Bedankt!

Tussen de normale nieuwsbrieven door willen Arno en Barbara in deze nieuwsbrief graag nog
even terugkijken op het zomerseizoen van 2021.
Net als in 2020 was het wel een beetje spannend. We wisten niet goed wat we konden
verwachten van alweer een zomerseizoen met tal van regels i.v.m. Covid. Ook hadden we geen
idee of het druk zou worden en (nog veel belangrijker) of we het lichamelijk zouden redden.
verrassend
We hebben ons laten verrassen deze zomer en we kunnen zeggen dat we een goed, gezellig,
flexibel, verrassend en erg warm seizoen hebben gehad.
Het liep een beetje anders dan verwacht: Arno was meestal in de winkel en Barbara wandelde
met en zonder ezels in de achtertuin. Het was even wennen, maar het werkte prima.
Ook de Covid-maatregelen maakte het een beetje anders, maar we hebben ook dit seizoen
weer veel mensen blij gemaakt met onze lekkere, gezonde lokale producten uit Kournas.
bedankt
Graag willen wij je bedanken voor je bezoek, de bijzondere verhalen, de vele tekeningen en
verhalen in ons gastenboek, voor de vragen, de nuttige feedback, en de support en handige
tips.
En niet te vergeten, de vele lekkere en bijzondere cadeaus die jullie meebrachten of
opstuurden. Het leek wel alsof we elke maand jarig waren.
We hebben veel bekende gezichten weer teruggezien en ook veel nieuwe klanten gaan zeker
terugkomen.
Ook bedankt voor jullie aankopen, de bestellingen, de reclame die jullie gemaakt hebben voor
Mandali, de gulle giften, de sponsoring (ook door mensen die deze zomer helaas niet naar
Kreta konden komen) en voor de leuke en leerzame wandelingen met en zonder ezels.
Net als vorig jaar hebben ook deze zomer verschillende mensen 2 en zelfs 3 keer met onze 4
langoren gewandeld.
Jullie waren ons visitekaartje en ook de reviews op Tripadvisor en Google en de berichten en
reacties op Facebook en Instagram hebben ons goed geholpen. Bedankt dat jullie er waren.
Ook namens onze ezels Eos, Cleo, Zoë en Popy een luid “IIIIAAAAAAA” (lees: dankjewel)
Arno en ik wensen jullie een fijne winter. Blijf warm en gezond en we zien jullie graag weer terug
bij Mandali in Kournas.
Warme wintergroeten,
Arno en Barbara
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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.

