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In liefdevolle samenwerking met:

 

disclaimer
© 2021 Stichting Hiba & Habib
Afbeeldingen: Afbeeldingen gebruikt onder licentie van canva.com
Auteurs: A. Darkaoui en Y. Tegouana
Credits voor nak�ken op taal: L. Dielessen

Alle rechten voorbehouden. Deze printables z�n gratis beschikbaar via de
familieclub van stichting Hiba & Habib en z�n niet bedoeld voor commerciële
doeleinden. Het is niet toegestaan dit document of een deel ervan te
publiceren, produceren of te verkopen. Ondanks de door ons bestede zorg
aan de samenstelling van deze lesbrief, kan noch de stichting noch de
auteur aansprakel�k worden gesteld voor eventuele schade als gevolg van
enige fouten of onvolkomenheden in deze lesbrief. Moge Allah    ons
vergeven voor fouten en onze tekortkomingen. 

Wil je meer educatief materiaal? Meld je dan gratis aan b� de familieclub op
www.hibahabib.com.



Sadaqa
spaarpot

         schaar                  l�m            kleurpotloden of stiften    

Sadaqa betekent liefdadigheid. Je kunt op verschillende manieren
sadaqa geven. Je kunt speelgoed of kleding weggeven. Je kunt geld
inzamelen voor een goed doel, maar je kunt ook je ouders helpen of

naar iemand glimlachen. Dit z�n allemaal mooie vormen van sadaqa.
Met deze download kun je je eigen sadaqa spaarpot maken. 

Sadaqa spaarpot

Aan de slag!
Knip de vorm uit langs de buitenste l�nen. Maak vervolgens je eigen
ontwerp met: stiften, potloden, verf, stempels... Leef je uit en maak er

wat moois van! Doe wat l�m op de plakranden en plak je doosje
dicht. De centjes die je spaart kun je samen met je ouders doneren

aan een goed doel! Bismillah, veel succes!

Dit heb je nodig:

www.hibahabib.com



Uitslag sadaqa spaarpot
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