Bekijk de webversie

Mandali, local products and
more...

Hallo {{voornaam}},
Het is alweer oktober, een nieuwe maand en een
nieuwe MandaliMail. Ik vertel je graag weer informatie
over onze winkel Mandali in Kournas, over Kreta in het
algemeen, over het dorp Kournas en nog veel meer.
Welkom aan de nieuwe lezers van onze Mandali Mail. Leuk dat je er bent.
Deze maand lees je onder andere over :
* hoe was september op Kreta en in Kournas?
* informatie over propolis
* nieuws over Mandali
* nieuw informatiebord in Kournas
* bestellen van lokale producten van Mandali
* nieuws over onze 4 ezels
Ik hoop dat je het met plezier zult lezen.

hoe was september op Kreta?
Net als de maanden Juli en Augustus was ook September een erg warme en vooral droge
maand. We hebben begin September een beetje regen gehad, maar voor de olijf- en
citrusbomen was dit niet genoeg. De regen viel op andere plaatsen in Europa.
Ook was het in September nog druk op het eiland.
Huurauto’s
We hebben nog nooit zoveel huurauto’s op de snelweg gezien. We moesten een paar keer
naar Chania en op de snelweg was bijna 80% van de auto’s een huurauto. Wegens Covid
waren er dit jaar minder bus-excursies en veel toeristen gaven de voorkeur aan een
huurauto. Veel autoverhuurbedrijven moesten mensen teleurstellen: er waren geen auto’s
meer beschikbaar.
overvol
Net als in voorgaande jaren waren de meest populaire stranden en bezienswaardigheden
druk bezocht. Vooral Elafonissi en Balos waren soms overvol. Ook in de steden Chania en
Rethymnon was het soms erg druk.
We hebben het idee dat het toerisme op Kreta langzaam weer op hetzelfde niveau komt als
voor de Corona situatie. Helaas is het voor een groot aantal ondernemers te laat. Zij hebben
hun bedrijf moeten sluiten en in de steden, maar ook aan de kust is dit te zien: verschillende
tavernes en winkels zijn dit jaar niet geopend.
COVID
De regels m.b.t. Covid zijn versoepeld en gewijzigd en het aantal positieve gevallen neemt
heel langzaam af. Helaas liggen in de ziekenhuizen op Kreta nog steeds zieke mensen op
de IC- en Covid-afdelingen. Op Kreta wordt nog steeds volop gevaccineerd en het aantal
volledig gevaccineerde mensen is nu ongeveer 60%.
De laatste informatie over de regels is te lezen op deze pagina van de griekse overheid

drukte in Kournas
In Kournas hebben we in september weer veel nieuwe gezichten gezien. Toeristen die op
doorreis waren en in Kournas zijn gestopt. Mensen die spontaan besloten om vanaf het
meer van Kournas ook een keer verder bergopwaarts te rijden. Mensen die gehoord of
gelezen hadden dat het een gezellig dorp is en zelfs mensen die door anderen gestuurd
zijn met de opmerking: “daar moet je naar toe, daar kun je lekker eten, winkelen,
wandelen en genieten van de relaxte, Kretenzer sfeer.”

Aardbeving
Eind september werden we opgeschrikt door een krachtige aardbeving met het
epicentrum in het dorp Arkalochori, bij Heraklion. Een persoon is hierbij gestorven en er
waren een aantal gewonden. In het dorp en ook in de omliggende kleine dorpen zijn veel
woningen ingestort en beschadigd. Veel mensen leven nu in tenten, omdat ze niet naar
hun huis terug kunnen, omdat dit te gevaarlijk is.
Hulpactie
In Kavros is Litsa, van Posto di Cafe, een inzamelingsactie begonnen voor de mensen in
de kleine omliggende dorpjes. Samen met een aantal mensen uit Kavros, Kournas,
Kastellos en omgeving rijden ze bijna dagelijks naar het getroffen gebied om goederen te
brengen zoals, handdoeken, zeep, kussens, beddengoed etc. Een hotel heeft ligbedjes
beschikbaar gesteld, zodat de mensen niet op de grond hoeven te slapen.
We hopen dat voor deze mensen snel een betere oplossing wordt gevonden, want over
een paar weken zal het ook hier op Kreta kouder worden en zullen ook de eerste flinke
regenbuien gaan vallen. Het is de bedoeling dat de tenten vervangen zullen worden door
containerhuizen. Gisteren zijn de eerste containers geplaatst.
goed voorbereid?
Wij hebben in Kournas ook de aardbeving gevoeld en het was inderdaad een krachtige.
Onze eettafel bewoog van links naar rechts en de lampen aan het plafond zwaaiden heen
en weer. Ook duurde het langer dan een minuut.
Op zo’n moment sta je er wel weer even bij stil dat we op een eiland wonen waar dit
regelmatig gebeurt en dat het soms ook best heftig kan zijn.
Wij waren een paar jaar geleden in het Natuur Historisch Museum in Heraklion en daar
hebben we in een aardbeving simulator beleefd wat de kracht van een lichte een
zwaardere en een erg zware aardbeving kan zijn. Dit was indrukwekkend en de adviezen
die men gaf waren leerzaam. Het is slim om een koffertje of doos te vullen met de
allerbelangrijkste spullen, zodat je in geval van nood die snel mee kan nemen en een
opgeladen zaklantaarn binnen handbereik kan ook handig zijn.
Maar al snel ben je dit weer vergeten. Totdat er weer een sterkere aardbeving komt en je
denkt: misschien moet ik nu toch maar actie ondernemen voor het geval dat.
Wij hebben ons koffertje nog niet ingepakt, maar er hangt altijd een opgeladen
zaklantaarn op een vaste plek.

Nieuw informatiebord
Op het dorpsplein stond een informatiebord met een plattegrond van het dorp en de
omgeving. Door de zon en de warmte was het metalen bord helemaal bruin geworden en
was de informatie nauwelijks meer te lezen. Samen met de ontwerpers van het bord
hebben we nieuwe wandelwegen en nieuwe informatie toegevoegd en vorige week heeft
drukker Antonis het nieuwe bord geprint en bezorgd.
Met hulp van onze sterke zoon en schoondochter hebben we het oude bord van het plein
verplaatst naar de winkel en naast de storytable staat nu de nieuwe plattegrond van
Kournas en omgeving, met de wandelpaden en informatie over vakantiewoningen,
winkels en tavernes.
Bij de kassa van Mandali staat een spaarpot voor de ezels, voor het keramiek en drijfhout
en andere extra benodigdheden en daarvan konden we dit informatiebord betalen.
Hartelijk dank voor jullie financiële ondersteuning!

Druivenoogst
Vroeger dan normaal zijn in Kournas en omgeving ook
weer de druiven geoogst. Doordat we erg weinig regen
hadden dit jaar, was de oogst niet zo goed. Boer Stelios,
die ons de wijn en raki levert, moest dit jaar veel druiven
kopen bij andere boeren.
Hij had zelf te weinig druiven voor de wijn en dus ook te weinig druivenpulp voor de raki.
Ook bij het kafenion zijn dit jaar minder druiven geperst.

Triest nieuws
In de laatste week van september is onverwacht de
eigenaar van het kafenion in Kournas overleden. De heer
Dimitri Piperakis is 92 jaar geworden. We zullen hem heel
erg missen in Kournas.
Een paar weken geleden sprak Arno nog met hem en zijn
2 jaar jongere broer Spiros. Het gesprek ging over leeftijd
en ouderdom en Dimitri zei toen:” God is vergeten dat ik
nog hier ben, hij heeft mij nog niet opgehaald”.
We weten (nog) niet of het kafenion open blijft en wie het
eventueel overneemt van de oude baas.

nieuws over Mandali
en hoe gaat het met ons?
In de winkel was het in september erg druk. Veel bekenden, kennissen en vrienden
wisten ons weer te vinden. We vonden het zo leuk om iedereen weer te ontmoeten en te
horen en te zien dat het iedereen goed gaat en dat men weer kan genieten van een
heerlijke vakantie op Kreta. Ook zijn we erg verwend met allerlei cadeautjes (leverworst,
hagelslag, pindakaas, ontbijtkoek, Wilhelmina pepermunt, keramiek uit Roemenië en nog
veel meer). Nogmaals dank hiervoor, we genieten ervan!

nieuwe klanten
Ook veel nieuwe klanten hebben we blij gemaakt met onze lekkere, gezonde of
bijzondere producten. Sommige nieuwe klanten vonden ons via Google, Tripadvisor, onze
website of Facebook, maar ook sommige vertelden ons dat ze gestuurd werden door
anderen met de woorden: daar moet je naar toe, daar hebben ze zulke goede lokale
producten. We kunnen ons geen betere reclame voorstellen en willen deze
reclamemakers ook hartelijk bedanken.

destillaties
De zaterdagen zijn nu gevuld met kruiden zoeken en destilleren en het resultaat mag er
zijn. We hebben 2 keer citroengras gedestilleerd en ook 2 keer salie. De eerstvolgende
destillatie zal laurier en cipres zijn. Maar we moeten even wachten met plukken, want het
heeft geregend. Als alles weer helemaal droog is gaan we weer aan de slag.

Olijfolie
We hadden 3 soorten olijfolie, maar helaas is de mix van Koroneiki en Tsounato olijfolie
uitverkocht. We wachten op de nieuwe oogst, die binnenkort gaat beginnen. Zodra deze
olijfolie weer voorradig is laat ik het weten.
Propolis
Onze bakker Mimi bezorgt ons sinds kort ook ruwe propolis en daarvan maken we
propolis tinctuur. Een natuurlijk antibioticum, dat we goed kunnen gebruiken met de herfst
en winter in aankomst. Ik heb informatie over propolis voor je verzameld en als je HIER
klikt lees je hoe belangrijk propolis is voor de bijen en hoe wij het kunnen gebruiken voor
onze gezondheid.
Wij hebben propolis tinctuur 30% gemaakt en het is verkrijgbaar in pipetflesjes van 10,
20 en 30 ml. Ze staan ook op de bestellijst.
hoe gaat het met ons?
Met ons gaat het goed. Arno wacht nog steeds op zijn 2e heupoperatie, maar de laatste
weken gaat het beter. Hij heeft iets minder pijn en heeft zelfs een paar keer de
ezelwandeling gedaan. En als hij niet zo'n goede dag heeft gaat hij met de brommer op
pad.
verrassing
Wij werden begin september verrast door onze zoon en schoondochter: zij kwamen een
weekje met vakantie. Wat was het een geweldige week! Tijdens de wandelingen met de
ezels heeft onze zoon veel foto’s en video’s gemaakt en heeft hij ons het idee gegeven
om een ezel-Instagram pagina te maken. We gaan ermee aan de slag.

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. Als de pakketten bij ons zijn opgehaald,
zijn ze meestal binnen 10 dagen bezorgd in Duitsland en Nederland.
Bestellijst
Ook bij deze MandaliMail zit een bestellijst. Als je HIER klikt zie je 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.
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
De ezels hebben in september veel gewandeld en ze hebben ervan genoten. Ook de
wandelaars, oud en jong vonden het een geweldige belevenis. Sommigen zouden graag de
hele dag bij de ezels willen blijven.
Ook de “meet, greet en feed” met de ezels aan het eind van de middag was voor veel
mensen een leuke ervaring. Vooral mensen met kleine kinderen komen graag even
kennismaken met de ezels.
zoetigheid
Alle peren zijn nu op (gelukkig) en ook de meeste vijgen in de buurt van de ezelweide zijn
door de ezels opgegeten. We kunnen weer bijna normaal langs de vijgenbomen lopen
zonder dat een ezel ons opeens meetrekt in de bosjes, waar de lekkerste vijgen liggen.
Nu is er alleen nog Johannesbrood (Carob) en binnenkort gaan de ezels weer op zoek naar
de tamme kastanjes. Deze zijn niet zo zoet, dus kan het geen kwaad als ze die eten.

We hebben begin september een beetje regen gehad en
op sommige plekken zien we weer groen gras, nieuwe
bloemetjes en zelfs weer nieuwe kruiden, zoals
pepermunt.
De ezels genieten van dit beetje verse groen. Ook de
laatste bramen zijn door de regen nog een beetje groter
geworden.
Tijdens de wandelingen hebben we een paar gegeten,
maar het valt niet mee om samen met de ezels bramen te
plukken.
Zij eten ze bij bosjes, wel heel voorzichtig. Daar kunnen
wij niet tegen plukken.

Nieuwe halsters
Een goed passend halster vinden voor onze ezels blijft een probleem. De meeste halsters
zijn alleen geschikt voor paarden en zijn voor een ezel vaak te groot. Zelfs voor onze 2
grote ezels Eos en Cleo hebben we al verschillende halsters versleten, maar ze zijn altijd
te ruim.
Tanja, een van de grootste ezel fans, heeft nu halsters gevonden die ook onze ezels
passen. We hebben de maten van de ezels doorgegeven en Tanja kwam begin
september met 2 halsters, een maat S voor Popy en een maat L voor de andere ezels.
Deze halsters zijn op verschillende manieren verstelbaar en zelfs Popy heeft nu een mooi
goed passend halster. De maat L is voor de andere 3 ezels een goede maat. Cleo kreeg
als eerste het nieuwe halster om en het past zo goed!. Eos en Zoë krijgen met de
kerstdagen hun nieuwe halster toegestuurd.
Heel erg bedankt Tanja, ook namens de ezels.

Mandali Mail
Ik vond het leuk om het nieuws uit Kreta en Kournas met
je te delen en ik hoop dat je deze MandaliMail 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 nazomergroeten uit Kournas en graag tot de volgende MandaliMail.
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.

