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BESTEL: info@mertiza.com

Beste gasten, Beste volgers,
Februari 2016, een schrikkeljaar. Wij
krijgen er zomaar een daggie bij.
Maar hoe we het ook wenden of
keren, ons vertrek richting het zuiden
duurt niet zo gek lang meer. Wij
hopen op 5 maart de auto te hebben
volgepropt voor onze reis naar Mirtos.
En dan gaan de dagen van februari
knoepers hard. Afspraakje hier,
ontmoetinkje daar. En van zus en zo.
De eerste inkopen zijn al gedaan,
want wat is Maria zonder het wondermiddel Dasty? Ook de afwasborstels
zijn binnen voor onze beroemde
aankomstpakketjes.
In deze Nieuwsbrief aandacht voor
een nieuw informatief kookboek met
Griekse gerechten. Een ingezonden
verhaal van Sietske van Herwaarden,
die op Lesbos vluchtelingen heeft
geholpen. Wat kun je dan alleen maar
gelukkig zijn met onze vrijheid.
Uiteraard aandacht voor De Mertiza 2,
die nu al op menig leestafel ligt. Wij
hebben zoveel leuke reacties gehad.
Klarinetist Theo van Halen schittert in
onze Mertiza 2. Als je het dorp
Kekerdom weet te vinden, kun je hem
en fantastische collega muzikanten
horen spelen op 11 maart a.s.
Wij wensen alle volgers van onze
Nieuwsbrief veel leesplezier en een
heel mooie februarimaand. Al of niet
met schaatsen in het vet.

2.000 exemplaren
32 pagina’s
3 grote verhalen over
geuren en smaken
2 columns
1 recept
8 x gasten aan het woord
1 x de klank van de klarinet
en nog zoveel meer

Het was een vette kluif werk, maar ozo leuk om te doen. Maandag 11
januari konden wij hem ophalen van de drukker. Direct daarna met
rooie oortjes kijken of er toch geen foutjes
tjes ingeslopen waren. Al heel
snel, dankzij onze Facebookberichten, stroomde onze mailbox vol met
aanvragen. Via diezelfde mail ontvingen wij, enkele dagen later,
bijzonder leuke reacties. Ook van mensen uit het boekenboeken en
tijdschriftenvak. Alweer rooie oortjes.
ortjes. Een deel van die complimenten
komen rechtstreeks ten goede aan ontwerpster Esther ten Wolde van
‘101procent Esther’. Terecht. En wij zijn haar ook nog eens dankbaar
dat zij alles in een heerlijk tempo voor elkaar had. Heb je een ontwerp
nodig of een
n fotoklus voor dit talent? Wij raden haar van harte aan.
De Mertiza 2 is aan te vragen door ons te mailen. info@mertiza.com en vermeld daarbij je adresgegevens.

LEKKER VAKANTIE IN NEDERLAND?
Ons verblijf in Almere bevalt, zoals ieder jaar, heel goed. Wij zien onze kleine families weer en uiteraard ook
onze vrienden. Een beetje cultuur snuiven, een boek pakken of minstens onze favoriete ochtendkrant Trouw.
Maar we zitten verder niet stil hoor.
hoor Naast de aanschaf van loodzware dozen vol Dasty is het vooral een
kwestie van informatie geven, prijsopgaves doen, vluchten uitzoeken of specifieke wensen honoreren
betreffende andere accommodaties op
Kreta. Afgelopen weekend konden wij onze
honderdste boeking
oeking bevestigen en wij zijn
daar inmiddels alweer leuk overheen.
Kortom, heerlijk in Almere, fijn in
Nederland, maar echt vakantie? Dat hopen
wij even te hebben op onze terugrit
terugri in het
Oostenrijkse Alpbach. Ook mooi.

Carry en Daan Welboren zijn dikwijls bij ons te gast. Zij zijn ook regelmatig te vinden in boekhandel Nauta
op Texel. Geen wonder, want vele tientallen jaren waren zij het gezicht van deze mooie zaak. Inmiddels
hebben hun twee dochters het bedrijf overgenomen, maar Carry
en Daan springen nog op allerlei manieren bij. Soms sturen zij ons
een boek, waarvan zij weten dat wij daarin geinteresseerd zijn.
Zo ontvingen wij een paar dagen geleden een bijzonder
kookboek: Smaken van de Griekse Zagori. Zagori betekent in het
Slavisch: ‘Plaats achter de bergen’. De Zagori is gelegen in de
provincie Epirus, waar overigens ook bijzonder mooie muziek
vandaan komt. Epirus ligt in het noordwesten van Griekenland,
tegen de grens van Albanië. Er liggen daar 46 dorpen, die
gezamenlijk de Zacharochoria worden genoemd. Volgens het
boek is het een prachtige omgeving. Bekijk je het boek, dan
kun je dat zeker beamen. Het is een kookboek, maar al kun je
geen ei bakken, dan is het meer dan waard om gelezen te
worden. Het bevat zoveel informatie over natuur en cultuur,
prachtige foto’s en dat allemaal in een zeer prettige layout.

Het boek is te bestellen o.a. via Boekhandel Nauta op Texel en
heeft als ISBN nummer: 978-90-812366-4-5

Verderop in deze brief hebben wij een gerecht eruit gehaald, simpel
te maken.

‘De eerste dag op Lesbos vond ik een rugzak. Hij was
zorgvuldig ingepakt, dat zag je. De rugzak lag op een strand
waar ik samen met de “Dirty Girls of Lesvos” natte kleding
verzamelde die zojuist was achtergelaten. Kort tevoren waren
er drie rubberboten vol mensen aan land gekomen. In zo’n boot
worden veel te veel mensen gestouwd, waardoor hij veel water
maakt. Vooral de vrouwen en kinderen in het midden van de
boot worden erg nat. Maar ook de mannen komen nat en
rillend aan land. Dat is gevaarlijk, want onderkoeling kan
levensbedreigend zijn. Daarom krijgen de mensen zo snel
mogelijk droge kleren en schoenen.
De vluchtelingen uit deze drie boten, Syriërs, hadden geluk.
Het was goed weer, en midden op de dag. Ze hadden een
relatief rustige overtocht. Toch waren ze moe en nat. Maar ook
opgelucht dat ze de reis overleefd hadden. We gaven ze
kleding, een broodje en water. Er waren ouders met kleine
baby’s, moeders met kinderen, enkele oude mensen. De
‘Echt, ik was er en ik kon
afstand naar Turkije is maar zo’n zes kilometer, maar door de
niet geloven wat ik zag’
ruwe zee, de overbelading en de goedkope, vaak haperende
motor doet een boot er vaak vier á vijf uur over. Wegens
toegenomen controle worden de boten vaak in het donker de zee opgestuurd.
Sietske van Herwaarden,
regelmatig bij ons te gast,
heeft een aantal weken
geholpen op Lesbos. Er komen
daar dagelijks vaak honderden
vluchtelingen aan. Wij lezen
het in de krant, zien het op het
nieuws. Maar hoe was het voor
Sietske om het allemaal met
eigen ogen te aanschouwen?
Wij hebben gevraagd of zijn
voor de Nieuwsbrief wat kon
vertellen van haar indrukken.

Terug naar de rugzak. Die zat vol keurig opgevouwen kinderkleding in verschillende maten en was
helemaal doorweekt. Waarschijnlijk door een uitgeputte moeder achtergelaten. Ik vond het zó
treurig. Een moeder die probeert de reis goed voor te bereiden en zelfs dit laatste bezit moet
achterlaten. Volgens de UNHCR bestaat ruim 30% van de vluchtelingen in Griekenland uit kinderen.

Op Lesbos zijn ongeveer tien kampen.
Vluchtelingen komen aan de noord-, oosten zuidkust aan van het eiland aan. “Dirty
Girls” is een vrijwilligersproject dat de natte
kleding, sokken, schoenen en dekens
verzamelt, sorteert, wast en weer uitdeelt.
Dit spaart geld en milieu en het levert tien
banen op in een lokale wasserij. De “Dirty
Girls” werken in alle kampen.

In doorgangskampen in het noorden, meestal opgezet door vrijwilligers,
kunnen mensen na de overtocht kleding wisselen, opwarmen, eten en
drinken en rusten voor ze in bussen van de UNHCR naar de grote
registratiekampen Moria en Kara Tepe in het zuiden worden gebracht. De
grote kampen worden door internationale NGO’s geleid, en het is er vaak
zo vol, vuil, armoedig en triest dat ik me voortdurend afvroeg hoe het
mogelijk is dat zo’n situatie in ‘onze’ wereld, Europa, kan bestaan. Naast
het officiële kamp Moria, een oud detentiecentrum, is door de

internationale vrijwilligersgroep “Better Days For Moria” een schaduwkamp gebouwd: “The Olive
Grove”. Moria was steeds overbevolkt zodat veel mensen buiten moesten slapen. BDFM bouwde
grote tenten, en zorgt nu voor eten, kleding, een kinderspeelplaats en vuur om warm te blijven.
Alles betaald uit donaties.
De vrijwilligers in de kampen en langs de stranden, veel jonge mensen uit alle delen van de wereld,
verrichten wonderen en hebben een onuitputtelijke energie. Zonder hen zou deze humanitaire ramp
nog veel mensonwaardiger zijn!
Want echt, ik was er en ik kon niet geloven wat ik zag.
Wilt u doneren? ‘Dirty Girls of Lesvos’ en ‘Better Days For Moria’ hebben een Facebookpagina met
informatie.

GRIEKSE AVOND
Onze goede vriend Theo van Halen staat
niet voor niets in de Mertiza 2. Een
uitstekende muzikant, die graag met evenzo
uitstekende muzikanten werkt.
Eindelijk is het zover. Na hun optreden op
onze gastendag twee jaar geleden, zijn zij
te horen en te zien op 11 maart a.s.in
Kekerdom.
De groep Sinora is sterk verbonden met de
gelijknamige CD, opgenomen toen de
Griekse crisis op z'n hoogtepunt was. Het
initiatief kwam van Theo van Halen en
zanger/gitarist Mattie Tans, die hun
vrienden in Griekenland, waaronder veel
muzikanten een riem onder het hart wilden
steken. Het initiatief kon op veel steun en
bijval rekenen en de CD is dan ook met veel
toewijding en enthousiasme tot stand
gekomen.
Enige tijd later pas zijn Mattie en Theo op
zoek gegaan naar muzikanten die samen
met hen wilden werken aan een
avondvullend programma, met de CD als
uitgangspunt.
Met enige trots kunnen ze presenteren:
zangeres Marjolein Sprengers, gitaar/oud-speler Carel van Rijn en percussionist/zang Roelof Rosendal.
Het optreden van 11 maart kan gezien worden als een CD-presentatie, maar meer nog als een mooie
muzikale reis door Griekenland, waarvoor de groep Sinora iedereen van harte uitnodigt. In Kekerdom!

WIE WIL ER IN HUN SCHOENEN STAAN?
‘Hebben jullie last van vluchtelingen?’ Een heel enkele keer wordt
die vraag gesteld. Iemand wil naar Kreta en wil weten of
vluchtelingen het vakantiefeestje kunnen bederven. Nou ja, wat
negatief kunnen beïnvloeden. Nou ja, dat je ‘ze’ ziet. In het wild.
Alsof het tijgermuggen zijn die het Zika virus kunnen
overbrengen, wat gevaarlijk is voor de ongeborenen van
zwangere vrouwen.
Ja,, ik lees het nu ook. Het is wat cynisch opgeschreven. Maar ik raak behept met
kriegelgekriebel als ik de relatie hoor leggen tussen vakantie, vluchtelingen en last. Laat staan
overlast. Sietske van Herwaarden, die afgelopen januari een paar weken heeft geholpen op Lesbos,
begrijpt het ook niet. Zij heeft met andere vrijwilligers getracht het zijn op dit eiland voor de
mensen die met boten zijn gearriveerd, wat draaglijker te maken. Dit allemaal in goede
samenwerking met de bewoners van Lesbos. Bewoners, die wel hun zorgen hebben over het
toeristisch seizoen 2016. Men vreest dat veel minder vakantiegangers zullen kiezen voor hun
wonderschone eiland. Want mensen willen geen last hebben van vluchtelingen.
Hoe cynisch kun je of
mag
je
dan
zijn?
Vluchtelingen willen in
hun vaderland blijven,
maar slaan op de vlucht
voor geweld. Die nemen
niet zomaar, samen met
hun
kinderen,
een
peperduur en vooral
levensgevaarlijk enkeltje Turkije Griekenland.
Daar
goddank
nog
levend
aangekomen
worden zij opgevangen
door een bevolking die zwaar te lijden heeft onder een economische crisis, die praktisch nergens in
Europa zo nijpend is als daar. Daar doet men wat men kan, geholpen door meestal wat kleine
stichtingen, die geld en spulletjes verzamelen. Er komen vrijwilligers uit Griekenland en elders, die
de handen uit de mouwen steken. En die
de zwaar getroffen mensen tenslotte
uitzwaaien als zij georganiseerd verder op
transport gaan richting het o zo gastvrije
Europa, waar landen grenzen sluiten, waar
het heil (maar wel dat van de Europeanen)
gezocht wordt in opvang van vluchtelingen
in de regio, waar die min of meer net
vandaan komen en waar de winterdag
snerpend koud door het tentzeil heen
blaast. Mijn god, wat een armoede. In alle
opzichten.

‘Hebben jullie last van vluchtelingen?’ Last en vluchtelingen. Ja dat wel. Maar het is hún last en
geen mens zou in de drijfnatte schoenen van deze mensen willen staan. In geen enkele van die
ontelbare schoenen. In geen enkele van de 300.000 linker kinderschoenen. Dus ik vind de vraag
eigenlijk nogal ongepast.

Waar moet je nu bang voor zijn, als je naar Lesbos gaat. Of Chios, Samos of Kos? Dat je iemand
met donkere ogen en een hoofddoek om een keer recht in de ogen kijkt? Hun verdriet ziet, hun
hopeloosheid, hun angst voor een onzekere toekomst?
Een aantal jaren geleden werden mensen opgepikt in een dorpje vlakbij ons dorp Mirtos. Er werd
een bus gecharterd, die hen naar Ierapetra bracht en verder en die ’s avonds rond acht uur langs
het dorpshotel reed, waar wij aan een Ouzo nipten. De bus reed praktisch over onze voeten, zo
dicht kwamen twee werelden van verschil in een paar seconden bij elkaar. Mijn blikken kruisten die
van een jonge man. Een paar seconden, een flitsje in een mensenleven. Ik ben dat beeld niet meer
kwijtgeraakt. Ik op een relaxt terrasstoeltje met natje en droogje en hij op de bank van een bus op
weg naar. Ja, waar naar toe. Het werkte zeer ontnuchterend. Wij leven in een vrije wereld, zijn
geboren en opgegroeid aan de goede kant van de Egeïsche zee. We hebben mazzel gehad en we
hebben dat geluk mogen houden. Wij zitten hoog en droog.
Mijn column van deze Nieuwsbrief is een oproep. Om met meer dan gewone belangstelling te
volgen wat er met vluchtelingen gebeurt. In dit geval op die Griekse eilanden, die deze mannen,
vrouwen en kinderen opvangen. Een oproep om goederen en/of geld te doneren. Daar kan men
van alles en nog veel meer heel goed gebruiken. Maar het is ook een oproep om het mondiale
probleem van een op drift zijnde groep wereldburgers niet de reden te laten zijn om al die mooie
vakantiebestemmingen te mijden. Nergens voor nodig.

SAMEN NAAR KRETA REIS
13 – 23 JUNI 2016
‘Een woord of blik is al genoeg voor begrip’
Bijna je hele leven samen met anderen op vakantie. Eerst
met het gezin waarin je bent opgegroeid en, in een aantal
gevallen, later met het gezin dat je zelf hebt gesticht. En
zijn de kinderen groot, alleen met je partner. En dan
gebeurt het verschrikkelijke. Je geliefde overlijdt. Je komt
er alleen voor te staan. Dit is het grote verdriet dat heel
veel mensen moeten meemaken. En de moeite om
vervolgens alleen verder te gaan en het leven zonder
partner weer een doel te geven. Je bent weduwe of
weduwnaar.
Dat overkwam ook Mieke Knoop, toen haar man Gerard
overleed. Mieke heeft een werkzaam leven en ook tijd voor
het nemen van een welverdiende vakantie. Haar kinderen
waren de deur uit en alleen op reis zag zij totaal niet zitten.
En dus probeerde zij, samen met een vriendin en tevens
lotgenoot, een vakantie met een singlegroep. Zo kwam zij
in Mirtos terecht. Helaas bleek de interesse van de groep en
de soms wat luidruchtige sfeer niet echt bij beiden te
passen. En zo ontstond het idee om een reis te organiseren
voor mannen en vrouwen die door het overlijden van hun
partner alleen kwamen te staan.

Zij zochten contact met Villa Mertiza en zo kreeg hun reis vorm in: SAMEN NAAR KRETA. In 2011 kwam
de groep voor het eerst in Mirtos. Villa Mertiza had vluchten, transfers en verblijf geregeld. Maar ook de
ontbijten en de diners werden door het Mertiza Team geregeld. En de Mertiza gastheren gingen met de
lotgenotengroep op excursie. Een ontspannen sfeer en veel plezier met elkaar. Toch werd ook duidelijk
dat de mensen soms behoefte hadden aan een goed gesprek. Er werden ervaringen uitgedeeld en soms
vloeide er een traan.
Dit jaar wordt er een elf dagen durende reis aangeboden met drie dagexcursies en een kookworkshop.
De reis is geheel verzorgd, dus vlucht, transfer, verblijf op basis van half pension en de bovengenoemde
excursies.
Ben jij geïnteresseerd of weet je iemand, die zo’n reis graag zou willen maken?
Prijs per persoon voor elf dagen € 999,- p.p.
Wil je een kamer delen met iemand anders, dan komt de reis op € 899,- p.p.
Informatie kun je krijgen via ons. Even mailen: info@mertiza.com

HET GELUK BEPROEVEN IN HET BUITENLAND
Wij zijn de enigen niet
Afgelopen
week
zijn
Siemon en ik eventjes de
hort op geweest. Ik wilde
heel graag eens zien hoe
twee oud collega’s van
RTV Drenthe het rooiden
in Noord Duitsland. Zij
hebben
een
omroep
verleden en ik ook, dus is
er leven na camera en
microfoon? Lydia Tuijnman en Rob Gillot verwelkomden ons in het
kleine
havenplaatsje
Ditzum, een uurtje rijden
vanaf Groningen.

Zij hebben nu drie jaar ‘Der
Fliegende Holländer’ een kroeg
met ondermeer, zoals zij dat
noemen, ‘Hollandse tappas’. Wij
werden zeer gastvrij ontvangen in
hun Kneipe vol sfeer. En ja, er is
leven na een hectisch bestaan in
omroepjesland. Een goed leven.
Wij weten dat en ontdekten
hetzelfde bij Lydia en Rob (op de
foto uit het bovenraam kijkend,
samen met zijn hond)

Ditzum is een leuk dorpje, zeker voor een lang weekend. Er zijn veel gastenkamers te huur, je kunt
per boot naar ondermeer Emden of het eiland Borkum en dan ’s avonds een afzakker in ‘Der
fliegende Holländer’. Doe mijn oud collega’s Lydia en Rob de hartelijke groeten.
AFHAALADRESSEN VAN ‘De MERTIZA’
In boekhandel Nauta in Den Burg op Texel
liggen exemplaren klaar. En dat geldt ook
voor boekhandel Iwema in Assen. Twee
mooie zaken waar nu alweer vijf jaar
geleden de presentatie plaatsvond van ‘En
het werd…Griekenland’. Iwema heeft
overigens ook een mooie collectie boeken
over Griekenland van uitgeverij ‘Ta Gramata’

HET RECEPT VAN DE MAAND KOMT DEZE KEER UIT HET BOEK:

AUBERGINES MET VERSE TOMATENSAUS EN
KAAS
2 lange dunne aubergines
zout
6 eetlepels olijfolie
2 knoflookteentjes, fijngehakt
1 lange rode en
1 lange groene paprika gesneden
4 tomaten, ontveld en fijn gesneden
paprikapoeder
1 bosje platte peterselie, fijngehakt
zout en peper
100 gram fijngesneden fetakaas of
harde geraspte kaas
Verwarm de oven voor op 180 graden.
Verwijder het zaad uit de aubergines. Snijd de aubergines in dunne plakken.
Als ze bitter zijn, bestrooi ze met zout en laat ze uitlekken, zodat het bittere vocht wegloopt.
Bak of grill ze in 4 eetlepels olie. Leg de gebakken plakken op keukenpapier.
Bak nu de knoflookteentjes in 2 eetlepels olie, voeg de rode en groene paprika toe en laat alles op
een laag vuur eventjes zacht stoven.
Doe de tomaten erbij en laat alles nog ongeveer 15 minuten zachtjes stoven.
Voeg tot slot zout, peper, paprikapoeder en peterselie toe, laat nog 1 minuut al roerend stoven en
haal de pan van het vuur.
Schik de plakken aubergine in een vuur vaste schaal, doe er de tomatensaus over en strooi er
tenslotte fetakaas of geraspte kaas over. Zet 20 minuten in de oven.

