
 

 

 

 

30. Vandaag ga je een Sadaqa box knutselen. Je mag zelf bedenken hoe je dit gaat doen. Je kunt 

bijvoorbeeld een glazen pot versieren, een lege melkdoos of je kunt van karton de Kaaba maken. De 

hele maand Ramadan ga je centjes verzamelen en doe je dit in je Sadaqa box. 

29. Vraag aan papa of mama om je uit te leggen waarom moslims vasten. 

28. Koop met papa of mama dadels en deel deze uit aan je vrienden/vriendinnen of buren en vertel 

ze over de Ramadan. Op deze manier kunnen zij ook een beetje de sfeer van de Ramadan maand 

proeven. 

27. Kies een cadeautje uit de cadeaumand uit en doe een mooie Dua voor iedereen die je lief vind. 

26.  Maak een gedichtje of verhaaltje over de Ramadan. 

25.  Zoek op youtube het liedje: De maand Ramadan van Zakaria en luister deze. 

24. Doe een heitje voor een karweitje en doe de opbrengst in je Sadaqa box. 

23. Knutsel een moskee. Je mag dit ook maken van Duplo of klei. 

22. Doe een klusje voor mama in het huishouden. 

21. Kies een cadeautje uit de cadeaumand uit en schrijf 3 dingen op waar je Allah dankbaar voor 

bent.  

20. Eet een hele dag geen snoepjes. 

19. Zoek je speelgoed of kleding uit (samen met mama) en geef de spulletjes die je niet meer 

gebruikt aan een kindje die het niet zo breed heeft. 

18. Bak cupcakes en deel deze uit aan je buren. 

17. Maak zelf een tasbih (op www.sparklesinside.nl onder het kopje Ramadan, kun je lezen hoe je het 

maakt).  Lees 100 x SubhaanAllah met je zelfgemaakte tasbih. 

16.Kies een cadeautje uit de cadeaumand uit. Nodig iemand uit voor de Iftar, doe dit door een mooie 

uitnodiging te maken. 

15. Vast een halve dag mee. 

14.Vraag papa, mama, opa, oma etc. of ze lege flessen hebben. Lever deze in bij de supermarkt en 

doe de opbrengst in je Sadaqa box.  

13. Vraag je papa of mama om samen met jou te bidden. 
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12. Maak een moestuintje en zorg goed voor je plantjes. 

11. Kies een cadeautje uit de cadeaumand uit. Leer een Surah uit je hoofd. 

10. Help mama met het voorbereiden van de iftar en dek de tafel mooi. Je kunt deze dag ook 

gebruiken om extra uit te pakken voor degene die je hebt uitgenodigd een paar dagen geleden. 

9. Maak zelf iets en verkoop dit voor een klein bedrag en doe de opbrengst in je Sadaqa box. 

8. Ruim je kamer netjes op. 

7. Kies een cadeautje uit de cadeaumand uit. Knutsel iets voor papa, mama, opa en/of oma. 

6. Maak cadeautjes voor Eid, voor iedereen die je lief vind. 

5. Knuffel je papa of mama en zegt dat je van hem/haar houdt. 

4. Knutsel zelf de decoratie voor het Eid feest. 

3. Tel de opbrengst van je Sadaqa box en geef dit aan een goed doel. 

2. Versier het huis met je zelfgemaakte decoratie voor Eid. 

1. Trek je mooiste kleding aan en wens al je familie : “Eid Mubarak” . 
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