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R a m a d a n  


Leer je kinderen spelenderwijs de 
essentie van de maand Ramadan

• Neem een stuk touw of lint en bevestig het aan een muur, canvas of een groot 
stuk karton dat je beschildert of bekleedt met crêpe-papier.  

• Druk de vragenkaartjes af. Voor een optimaal prinsresultaat kies je voor de 
beste afdrukkwaliteit op stevig mat of glossy fotopapier.  

• Bevestig de vragenkaartjes met wasknijpertjes aan het touw. Geen 
wasknijpers? Perforeer de kaartjes en hang ze op met veiligheidsspeldjes. Je 
kunt ook gewoon een paperclip gebruiken.  

• Laat je kinderen elke dag de vragen opzoeken en beantwoorden. Zijn ze nog te 
klein, dan moet mama of papa ze misschien een klein verhaaltje vertellen.  

• Aan het eind van de Ramadan kun je een quiz houden met alle kaartjes om te 
kijken hoeveel ze onthouden hebben. 

Q&A slinger

Gratis
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۞q
rRamadan Mubarak!


☐ Gelukkige Ramadan 
☐ Gezegende Ramadan 
☐ Gezonde Ramadan 

Maar wat betekent dit eigenlijk? 

1
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۞rN
۞Welke Engel bracht 

de boodschap van 
Allah naar de 

Profeet Mohammed?

q
In welke Islamitische 
maand werd de Koran 

geopenbaard? 

2

r۞rIn welke grot kreeg de 
Profeet Mohammed de eerste 

openbaring? 

q3

۞rWelke Engel bracht de 
boodschap van Allah naar 

de Profeet Mohammed?

q4 ۞rq5

Welke soerat werd het eerst 
geopenbaard? En weet je ook 

met welk woord ze begint? 

http://www.islaminspired.com
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۞Welke Engel bracht 
de boodschap van 

Allah naar de 
Profeet Mohammed?r
q

Uit hoeveel dagen 
bestaat de maand 

Ramadan? 

6 ۞rUit hoeveel soewar 
(HOOFDSTUKKEN) bestaat 

de Koran?

q7

Een creatie van www.islaminspired.com  

۞rq9

Hoe weten we wanneer 
de maand ramadan 

begint?  

۞rDe Islam bestaat uit 5 
zuilen. De hoeveelste zuil 

is het vasten?

q11

۞rHoeveel maanden telt een 
Islamitisch jaar en de hoeveelste 

maand is de Ramadan?   

q8

۞rqWat is het arabische 
woord voor vasten?  

TIP: HET IS NIET RAMADAN.

10
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17

Wat dienen we tijdens de Ramadan 
zeker te doen?

Aan Allah denken□ 
Ruzie maken□  

Koran lezen□ 
Naar muziek luisteren□   

Veel Slapen□ 
Veel Bidden□ 

□Lezen over Islam 
□Lief zijn voor anderen 
□Chebekia eten 
□Denken aan arme mensen 
□Veel spelen op tablet 
□Veel dua verrichten 

۞Welke Engel bracht 
de boodschap van 

Allah naar de 
Profeet Mohammed?r
q

Hoe heet de maaltijd die 
we net na Magrib 

nuttigen? 

14

۞rWat is sunnah bij het 
verbreken van het vasten? 

q16

Eerst bidden, dan het vasten verbreken□ 
Eerst het vasten verbreken, dan bidden□  

Een dua verrichten□  

□Veel eten en dan meteen gaan slapen  
□Met een dadel het vasten verbreken  
□Gezond en met mate eten 

۞rMet welke zoete vrucht, 
verbrak de Profeet 

Mohammed het vasten? 

q15

@islaminspiredwebshop

۞rTussen welke twee gebeden 
mogen we niet eten of drinken 

tijdens de Ramadan? 

q12

Niet voor verkoop 

۞rq13

Hoe heet de maaltijd 
die we net voor Fajr 

nuttigen? 

Een creatie van www.islaminspired.com  
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۞rqVanaf wanneer is het verplicht  
om mee te vasten?

18

Vanaf de geboorte □ 
Vanaf 8 jaar□ 

Vanaf 12 jaar□ 
Vanaf de puberteit □  

□Vanaf je volwassen bent 
□Vanaf je getrouwd bent 
□Vanaf 60 jaar  
□Vasten is niet verplicht

۞rqHoe heet de speciale nacht 
waarnaar we in de oneven nachten 

van de laatste 10 dagen moeten 
zoeken?

22
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WANNEER HOEF JE NIET MEE TE VASTEN?
□Als je een kindje verwacht  
□Als het te warm is buiten  
□Als je er geen zin in hebt  
□Als je erg ziek bent  
□Als je een voetbalmatch hebt 
□Als je aan het reizen bent  

۞q
r

19

Wat maakt je vasten ongeldig?
□Bewust eten of drinken  
□Per ongeluk eten of drinken 
□Medicijnen nemen  
□Overgeven 
□Een bloedneus hebben  
□Je tanden poetsen 

۞rq23

Waarom is 
Laylatoel Qadr zo 

speciaal? 

۞rq21

Hoe heet het sterk aanbevolen 
gebed dat TIJDENS DE RAMADAN na 

‘Isja wordt verricht? 
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WAT DOEN WE OP DE DAG VAN ‘EID? 
□Onze mooiste kleren aantrekken 
□Uitslapen en chillen  
□Iedereen Eid Mubarak wensen  
□Het Eid gebed in de moskee verrichten  
□Ruziemaken met broer of zus ۞rq28

Hoe heet het feest 
waarmee we de Ramadan 

afsluiten?

۞rq27

Wat is het verschil 
tussen Zakaat en 

Sadaqa? ۞rqWanneer moeten we  
Zakaat El Fitr ten 

laatste gegeven hebben? 

26

۞rq24

WAT MOETEN WE DOEN TIJDENS 
LAYLATOEL QADR? 

□Slapen  
□Veel dua verrichten  
□Veel eten  
□Veel bidden 
□Netflix kijken  
□Veel Koran lezen  ۞rq25

Hoe noemen we de aalmoes die we 
tijdens de Ramadan aan de 

armen dienen te geven? 
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۞Welke Engel bracht 
de boodschap van 

Allah naar de 
Profeet Mohammed?

q
rDoe vandaag een Ramadan Quiz 

met alle vragen en ontdek 
hoeveel je onthouden hebt!

30

Eid Mubarak! 
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Verbetersleutel 


1. WAT BETEKENT RAMADAN MUBARAK?  
Gezegende Ramadan. 

2. IN WELKE ISLAMITISCHE MAAND WERD DE KORAN GEOPENBAARD?  
Ramadan 

3. WELKE ENGEL BRACHT DE BOODSCHAP VAN ALLAH NAAR DE PROFEET MOHAMMED? 
De engel Djibriel. 

4. IN WELKE GROT KREEG DE PROFEET MOHAMMED DE EERSTE OPENBARING? 
De grot Hira. 

5. WELKE SOERAT WERD HET EERST GEOPENBAARD? EN WEET JE OOK MET WELK WOORD ZE BEGINT? 
Al Alaq - De bloedklomp. 
Het eerste woord is Iqra, dit betekent: Lees (voor)!  

6. UIT HOEVEEL DAGEN BESTAAT DE MAAND RAMADAN? 
29 of 30 dagen. 

7. UIT HOEVEEL SOEWAR BESTAAT DE KORAN?  
114 

8. HOEVEEL MAANDEN TELT EEN ISLAMITISCH JAAR EN DE HOEVEELSTE MAAND IS DE RAMADAN?  
Een Islamitisch jaar telt 12 maanden. Ramadan is de negende maand. 

9. HOE WETEN WE WANNEER DE RAMADAN BEGINT?  
Wanneer de nieuwe maan wordt gezien. 

10. WAT IS HET ARABISCHE WOORD VOOR VASTEN?  
Sawm 

11. DE ISLAM BESTAAT UIT 5 ZUILEN. DE HOEVEELSTE ZUIL IS HET VASTEN?  
Het vasten tijdens de Ramadan is de vierde zuil. 

12. TUSSEN WELKE GEBEDEN MOGEN WE NIET ETEN OF DRINKEN TIJDENS DE RAMADAN?  
Fajr (zonsopgang) en Magrib (zonsondergang). 

13. HOE HEET DE MAALTIJD DIE WE NET VOOR FAJR NUTTIGEN? 
Suhor  

14. HOE HEET DE MAALTIJD DIE WE NET NA MAGRIB NUTTIGEN? 
Iftar 

15. MET WELKE ZOETE VRUCHT VERBRAK DE PROFEET MOHAMMED HET VASTEN?  
Met een dadel. 

16. WAT IS SUNNAH BIJ HET VERBREKEN VAN HET VASTEN?  
Een dua reciteren. 
Eerst het vasten verbreken, dan bidden.  
Met een dadel het vasten verbreken. 
Gezond en met mate eten.  

17. WAT DIENEN WE TIJDENS DE RAMADAN VEEL TE DOEN?  
Aan Allah denken.   
Koran lezen. 
Bidden.  
Lezen over Islam. 
Lief zijn voor anderen.  
Denken aan arme mensen. 

18. VANAF WANNEER IS HET VERPLICHT OM MEE TE VASTEN?  
Vanaf de puberteit.
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19. WAT MAAKT JE VASTEN ONGELDIG?  
Bewust eten of drinken en medicijnen innemen.  

Een bloedneus hebben of overgeven, maakt het vasten alleen ongeldig wanneer het bewust veroorzaakt wordt.  

Tanden poetsen verbreekt het vasten niet, maar let wel goed op dat je geen tandpasta of water inslikt.  

20. WANNEER HOEF JE NIET MEE TE VASTEN?  
Als je een kindje verwacht. 
Als je erg ziek bent. 
Als je aan het reizen bent. 

21.  HOE HEET HET STERK AANBEVOLEN GEBED DAT NA ‘ISJA WORDT VERRICHT?  
Tarawieh 

22. HOE HEET DE SPECIALE NACHT WAARNAAR WE IN DE ONEVEN NACHTEN VAN DE LAATSTE 10 DAGEN DIENEN TE ZOEKEN?  
Laylatoel Qadr, de waardevolle nacht. 

23.  WAAROM IS LAYLATOEL QADR ZO SPECIAAL? 
Tijdens die nacht kreeg de Profeet Mohammed de eerste openbaring.  
Deze nacht is speciaal omdat hij beter is dan duizend maanden.  
Elke daad van aanbidding heeft dus een grotere beloning tijdens Laylatoel Qadr  

24. WAT MOETEN WE DOEN TIJDENS LAYLATOEL QADR? 
Veel bidden. 
Veel Koran lezen.  
Veel dua verrichten.  
Kortom: Alles wat Allah blij maakt!  

25. HOE NOEMEN WE DE AALMOES DIE WE TIJDENS DE RAMADAN AAN DE ARMEN DIENEN TE GEVEN? 
Zakaat El Fitr, armenbelasting. Dit betekent dat je een maaltijd moet geven aan arme mensen. Elke moslim die zich dit kan veroorloven moet dit doen. Je mama en 
papa moeten voor elk gezinslid (dus ook voor jou) centjes of een maaltijd geven. Dit is ongeveer 5 euro per persoon.  

26. Wanneer moeten we ten laatste zakaat El Fitr gegeven hebben?  
Voor het eid gebed.  

27. WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN ZAKAAT EN SADAQAH? 
Beiden zijn een vorm van aanbidding en liefdadigheid.  
Zakaat is verplicht op vastgestelde tijdstippen. 
Sadaqah is niet verplicht maar wel sterk aanbevolen en kan op elk moment plaatsvinden.  
Zelfs een glimlach is sadaqah! 

28. HOE HEET HET FEEST WAARMEE WE DE RAMADAN AFSLUITEN?  
Eid El Fitr 

29. WAT DOEN WE OP DE DAG VAN EID?  
Onze mooiste kleren aantrekken 
Het Eid gebed verrichten  
Iedereen een gezegende Eid wensen  

VOETNOOT VOOR DE OUDERS:  
De vragen zijn bewust kort en eenvoudig gehouden zodat de slinger door kinderen van alle leeftijden gebruikt kan worden.  

Omdat wij ons ervan bewust zijn dat veel ouders onderwerpen zoals menstruatie, borstvoeding en tekenen van puberteit pas op een bepaalde leeftijd willen 
bespreken met hun kind, worden deze niet vermeld in de antwoorden. Ouders die hun kind rijp genoeg achten, kunnen dit uiteraard verder aanvullen/toelichten bij 
het verbeteren van de antwoorden.  

Heb je een foutje opgemerkt? Laat het ons weten! info@islaminspired.com 
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