VILLA MERTIZA

VILLA LAMBROS

Beste lezers van de Nieuwsbrief,
TRY TO REMEMEBER … SEPTEMBER
De laatste periode van september is een
heerlijke tijd. Behoorlijk veel mensen in
Mirtos, zodat onze collega’s in Hotel Mirtos
zich in het zweet des aanschijns werken om
het volle terras te bedienen. Wij zitten dan
wat bescheiden in een hoekje met het
“Ouzootje van de dag” en proberen hen
vooral niet in de weg te zitten. De
temperatuur buiten is heerlijk, echt
terrassen- en strandweer en de zee is bijna
letterlijk een warm bad. De eerste
regendruppen zijn ook gevallen, zodat de
natuur een geur afgeeft, die doet denken
aan een mooie zomeravond in Giethoorn of in lommerrijk Vierhouten. (ik noem maar twee
plaatsen die me te binnenschieten). Maar voor de rest, volop zon. Try to remember the day
of September. Met dank aan good old Nana Mouskouri.
Schotse ruit in Griekse sferen
Deze maand hopen wij naast nog heel veel individuele gasten ook
wederom een Schotse groep te ontvangen. Twee jaar geleden was
Mr. Ian Lamb bij ons met in zijn gevolg een slordige dertig Schotse
hooglandse dames. Als het net zo’n verrassende gebeurtenis is als
twee jaar geleden, dan mogen we er ons met recht op verheugen.
Op de laatste avond destijds trad de reisleider op in Schotse kilt en
bezong de onvergetelijke “Wild Rover”.
Busje komt zo… weer terug bij ons
Dit jaar werden we, een beetje onplezierig, verrast door de
plotselinge verplaatsing van de bushalte. Alle jaren stapten
passagiers uit en in voor Villa Mertiza. Deze zomer gebeurde dat
voor hotel Esperides bij de ingang van het dorp. Het plan is nu, zo
gaat het verhaal, dat de bushalte weer terugkeert op de oude plek
en schuin tegenover ons een betere mogelijkheid wordt gecreëerd
om de bus te laten keren. Er gaan zelfs geruchten dat het oorlogsmonument op het plein meeverhuist naar deze plek.
Nieuwe gasten in 2009
Volgend jaar hopen wij gasten van de
NCOB/NCRV te mogen ontvangen. Deze

levensbeschouwelijke reisvereniging wil hier veel gaan wandelen. Omdat april een
uitstekende wandelmaand is, is de reis gepland van 17 – 24 april. Op dit moment zijn wij
met wandelgids Angela een programma aan het voorbereiden. Wil je wat meer over de
NCOB/NCRV willen weten, kijk dan op www.ncrvreizen.nl
Reizen en vakanties in 2009.
De voorboekingen voor volgend jaar beginnen nu al te lopen. Dankzij de tip van gasten,
zoals wij een paar Nieuwsbrieven geleden meldden, hebben meerdere mensen nu al hun
vlucht geboekt bij Tuifly. (De luchthavens in Duitsland varen wel bij de toestroom van
Nederlandse reizigers. Düsseldorf heeft maar liefst 62 procent meer Nederlandse passagiers
te verwerken gekregen). Houdt overigens ook Transavia.com in de gaten. Dat zullen wij ook
doen. Zodra de eerste vluchten van 2009 naar Kreta worden gepubliceerd, kun je deze
boeken voor nog heel aanvaardbare prijzen. Zodra wij dat zien, zullen we een extra
bulletinnetje van de Nieuwsbrief verzenden.
Anders nieuws uit de reiswereld leert dat de verwachting is, dat vakanties volgend jaar maar
liefst 15% duurder worden. Volgens de directie van Oad weerhoudt dat de mensen er niet
van om op vakantie te gaan. Wij denken dat zeer op tijd plannen en uitzoeken waarvandaan
je kan of wilt vliegen de kosten kunnen drukken.

Herbevestigen. Moet dat nou?
Wij helpen veel gasten met het herbevestigen van hun vlucht. Kleine moeite, groot plezier,
hoewel plezier niet zo goed gekozen is. Want wie wil nou met groot plezier de terugvlucht
aanvaarden. Wij krijgen nogal eens de vraag of dit nou nodig is. Het is niet nodig als je de
vlucht rechtstreeks hebt geboekt via Internet, dus op www.arkefly.nl of www.transavia.com
Het is wel nodig als je geboekt hebt via een reisbureau, zoals Travel Slide in Rotterdam. Die
zijn intermediair tussen jou als gast en de touroperator. Je krijgt via het reisbureau de tickets
thuisgestuurd van bijvoorbeeld Oad, Neckermann, Arke etc. Afgelopen vrijdag bleek weer
eens hoe belangrijk het is om te herbevestigen. Janja, mijn zus, bleek van een avondvlucht
naar een morgenvlucht omgeboekt te zijn.
Als zij niet had herbevestigd en dus ’s
avonds was aangekomen op Heraklion om in
te checken, dan had zij niet meegekund. Zij
had een nieuwe ticket moeten kopen voor
een eerst volgende, beschikbare vlucht. Ons
advies: altijd checken of je moet
herbevestigen en bij twijfel altijd informeren.
Wij helpen graag daarbij.

DIERENLIEFDE ZONDER KATER
Nou vooruit, daar gaat’ie dan. Alle moed is verzameld, alle consequenties zijn doorgenomen.
De staf van Villa Mertiza heeft er uren over gedaan om tot besluit te komen. Voors en tegens
zijn doorgenomen, alles is tegen het licht gehouden. Raadgevers van buiten zijn
geconsulteerd, rapporten zijn doorgenomen en adviesbureaus hebben het eindoordeel nog
eens kritisch bekeken. We durven het aan:
Een column over het lot van het dier in Griekenland.
Er is geen heikeler onderwerp denkbaar. Het is net als het innemen van een politiek
standpunt tijdens een babbeltje met een gast. Dat doe je niet of in ieder geval niet snel. Je

geeft als gastheer van een hotel niet je politieke voorkeur prijs. Of er moet een
ongenuanceerde opmerking gemaakt worden over bepaalde bevolkingsgroepen. Dan zijn we
natuurlijk gelijk een “ik blaf niet, ik bijt” hond .Nou en je mening over het lot der dieren geef
je dus ook niet. Waarom ligt dit onderwerp zo gevoelig?
Wij komen uit Nederland. Het land van
dierenwinkels, zelfs ketens van
dierenwinkels. Het Nederland van
Natte neuzenshows, Martin Gaus
trainingsprogramma’s en
psychotherapeuten voor
getraumatiseerde poesjes en hondjes.
We wonen in een land, waar
dierenartsen goud geld verdienen aan sterilisaties en
vanzelfsprekende nabehandelingen. Nederland loopt massaal ’s
morgens de hond uit te laten, aan de verplichte riem uiteraard.
En ’s avonds wordt het loopje nog eens herhaald. “Even een
straatje om” en even later zingt Rudi Carell: “Wie laat wie nu uit”. Tenslotte politiek
Nederland, dat het fenomeen “Partij voor de dieren” kent.
Foto: hondenbuggy

In Griekenland zijn ook dierenwinkels en ook dierenartsen. De stad Ierapetra, heeft er zelfs
drie. Maar je zoekt tevergeefs op een Griekse zender naar een Natte neuzenshow. Niet te
vinden, zelfs niet op een commerciële zender. En Martinakis Grigorakis (Grigora is gauw… je
verzint soms maar wat) is ver over de Alpen blijven steken. Om Rudi Carell lachten alleen de
Duitsers. Psycotherapeuten zijn hier voor de gewone mensen nauwelijks bereikbaar en een
politieke partij die dieren als belangrijkste issue hebben, daar valt een Griek van
ondersteboven van het lachen. In de politiek opereren honden, ratten, zwijnen en hyena’s in
een slangenkuil. Maar een partij voor de dieren? En weer valt een Griek op zijn stoeltje voor
de taverna achterover.
In Griekenland heeft menig huisdier het niet goed. De bekende beelden van honden aan een
veel te korte ketting, volop in de zon, met voor zich een leeg waterbakje ligt op menig
netvlies bestorven. Talloze katten leven in en rond stinkende containers, schuw en scharrig.
In gevechten met elkaar lopen soms dieren vreselijke verwondingen op, waar niets aan
wordt gedaan. De halve dierenwereld Yab-Yumt er maar op los, zodat er in vele hoeken en
gaten jonge gezinnetjes leven die een ongewisse toekomst tegemoet gaan. Even verderop
speelt een meisje of jongen met een pyppy, die dan nog leuk is. Een half jaar later ligt het
nieuwe speelgoed onder een boom, aan een touw, om vervolgens niet meer te kunnen
rennen en spelen.
Als jongen uit de protestantse traditie, denk ik wel eens, 95% van de Grieken is orthodox.
Heeft niemand ooit gehoord dat ook dieren schepsels zijn van die ene maker. Daar heb je
zorg aan te verlenen. Zij zijn deels van jou als mens afhankelijk. Maar dan zie ik die ene
jongen hier in het dorp dagelijks maar liefst 30 katten voeren. Ik merk, als buurman van
Tina, hoe zij katten die het dreigen te verliezen, aan voedsel helpt en ze zorg verleent. Ik zie
mensen die hun hond laten rennen aan zee, hun dieren regelmatig uitlaten en kinderen erop
wijzen dat ze voorzichtig moeten zijn met die schepseltjes. Goed, er moet nog veel, heel veel
veranderen, waanzinnig veel. Het is een kwestie van beschaving, die de ene Griek de andere
moet bijbrengen.
Als je googlet, goegelt, (hoe schrijf je dat?) en je typt Mirtos in, dan kom je al heel gauw op
Mirtos Animal Project. Ik citeer iets uit hun Website: “In Griekenland -en dus ook in het dorp

Mirtos- is het de gewoonste zaak van de wereld honden en katten te vergiftigen en op
andere gruwelijke wijzes te doden. Dit gebeurt veelal in het najaar als de toeristen weg zijn.
Het is ook niet ongewoon ongewenste pups en kittens ergens in de bergen te dumpen of
levend in een vuilcontainer te gooien. Waarom is dit project in Mirtos gestart?
Wij komen al ruim 10 jaar elk jaar naar Mirtos. Ons vakantieplezier werd in toenemende
mate bedorven door de aanblik van zieke, gewonde en hongerige dieren. Wij wilden hier iets
aan doen”.
Een nobel streven. Net zo nobel als dat van de partij voor de dieren, van de
dierenbescherming, natuur en milieu, noem maar op. En toch wordt ik er zo vreselijk kriegel
van. Als je verder leest, dan blijken zij “arme mensen” van Mirtos financieel te ondersteunen
om het huisdier te kunnen laten steriliseren. Als deze dierenbeschermers die onwetende,
grove, Grieken een lesje opvoedkunde voor dieren willen geven, getuigt dat wellicht nog van
een goede bedoeling, maar ook van ongelooflijke hovaardigheid. Alsof men
ontwikkelingswerk doet in een derdewereld land. Deze club heeft het ooit gepresteerd om
zoveel katten te steriliseren, dat er vervolgens een paradijs werd gecreëerd voor ratten,
muizen en kakkerlakken.
Er is in de afgelopen tien jaar heel veel verbeterd in Mirtos. Dankzij met name Grieken, die
net zo goed zien dat je met respect met dieren moet omgaan. De honden en katten van
deze mensen mogen niet op de bank, niet op bed, niet tussen mijnheers en mevrouws
hammen in slapen. Ze krijgen geen biefstukje, geen Shiba met een garnering van verse
bijtgare groenten op een bedje van krulsla. De hond heeft geen mand met tijgermotief
tussen de stoel van vader en de bank van moeder. En al helemaal geen buggy!! Huisdieren
leven buiten.
En de Grieken met een hufterig gedrag jegens hun huisdieren zullen aangesproken moeten
worden. Niet door alwetende Xenos, maar door landgenoten.
Ik heb iemand van het project aangesproken. Hierom. En omdat zij al jaren niet meer in
Mirtos komen, hun activiteiten hebben verlegd naar elders op Kreta. Ik heb gevraagd eens te
melden waar het geld naar toe gaat. Tot op heden heb ik niets gehoord. Waarschijnlijk
omdat ik hen heb meegedeeld, dat ik bereid ben hun website te laten vertalen in het Grieks
en dit de mensen van Mirtos te laten lezen. Ik heb het al eens geschreven: enjoy the
beauties en respect the traditions. Dierenmishandeling is geen traditie, dat is een nare
onaanvaardbare uitwas. Zeker geen beauty. Traditie is wel, dat je met respect omgaat met
degenen die jou onderdak verlenen.

Ik raad iedereen aan die hier komt en ziet dat er wat aan de hand is, om stille diplomatie te
bedrijven. Kleine initiatieven te steunen. Die voederjongen wat blikjes dierenvoer te geven.
Misschien wat te doneren aan Tina, die dan enkele katten kan laten helpen. En verder moet

iedereen die hier te gast is zich realiseren dat zeker katten een onderdeel zijn van een
natuurlijk systeem.
Zo dat is er uit. Ik denk maar zo, ik kan beter eens goed blaffen, dan bijten.

Griekse kebabmaaltijd
Ingredienten
500
80
2
40
1
2
2
2
1
1
2
12
4
1
3
2
2

gram
gram
tenen
gram
Theelepel
Eetlepel
Eetlepel
Theelepel

Eetlepels

Tenen
deciliter
deciliter
eetlepel

Lamsgehakt
Broodkruim
Knoflook
Ui (geraspt)
Komijnpoeder
Peterselie (fijngehakt)
Munt (fijngehakt)
Oregano (fijngehakt)
Citroen (geraspt)
Zout & Peper
Ei
Olijfolie
Satestokjes
Knoflook (geperst)
Komkomer (geraspt)
Griekse of Bulgaarse yoghurt
Creme fraiche
Olijfolie
zout, peper en
evnt. mint naar smaak

Griekse Lamskebab

Tzatziki

Pitabroodjes (de echte van bijvoorbeeld de Turk !!!)
Rijst (Basmati)
1. Kruid als eerste het vlees bijvoorbeeld de dag ervoor. Makkelijker kan het niet want
we mengen alle ingrediënten in een grote kom tot een zacht mengsel en zetten dit in
de koelkast.
2. Maak nadat het mengsel is opgesteven van het mengsel 12 worstjes en prik deze aan
de satéstokjes. Week de stokjes eerst een uurtje in water
Plaats deze vervolgens afgedekt opnieuw in de koelkast, waar de smaken gedurende
een nacht lekker op elkaar kunnen inwerken.
3. Maak op de dag van consumptie de Tzatziki een paar uur van tevoren. Deze is op zijn
lekkerst als hij een paar uur heeft gestaan! We raspen de komkommer (zonder schil)
en laten deze gedurende 30 minuten uitlekken in een vergiet. Daarna voegen we alle
ingrediënten samen in een kom en mengen deze goed door.
4. Kook in een pan de rijst gaar volgens de aanwijzingen op de verpakking.
5. Verhit wat olie op de barbecue en bak de kebabs onder regelmatig keren in 5-6
minuten gaar.

6. Bak tegelijkertijd de iets nat gemaakte pitaboodjes even kort mee. Let op want ze
verbranden snel !
7. Serveer op een bord de rijst, de kebab, de pita en een flinke schep tzatziki. Decoreer
het geheel met een theelepeltje verse groene kruiden zoals munt of peterselie.

KALIOREXI !!
Een nieuw winterseizoen voor Swiebertje en Malle Pietje?
Wij, de twee landlopers van de vorige Nieuwsbrief hebben enkele
reacties gekregen, maar deze hebben nog geen tastbaar resultaat
gehad. Wij zoeken een woning ergens in Nederland om tussen 15
november en eind februari te kunnen verblijven. Om te vermijden
dat wij met de sterke hand in aanraking komen (zie foto) wegens
wildslapen, wildtvkijken en of wildplassen, doen wij nogmaals een
oproep.
Op 9 november hopen wij, Siemon, Sacha en ik, naar Nederland af te reizen. Tot die tijd zijn
wij nog min of meer open, dat wil zeggen: in het zijgebouw kunnen appartementen en
studio’s worden gehuurd.
En als wij weg zijn, zal Paul eventuele wintergasten met veel plezier ontvangen. Met zijn
nieuwe brommer is hij er in een wippie. De laatste heenvluchten, deze maand, naar
Heraklion via Nederland of Duitsland zijn spotgoedkoop. De terugvluchten wel een stukje
duurder.
Maria stopt ermee.
Marial Schilte, die van ons de Koninklijk
onderscheidende naam Maria Kruidje heeft
gekregen heeft om gezondheidsreden
besloten om haar Natural Product winkel in
de verkoop te zetten. Als je interesse hebt in
deze winkel, als voortzetting van haar
specifieke nering of je zoekt een leuke shop
voor de verkoop van andere dingen, neem
dan maar eens contact met Maria op. Wij
vinden het wel heel jammer. Maria is een
geweldige dame met hart voor haar zaak.
Succes Maria!!

Zo, dat was die dan, de oktoberversie van onze Nieuwsbrief. Ik hoop dat je met veel plezier
de brief hebt gelezen. Ben je het zat, steeds van ons nieuws te krijgen, geen probleem. Je
treft op de Email een mogelijkheid aan om je af te melden. Ook aanmelden kun je zelf doen.
Ik zou zeggen: Tell a friend.
Hartelijke groet uit Mirtos
Maria, Siemon, Paul, Sacha en Dick

