
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	deze	keer	onder	andere	over:
*	hoe	was	het	in	oktober	op	Kreta
*	terugblik	op	het	zomerseizoen
*	Hoe	gaat	het	in	Kournas
*	Nieuws	over	Mandali	en	over	de	ezels
*	bestellen	van	lokale	producten	van	Mandali
	
Ik	hoop	dat	je	het	met	plezier	zult	lezen.

Wandelweg	met	asfalt

Wij	hadden	een	wandelweg		naar	het	meer	aangegeven
met	bordjes	‘Lake’,	zodat	je	niet	over	de	saaie	asfaltweg
hoeft	te	lopen.	En	wat	zagen	we	tot	onze	grote	verbazing.

De	gemeente	heeft	deze	weg	nu	geasfalteerd!	We	weten
nog	niet	tot	hoever,	maar	we	hopen	niet	helemaal	tot	aan
het	meer,	want	dan	kun	je	het	wandelpad	met	de	auto
doen.

We	gaan	het	binnenkort	bekijken.

Kastanjewandeling

Zaterdagmiddag	was	het	droog	en	zijn	we	even	met	de
ezels	aan	de	wandel	gegaan.	Nou	ja,	zij	gingen	met	ons
aan	de	wandel.	Alle	stress	van	de	afgelopen	week	(regen,
veel	in	de	schuilstal,	dierenarts	en	hoefsmid	op	bezoek,
weinig	beweging,	verveling)	moest	er	even	uit.	Zij	zouden
wel	even	de	route	bepalen	en	ook	de	snelheid	werd	door
Cleo	en	Zoë	aangegeven:	hard	rennen	dus.

Gelukkig	konden	we	ze	gemakkelijk	weer	een	beetje	kalmeren	en	hebben	we	op	normaal
tempo	een	gewoon	rondje	door	de	achtertuin	kunnen	lopen.

Bij	de	kastanjebomen	hebben	ze	genoten	van	de	kastanjes	die	nog	op	de	grond	lagen.
We	waren	al	bijna	100	meter	voorbij	de	kastanjebomen,	toen	we	ontdekten	dat	Popy	niet
meer	met	ons	mee	liep	(de	ezels	liepen	los).	Zij	was	teruggelopen	naar	de
kastanjebomen,	want	ze	waren	nog	lang	niet	op.
Gelukkig	is	de	weersvoorspelling	voor	de	komende	week	gunstiger	en	komt	er	een	einde
aan	de	regenperiode	van	bijna	een	week.	Wij	blij	en	ezels	blij.

Instagram
Het	idee	van	onze	zoon	om	een	Instagramaccount	te
maken	met	foto’s	van	onze	ezels	heb	ik	uitgevoerd	en	op
deze	link	kun	je	de	eerste	foto’s	bewonderen.
Ik	vond	het	erg	leuk	om	te	doen.	Het	was	zo	leuk	om
oudere	foto’s	weer	terug	te	zien.	Vooral	die	van	Zoë,	toen
ze	nog	zo	klein	en	fluffy	was	en	van	Cleo,	die	nog	maar	2
jaar	was	toen	ze	bij	ons	kwam.	En	van	Popy,	die	zo	dik	en
vies	was	toen	we	haar	adopteerden.

Ik	zal	regelmatig	weer	nieuwe	foto’s	plaatsen,	zodat	jullie
op	de	hoogte	blijven	van	het	wel	en	wee	van	onze	4
langoren.
Klik	HIER	voor	de	link	naar	het	instagramaccount

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.

Zonnige	herfstgroeten	uit	Kournas	en	graag	tot	de	volgende	Mandali-Mail.
Arno	en	Barbara

Facebook Website Instagram

Mandali,	local	products	andMandali,	local	products	and

more...more...

Bekijk	de	webversie

hoe	was	het	in	oktober	op	Kreta?
	
De	verwachtingen	waren	goed:	er	zouden	 in	oktober	nog	veel	 toeristen	naar	Kreta	komen.
En	dat	klopte	helemaal.	Het	was	in	deze	maand	nog	erg	druk	op	het	eiland.	Vooral	Duitsers,
Fransen	en	Nederlanders	hadden	gekozen	voor	een	herfstvakantie	naar	Kreta.	Helaas	was
het	weer	de	in	de	laatste	week	van	oktober	niet	zo	goed.	Dat	is	het	risico	in	oktober:	het	kan
30	graden	zijn,	maar	het	kan	ook	echt	herfstig	zijn.

druk
De	meest	populaire	trekpleisters	waren	ook	nu	nog	erg	druk.	De	meeste	toeristen	huurden
een	auto	en	wie	niet	de	 toeristische	plekken	wilde	zien	maakte	zijn	eigen	ontdekkingsreis.
En	kwam	dan	soms	zomaar	in	Kournas	terecht.
	
terugblik
Het	was	over	het	algemeen	een	goed	seizoen	op	het	hele	eiland.	Met	duidelijk	veel	meer
bezoekers	 dan	 in	 2020.	 	 Kreta	 was	 een	 geliefde	 bestemming	 voor	 velen	 en	 ook	 veel
toeristen	die	hier	voor	het	eerst	kwamen	waren	zo	positief	verrast	dat	ze	direct	voor	volgend
jaar	geboekt	hebben.
	
De	ervaringen	met	reizen	en	de	Coronaregels	waren	zeer	positief.	Wij	hebben	geen	klachten
of	problemen	gehoord	van	toeristen.	Op	Kreta	werd	en	wordt	nog	steeds	gecontroleerd	op
het	 dragen	 van	 maskers	 in	 winkels,	 restaurants	 etc.	 En	 elke	 dag	 worden	 er	 nog	 boetes
uitgeschreven	voor	het	niet	dragen	van	maskers.
	
De	autoverhuur	maatschappijen	hebben	ook	een	goed	seizoen	gehad:	er	waren	zoveel	huur
auto’s	op	de	wegen.	Rond	20	oktober	zijn	de	eerste	hotels	en	restaurants	dicht	gegaan	en
ook	de	eerste	kleine	winkels	sloten	hun	deuren.	Vorig	jaar	was	op	1	oktober	al	veel	gesloten,
dus	dit	jaar	was	het	zeker	beter.	

In	 sommige	 hotels	 en	 restaurants	 hadden	 ze	 deze	 zomer	 te	 maken	 met	 een
personeelstekort.	Veel	 jonge	mensen	 uit	 	 Albanië,	 uit	Bulgarije	 en	ook	 van	het	 vaste	 land
konden	begin	dit	jaar	niet	naar	Kreta	komen	i.v.m.	de	lockdown.	Alleen	met	formulieren	zoals
een	 arbeidscontract	 van	 de	 werkgever	 mochten	 ze	 naar	 Kreta	 reizen.	 En	 meestal	 krijg	 je
deze	papieren	als	je	al	hier	bent.	Dit	betekende	dat	er	op	Kreta	veel	minder	arbeidskrachten
waren.

Laten	we	hopen	dat	volgend	jaar	voor	iedereen	weer	normaal	verloopt.

Oktober	kan	hele	mooie	stranddagen
hebben	met	bijna	30	graden.	

In	oktober	hebben	we	soms	ook
herfstachtige	dagen	met	maar	15

graden	en	regen	of	storm.

hoe	was	het	in	Kournas	in	oktober?
Nu	 het	 was	 soms	 best	 druk	 in	 het	 dorp,	 vooral	 op	 bewolkte	 dagen,	 als	 het	 geen
strandweer	 was.	 Veel	 toeristen	 waren	 dan	 onderweg	 in	 hun	 huurauto	 en	 kwamen
toevallig	in	Kournas	terecht	of	hadden	doelbewust	gekozen	om	Kournas	te	bezoeken.

De	weg	naar	Kournas
Veel	mensen	die	bij	het	meer	van	Kournas	zijn	zien	wel	een	bord	met	daarop	“Kournas	4
kilometer”,	maar	veel	mensen	durven	niet	bergop	naar	het	dorp	te	rijden.
Ze	vinden	de	weg	te	smal,	ze	weten	niet	of	het	erg	steil	of	bochtig	is,	ze	vragen	zich	af	of
het	wel	een	asfaltweg	blijft	en	wat	ze	moeten	doen	als	er	een	tegenligger	aan	komt	en	de
weg	is	te	smal,	etc.		Gelukkig	is	de	weg	naar	Kournas	een	gewone	asfaltweg	en	gelukkig
zijn	er	veel	mensen	die	het	wel	aandurven	om	naar	ons	toe	te	komen.

Zelfs	de	grote	schoolbus	en	de	 touringcars	kunnen	 in	Kournas	komen	en	de	weg	 is	zo
breed	gemaakt	dat	een	personenauto	een	bus	kan	passeren.

Op	sommige	dagen	merkten	we	wel	dat	het	seizoen	bijna	voorbij	was,	dan	was	het	zo	stil
in	het	dorp.	Toen	kregen	we	alweer	denkbeelden	van	Lock	down	in	ons	hoofd.
	
Ook	 de	 tavernes,	 de	 vakantiewoningen	 en	 de	 kleine	 supermarkt	 hadden	 het	 nog	 druk
deze	 maand.	 Het	 waren	 voornamelijk	 Duitse	 toeristen	 die	 in	 deze	 periode	 hun
herfstvakantie	in	een	van	vakantiewoningen	in	Kournas	doorbrachten.
	
Er	 wordt	 nog	 volop	 gebouwd	 en	 gerenoveerd	 in	 het	 dorp.	 Ook	 ons	 huis	 is	 aan	 de
buitenkant	 weer	 helemaal	 geschilderd	 en	 geïsoleerd.	 Zelfs	 de	 schoorsteen	 is
schoongemaakt	(en	toen	kon	ik	de	hele	keuken	schoonmaken!).

nieuws	over	Mandali
																																																			en	hoe	gaat	het	met	ons?

Ook	wij	 hadden	het	druk	 in	de	 laatste	maand	van	het	 zomerseizoen.	We	hebben	weer
veel	 vaste	klanten	 teruggezien	en	ook	weer	een	groot	aantal	nieuwe	gezichten	gezien.
Meestal	was	Arno	in	de	winkel	en	deed	ik	de	wandelingen	met	en	zonder	ezels.

Als	 ik	 niet	 aan	 de	 wandel	 was,	 zorgde	 Arno	 dat	 ik	 het	 druk	 had	 met	 bijvullen	 van
producten	 voor	 de	 winkel.	 Wij	 willen	 graag	 zo	 vers	 mogelijk	 verkopen	 en	 geen	 grote
voorraden	in	de	winkel	hebben,	dus	op	sommige	dagen	liep	ik	vaak	heen	en	weer	tussen
de	winkel	en	onze	voorraadruimte	bij	ons	huis.	Dit	is	gelukkig	maar	100	passen	lopen.
	
Het	 einde	 van	 het	 seizoen	 was	 ook	 in	 de	 winkel	 goed	 te	 merken,	 want	 bepaalde
producten	zijn	uitverkocht.	We	hebben	bijvoorbeeld	geen	tijm	meer	en	ook	de	oregano	is
bijna	op	en	deze	kruiden	kunnen	we	pas	volgend	jaar	weer	plukken.
Gelukkig	hebben	we	nog	voldoende	olijfolie,	honing,	raki,	likeuren,	ouzo	etc.
	
We	zijn	nu	officieel	gesloten,	maar	we	zijn	in	de	buurt,	dus	als	mensen	iets	nodig	hebben
kunnen	ze	ons	bellen	en	komen	we	eraan.	Deze	informatie	hangt	ook	bij	de	voordeur	van
de	winkel	en	dit	werkt	goed.

Arno	 wacht	 nog	 steeds	 op	 zijn	 2e	 heupoperatie,	 maar	 de	 ziekenhuizen	 hebben	 nog
steeds	 een	 operatie-stop.	 Dus	 nog	 maar	 een	 beetje	 geduld.	 De	 pijn	 is	 soms	 hevig	 en
de	pijnstillers	werken	niet	altijd,	maar	de	laatste	weken	doet	beweging	(lopen)	hem	goed.	

Het	wordt	leger	in	de	winkel

Azilakas	bos
Ik	heb	een	paar	keer	met	wandelliefhebbers	de	avontuurlijke	kruidenwandeling	door	het
Azilakas	bos	gemaakt	en	wat	was	het	weer	mooi	daar.	Ook	de	 toeristen	waren	verrast
door	dit	bijzondere	gebied	met	oude	steeneiken	en	platanen.

In	deze	tijd	van	het	jaar	zien	we	aan	het	eind	van	het	bos	de	bijna	rijpe	aardbeien	en	op
de	terugweg	zorgt	de	bloeiende	heide	voor	een	kleurrijk	landschap.

Lokale	producten	bestellen	bij	Mandali
De	bestellingen	van	 lokale	producten	van	Mandali	gaan	goed.	Bijna	elke	week	komt	de
koerier	 in	Kournas	een	of	enkele	dozen	ophalen.	Sommige	klanten	hadden	geen	ruimte
meer	 in	hun	koffer	 of	 hadden	alleen	maar	handbagage	en	 zij	 hebben	 in	de	winkel	 hun
aankopen	gedaan	en	wij	hebben	het	opgestuurd.	

Bestellijst
Ook	 bij	 deze	 Mandali-Mail	 zit	 een	 bestellijst.	 Ik	 heb	 hem	 bijgewerkt	 en	 hij	 is	 weer
helemaal	up-to-date.	Nu	de	temperaturen	weer	zakken	is	het	ook	weer	mogelijk	om	kaas
(gevacumeerd)	en	feta	te	bestellen.

Klik	HIER	 om	 te	 zien	 welke	 producten	 je	 kunt	 bestellen.	 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
Onze	4	langoren	hebben	ook	hard	gewerkt	in	de	maand	oktober.	Iedere	week	waren	er
verschillende	wandelingen	met	jong	en	ouder.	Zelfs	Arno	heeft	een	paar	maal	een
ezelswandeling	begeleid.	Af	en	toe	heeft	hij	goede	dagen	waarbij	de	pijn	meevalt	en
beweging	ook	goed	doet.

De	ezels	genieten	ook	zo	van	deze	wandelingen	waarbij	ze	af	en	toe	heerlijk	iedereen
uitproberen	en	zogenaamd	alleen	kunnen	lopen	als	ze	een	stuk	carob	krijgen.	Of	eerst	hun
bek	moeten	leegeten	voordat	ze	weer	verder	kunnen	lopen.

Ook	het	 tegengestelde	gebeurt:	 dan	gaat	de	wandeling	zo	goed	en	dan	 is	er	een	hele
goede	klik	tussen	mens	en	ezel.
	
Certificaat

Vorig	 jaar	hadden	we	al	 eens	een	ezel-certificaat	gegeven	aan	Ana,	die	heel	erg	goed
met	de	ezels	overweg	kon.	En	dit	jaar	hebben	we	opnieuw	4	certificaten	gegeven	aan	4
jonge	mensen	die	op	een	geweldige,	natuurlijke	manier	met	de	ezels	wandelden.

CAWS,	tandarts	en	hoefsmid

Afgelopen	 week	 kregen	 we	 weer	 bezoek	 van	 de	 CAWS,	 de	 Engelse	 vrijwilligers
organisatie	die	elk	jaar	2	keer	naar	Kreta	komt	om	de	hoeven	en	gebitten	van	de	ezels	te
controleren	en	eventueel	te	behandelen.
Wegens	Covid	 waren	 ze	 vorig	 jaar	 helemaal	 niet	 geweest,	 dus	wij	 en	ook	 veel	 andere
ezelsbezitters	waren	nu	zo	blij	dat	ze	weer	kwamen.

De	tandarts	heeft	bij	Popy	weer	een	kies	en	wat	scherpe	randjes	afgevijld	en	ook	bij	de
andere	ezels	een	beetje	gevijld.	Het	viel	erg	mee	deze	keer.

Ook	de	hoeven	hadden	niet	 zo	veel	 zorg	nodig.	Hoefsmid	Hans	heeft	 bij	Cleo,	Eos	en
Zoë	een	beetje	geknipt	en	gevijld	en	bij	Popy	was	het	helemaal	niet	nodig.	Door	het	lopen
en	de	rotsachtige	bodem	slijten	de	hoeven	op	een	natuurlijke	manier	af.

op	het	veld
We	waren	deze	keer	op	het	veld	bij	de	ezels	en	ik	heb	een	paar	foto’s	gemaakt	van	de
behandelingen.	Wat	ik	niet	gedaan	heb,	is	foto’s	maken	van	de	reacties	van	de	ezels	die
stonden	te	wachten	en	dit	was	ook	een	foto	waard.

Popy	was	als	eerste	aan	de	beurt	bij	de	tandarts	en	Eos	stond	achteraan	rustig	te	kijken
naar	haar	vriendin	en	haar	behandeling.	Cleo	stond	nog	verder	achteraf	te	kijken	en	keek
alsof	ze	dacht:	"dat	laat	ik	niet	gebeuren”.
Zoë	 vond	 het	 allemaal	 vreemd,	 maar	 was	 ook	 nieuwsgierig	 en	 wilde	 het	 ook	 wel	 van
dichtbij	 zien.	 Intussen	heeft	Hans	de	hoeven	van	Eos,	en	Zoë	gedaan.	Dit	ging	zonder
problemen.	Zoë	protesteerde	even	toen	ze	de	ijzeren	beugel	in	haar	bek	kreeg,	maar	ook
dit	ging	goed.
Eos	 wilde	 eerst	 ook	 niet	 de	 beugel	 in	 haar	 bek,	 maar	 na	 geruststellende	 woorden	 van
Arno	vond	ze	het	geen	probleem.

Cleo
Toen	 was	 Cleo	 aan	 de	 beurt	 en	 dat	 hebben	 we	 geweten.	 Ze	 moest	 zelfs	 worden
vastgebonden	aan	een	paal	omdat	ze	zo	tegenwerkte.	Met	veel	man-	en	vrouwkracht	is
het	uiteindelijk	gelukt	om	ook	bij	haar	de	kiezen	te	vijlen	en	de	hoeven	te	knippen.

Zoë
Terwijl	ze	Cleo	meenamen	naar	het	pad	naast	het	veld	om	haar	daar	 te	helpen,	 raakte
Zoë	bijna	in	paniek.	Ze	keek	alsof	ze	zeggen	wilde:	“Ze	nemen	mijn	moeder	mee,	ik	moet
ook	mee.	Help,	ze	gaan	iets	met	mijn	moeder	doen”.	Ze	zou	bijna	door	en	over	het	hek
heen	springen.	Ik	heb	haar	een	beetje	kunnen	kalmeren,	maar	af	en	toe	sloeg	de	paniek
weer	 toe.	 Ze	 bleef	 met	 moeite	 binnen	 het	 hek	 en	 was	 zo	 blij	 dat	 haar	 moeder	 weer
heelhuids	terugkwam.

Extra	donatie
We	hebben	dit	jaar	van	veel	klanten	en	bezoekers	extra	geld	gekregen	in	de	ezelspaarpot
voor	uitgaven	voor	de	ezels.	En	dankzij	jullie	gulle	giften	heb	ik	de	CAWS	ook	deze	keer
een	extra	geldbedrag	kunnen	geven,	naast	het	normale	bedrag	dat	ze	vragen	voor	deze
behandeling.	Bedankt	gulle	gevers!!!
	
Het	 was	 intussen	 al	 bijna	 avond,	 dus	 hebben	 we	 de	 ezels	 hun	 stro	 gegeven,	 water
ververst	 en	 ze	 verder	 met	 rust	 gelaten.	 De	 volgende	 dag	 regende	 het,	 dus	 bleven	 de
ezels	op	het	veld	met	wat	extra	stro	en	bladeren	van	de	moerbeiboom.
Popy	was	zo	blij	met	haar	nieuwe	gebit,	ze	genoot	zo	van	het	eten	zonder	pijn.	Ze	had
nog	net	haar	ogen	niet	dicht.

Gelukkig	 heeft	 Rebecca,	 de	 coördinator	 op	 Kreta	 van	 de	 CAWS	 wel	 een	 foto	 gemaakt
van	de	wachtende	ezels,	netjes	 in	de	 rij.	Ook	de	 foto	van	de	 tegenstribbelende	Cleo	 is
van	Rebecca.

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.
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