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Burenkaartjes
Hoe leuk is het om je buren te verbl�den met lekkere dadels? Knip
onderstaand kaartje uit en pak het samen met een bordje of zakje

dadels in. Je kunt er zoveel maken als je wilt. De buren zullen er erg
bl� mee z�n. Vergeet niet om onderaan jullie naam te schr�ven. Wil je
liever zelf een tekst schr�ven? Dat kan. Op de volgende pagina vind

je een leeg kaartje. Veel plezier!

Welkom Ramadan!
Lieve buren,

Ramadan is een maand van spirituele groei,
dankbaarheid, liefdadigheid, eigen gedrag zuiveren
en goede daden doen om dichter tot God te komen.
Gezonde moslims zullen vanaf het eerste moment
van de dageraad tot zonsondergang niets eten en
drinken om hiermee hun vastenmaand te vervullen.

De meeste moslims verbreken hun vasten b�
zonsondergang met dadels. We willen graag de
sfeer van de ramadan met jullie delen. We hopen

dat jullie genieten van deze dadels.
Warme groet, jullie buren

Onze geliefde Profeet Mohammed صىل هللا عليه و سلم zei:
“Liefdadigheid doet niets van 
de bezittingen verminderen.” 

(Moeslim)
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