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Allah God betekent in een 
andere taal? En dat die taal 
Arabisch is?

henna een soort verf is, speciaal  
voor op je handen of voeten?  
En dat je er mooie tekeningen mee 
kunt maken die wel langer dan een 
week blijven zitten? Je kunt er  
gewoon mee onder de douche!

de Ramadan misschien wel de 
belangrijkste maand van het jaar  
is voor mensen die in Allah geloven? 
En dat de grote mensen die in  
Allah geloven dan niet eten en  
drinken als het buiten licht is? Ze eten 
pas als de zon weer onder is.  
Vasten noemen ze dat.

het Suikerfeest een feestdag is om 
het einde van de Ramadan te vieren? 
Op die dag gaat iedereen eerst samen 
bidden. Daarna begint het grote 
smullen met een uitgebreid ontbijt.  
Het is een echt familiefeest en er wordt 
de hele dag veel lekkers gegeten. 
Daarom heet het ook het Suikerfeest!

er twee verschillende manieren zijn om  
erachter te komen wanneer de Ramadan  
begint of afgelopen is?
Je kunt bijvoorbeeld naar de maan kijken. Als de 
maan op een hele dunne banaan lijkt, begint de 
Ramadan. En als de Ramadan is afgelopen, lijkt 
de maan weer op een hele dunne banaan. Op 
deze manier weet je pas een dag van te voren of 
de Ramadan begint of afgelopen is. Dat maakt het 
extra spannend!

Je kunt ook op een speciale maankalender kijken.  
Hierop staat precies wanneer de Ramadan
begint en weer afgelopen is. Dat maakt  
het stukken makkelijker om af te tellen! 
Beide manieren zijn goed. Zo kijken ze 
bijvoorbeeld in Marokko naar de maan en  
in Turkije op de speciale maankalender.

Wist jij 
dat...



4 5

Het is bijna Ramadan. Farahs papa en mama praten er al 

de hele week over. Ze kunnen niet wachten tot het zover 

is. De Ramadan begint als de maan op zijn dunst is. Net 

wanneer de maan op een hele dunne banaan lijkt. Zoals 

vanavond dus. Farahs papa en mama bellen de hele avond 

vrolijk met familie. ‘Ramadan mubarak!’ zeggen ze tegen 

iedereen. ‘Gelukkige Ramadan!’

Farah weet nog van vorig jaar hoe het gaat tijdens de 

Ramadan. Morgenochtend heel vroeg, net voordat het 

weer licht wordt, eten papa en mama nog een laatste keer 

hun buikje rond. Daarna eten en drinken ze de hele dag 

niets meer. Totdat de zon weer onder is. 

Papa en mama zeggen dat de Ramadan een feestmaand is.  

Maar Farah vindt het eigenlijk een beetje saai. Dat komt 

omdat zij en haar broertje Akram tijdens de Ramadan 

meestal helemaal alleen moeten eten.

Zelfs als opa en oma oppassen is het saai, want ook  

opa en oma vasten. Ze eten en drinken dus niet mee.

De maan op zijn dunst
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De eekhoorntjes Rama en Dan

Farah is helemaal klaar voor het verhaaltje over de 

eekhoorntjes. Ze is in bad geweest en heeft haar tanden 

gepoetst. Mama komt bij haar zitten.

‘Ik vind het jammer dat je de Ramadan saai vindt,’ zegt 

mama. ‘Maar ik begrijp het wel. Niet samen eten is ook 

ongezellig. Daarom wil ik je uitleggen waarom Allah de 

Ramadan heeft bedacht. En we gaan je ook vertellen hoe 

jij zelf mee kunt doen met de Ramadan, zonder te vasten. 

Want de Ramadan gaat over veel meer dan alleen niet 

eten en drinken. Het gaat erom dat je tijdens de Ramadan 

probeert om een zo goed mogelijk mens te zijn. Daarover 

vertellen we later meer. Nu eerst het verhaaltje over de 

twee eekhoorntjes...’
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helaas nog niet beter. Het nestje werd steeds viezer 
en het eten raakte op. En alsof dat allemaal niet 
erg genoeg was, misten ze het spelen en de leuke 
gesprekjes met papa en mama eekhoorn. Rama en 
Dan wilden zo graag dat alles weer zou worden zoals 
het was.

Wat misten ze hun oude leventjes! Ze hadden er nooit 
echt over nagedacht, maar nu wisten ze hoe goed 
hun papa en mama altijd voor hen zorgden. Daarom 
wilden Rama en Dan iets terugdoen voor papa en 
mama eekhoorn. Om ze te bedanken en te laten zien 
hoeveel ze van hen hielden. Ze maakten een plan: 
Rama ging elke dag op zoek naar eten en Dan maakte 
elke dag het nestje schoon. Om de beurt vertelden  
ze een verhaaltje aan hun mama en ze gaven haar  
wel drie keer per dag een dikke knuffel.
Mama eekhoorn werd elke dag een beetje beter.  

Er waren eens twee eekhoorntjes, Rama en Dan. Ze 
waren zus en broer. Rama en Dan hadden twee lieve 
ouders die ontzettend veel van ze hielden en die echt 
alles voor ze deden. Zo wilden ze altijd weten hoe 
het met ze ging en gaven ze hun elke dag een dikke 
knuffel. Ze haalden grapjes uit en speelden spelletjes 
met ze. En natuurlijk zorgden ze elke dag voor 
voldoende eten en voor een schoon en veilig nestje om 
in te wonen. Rama en Dan waren heel gelukkig.

Op een dag, toen papa eekhoorn op een verre reis 
was naar een ander bos, werd mama eekhoorn 
plotseling ziek. Rama en Dan vonden dat zielig voor 
hun mama. Ze zorgden elke dag voor haar, zo goed 
als ze konden. Ze gaven mama te eten en bleven naast 
haar bed zitten, zodat ze niet alleen zou zijn.
Er gingen dagen voorbij, maar mama eekhoorn was 
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Het is bijna Ramadan. De ouders van Farah kijken ernaar  
uit en zeggen dat de Ramadan een feestmaand is.  

Maar Farah vindt het eigenlijk een beetje saai. Dat komt 
omdat zij en haar broertje Akram tijdens de Ramadan 

meestal helemaal alleen moeten eten. 

Papa en mama vinden het jammer dat Farah de Ramadan 
saai vindt, maar ze begrijpen het wel. Niet samen eten is 
ook ongezellig. Daarom leggen ze haar uit waarom Allah 
de Ramadan heeft bedacht. Om de Ramadan wat leuker  
te maken, nemen ze Farah mee in de avonturen van de 

twee eekhoorntjes Rama en Dan en laten ze haar zien hoe 
ook zij mee kan doen met de Ramadan. Zonder te vasten!

Ontdek meer over Farahs Ramadan op onze website 
www.farahsramadan.nl


