
Dit verhaal wordt u gratis 
aangeboden door Ririro.com/nl. Het is 
onze missie om alle kinderen ter 
wereld gratis toegang te geven tot 
een verscheidenheid aan verhalen. De 
verhalen zijn online te lezen, 
downloaden en printen en beslaan een 
breed scala aan onderwerpen, 
waaronder dieren, fantasie, 
wetenschap, historie, diverse culturen 
en nog veel meer. 


Steun onze missie door onze website 
te delen. Wij wensen u heel veel 
leesplezier! 

https://ririro.com/nl/


Ririro 

De eerste Ramadan van Asim 
Er was eens een jongen die Asim heette. Asim was erg 
opgewonden omdat hij eindelijk oud genoeg was om 
samen met zijn gezin de ramadan te vieren. Hij had er 
zoveel over gehoord van zijn ouders en oudere broers 
en zussen en kon niet wachten om er deel van uit te 
maken.

Ramadan is een speciale maand voor moslims over de 
hele wereld. Tijdens de ramadan vasten moslims een 
maand lang elke dag van zonsopgang tot zonsondergang. 
Vasten betekent dat moslims overdag niets eten of 
drinken. Het is een tijd van bezinning, zelfdiscipline en 
aanbidding.

Asim werd vroeg wakker op de eerste dag van de 
Ramadan en voelde zich opgewonden en nerveus. Hij 
wist dat het een uitdaging zou zijn om voor de eerste 
keer te vasten, maar hij was vastbesloten om zijn best 
te doen. Zijn familie at voor zonsopgang een grote 
maaltijd, Suhoor genaamd, om hen de dag door te 
helpen.

De eerste dagen van de ramadan waren zwaar voor de 
jongen. Hij had overdag honger en dorst, maar hij 
herinnerde zich waarom hij aan het vasten was en was 
trots op zichzelf omdat hij deel uitmaakte van deze 
speciale maand.

Bij zonsondergang kwam zijn familie bij elkaar om het 
vasten te verbreken. Dit wordt Iftar genoemd. De 



maaltijd wordt geopend met dadels, daarna een gebed, 
gevolgd door de hoofdmaaltijd. Asims favoriete maaltijd 
was de lamsstoofpot van zijn moeder met rijstpilaf en 
baklava als toetje.

Met het verstrijken van de dagen begon Asim te wennen 
aan het vasten en begon hij zelfs te genieten van de 
vredige en bespiegelende sfeer van de ramadan. Hij 
bracht meer tijd door met bidden en het lezen van de 
koran, en hij voelde zich dichter bij zijn geloof dan ooit 
tevoren.

Eindelijk kwam er een einde aan de Ramadan en was 
het tijd voor Eid al-Fitr ofwel het Suikerfeest, een 
groot feest dat het einde van de vastenmaand markeert. 
Asim en zijn familie droegen hun beste kleren, 
versierden hun huis en gingen naar de moskee om te 
bidden. Daarna bezochten ze vrienden en familie en 
deelden ze snoep en lekkernijen met elkaar. Tijdens de 
Eid-viering begroeten moslims elkaar door 'Eid Mubarak' 
te zeggen, wat Arabisch is voor "Gezegend Eid".

Eid al-Fitr is een tijd van feest en vreugde. Het is een 
manier om Allah te bedanken dat Hij ons de kracht 
heeft gegeven om te vasten en om als gemeenschap 
samen te komen. Moslims over de hele wereld vieren Eid 
al-Fitr met hun geliefden, en het is een tijd van 
vergeving, liefde en geluk.

Asim had een geweldige tijd om Eid al-Fitr te vieren 
met zijn familie en vrienden. Hij was trots op zichzelf 
dat hij de ramadan had volbracht en was dankbaar voor 
de kans om deel uit te maken van deze speciale maand.

Uiteindelijk leerde Asim dat Ramadan niet alleen over 
vasten gaat, maar ook een tijd van spirituele groei en 



zelfreflectie is. Hij leerde ook dat Eid al-Fitr een tijd 
van feest en gemeenschap is, waar moslims samenkomen 
om liefde en geluk te delen.



