadden we nog veel
dikke takken van de moerbeibomen en die konden we hier goed voor gebruiken.
Instagram “donkeysinkournas”
Het Instagramaccount van “donkeysinkournas” is een groot succes. Veel leuke reacties zien
we en al 74 volgers. We hebben nog zoveel leuke, bijzondere en grappige foto’s en filmpjes
van onze langoren, dus blijf ze volgen op #donkeysinkournas
op stal
Waarschijnlijk heeft Cleo zich tijdens deze “concours hippique” verstapt of zo, want ze liep
de volgende dag een beetje mank. We hebben haar een dag en 2 nachten op stal gelaten,
waar de grond vlak is en waar haar poot een beetje rust kon krijgen. En dat heeft geholpen.
Langzaam ging het lopen beter. Ze zette haar poot nog wel voorzichtiger neer, maar al snel
liep ze weer normaal. Natuurlijk ging ook Zoë mee naar de stal, want zij wil niet zonder haar
moeder zijn. En ook Cleo heeft het moeilijk zonder haar dochter.
De stal gebruiken we als opslagplaats voor de strobalen en alle andere ezelspullen, zoals
pakzadel, tassen, manden, lekkere snoepjes, zakken met kilo’s carob etc. Dus we moesten
even een beetje reorganiseren en alles naar boven verhuizen op het zoldertje.
Met dikke takken van de moerbeibomen hebben we de mogelijke ontsnappingsplekken dicht
gemaakt. De dames hebben zich netjes gedragen, alles was nog heel.
Het was stormachtig weer, maar droog, dus Cleo en Zoë hadden best wel buiten kunnen
poepen en plassen, maar dat hadden ze dus niet gedaan. De volgende ochtend rook ik de
stal al voordat ik het hek open had gemaakt. Ze hadden keurig achterin de stal hun behoefte
gedaan. Buiten lag helemaal niets.
Terwijl op het veld in de schuilstal bijna nooit poep ligt. Alleen als het erg lang en hard regent
vinden we wel eens iets, maar niet veel.
Gelukkig bood Arno aan om de stal “uit te mesten”.
Cleo loopt nu weer goed, maar we houden het in de gaten en gaan nog maar niet naar de
rotsachtige galeppa.
bevergedrag
De moerbeibomen worden in het najaar allemaal gesnoeid en de bladeren worden vaak aan
de schapen en geiten gegeven. Ook onze ezels zijn er gek op. En niet alleen het blad. Ook
de bast vind vooral Cleo erg lekker.
Ik had eens gelezen dat ezels iets van een bever in zich hebben, omdat ze ook graag op
hout en takjes knagen. Cleo heeft laten zien wat ze in een nacht weg kan knagen van de
moerbeitakken bij de stal.
Er staan verschillende moerbeibomen in de buurt van ons huis en we mochten ze allemaal
snoeien. Er staan nog 2 bomen die gesnoeid moeten worden, dus we kunnen ons de
komende tijd uitleven met de (hand)zaag op een lange steel.

ook bij het bos zijn de paden breder
gemaakt

als er weer storm uit het zuiden komt
hebben de ezels iets meer
beschutting. Het stro waaide zelfs uit
de slowfeeders.

en dat nodigt uit tot rollen

het lijkt wel of er een ezel aan de
boom hangt

Deze oude stoel stond in het bos,
maar hij was niet ezelproof. De rieten
zitting is al op, nu het hout nog?

Cleo op stal: het lijkt een ernstige
zaak

Ik dacht dat de stokken voor de
ingang van de moestuin wel stevig
genoeg waren. Niet dus. De ezels
hebben gewoon hun gewicht in de
strijd gegooid en gingen op zoek
naar lekkers (lemongrass, lavendel,
bramen). Dus toch maar weer een
pallet voor de ingang. Met wat
stokken die er bovenuit steken,
anders springt Zoë erover heen.

nee dit waren geen bevers

Mandali Mail
Ik vond het leuk om het nieuws uit Kreta en Kournas met
je te delen en ik hoop dat je deze Mandali-Mail met plezier
gelezen hebt.
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.
Warme wintergroeten uit Kournas en graag tot de volgende Mandali-Mail.
Arno en Barbara

Facebook

Website

Instagram

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.

