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30-dagen 
ramadan challenge

leer een
nieuwe surah
uit het hoofd

vraag papa
of mama 

waarom moslims
in de ramadan

vasten

begin met het
verzamelen van
kleingeld in een
spaarpot voor 
een goed doel

bid samen
met papa
of mama

geef iemand 
een compliment

dat recht uit 
het hart komt

vast een 
halve of een
hele dag mee

maak een
mooi

knutselwerk
over de
ramadan

doe vandaag 
extra je best om
niet snel boos te
worden, wat er 

ook gebeurd

oefen de 
adhaan of
iqaamah

maak een
mooie dua

voor je ouders

lees samen met
papa of mama

uit een 
islamitisch 

kinderboekje

vertel papa of
 mama in één 
minuut wat 
de ramadan 

inhoudt

help papa of 
mama in de

keuken

bel een 
familielid om 
te vragen hoe

het gaat

leer een
nieuwe dua

uit het hoofd

vraag papa of
mama voor extra

centjes voor 
in de 'goede

doelen' spaarpot 

geef samen met
papa of mama 
de planten in 

huis een 
beetje water

lees een surah
uit de Koran

schrijf een
brief voor een
familielid en
laat het op
zijn of haar

bureau achter

maak een
mooie tekening
van een moskee

kies vandaag
zelf uit

welke goede
daad je wilt
verrichten

ruim je kamer
op zonder

dat iemand het
van je heeft

gevraagd

maak een
mooie dua voor

alle moslims 
in de wereld

bak samen met
papa of mama

iets lekkers voor
eid-ul fitr

versier het
huis voor

eid-ul fitr

bedank
Allah voor 

alle zegeningen
van deze mooie

maand

help met
het dekken

van de
iftar-tafel

wees vandaag
extra lief

voor iedereen

geef het
gespaarde

bedrag uit de
spaarpot aan
een goed doel

veeg het 
stoepje van

de buren 
schoon


