
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/
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De wereld rond voor 
paastradities 
Er waren eens twee nieuwsgierige kinderen, Gabriël en 
Amber genaamd, die graag meer te weten wilden komen 
over verschillende culturen en hun tradities. Toen Pasen 
naderde, besloten ze een wereldreis te maken om te 
leren hoe verschillende landen deze speciale feestdag 
vierden.

Hun eerste stop was in Mexico, waar ze leerden over 
Semana Santa, de heilige week voorafgaand aan Pasen. 
Ze zagen processies in de straten met mensen die 
beelden van Jezus en Maria droegen en genoten van 
traditionele gerechten zoals zoet brood en Mexicaanse 
warme chocolademelk.

Vervolgens bezochten ze Italië, waar ze leerden over de 
traditie van La Pasquetta, wat 'klein Pasen' betekent. Op 
deze dag picknicken gezinnen op het platteland en 
spelen ze spelletjes zoals eierraces en touwtrekken.

In Griekenland ontdekten ze dat Pasen de belangrijkste 
feestdag van het jaar is. De Grieks-orthodoxe kerk 
heeft veel speciale diensten in de aanloop naar Pasen, 
waaronder een processie waarbij mensen een symbolisch 
graf van Jezus dragen.

In Duitsland leerden Gabriël en Amber over de 
Osterhase, of paashaas, die eieren en snoep naar 
kinderen brengt. Ze genoten ook van de traditionele 



paasmaaltijd van 
geroosterd lamsvlees en 
aardappelsalade.

Hun reis bracht hen 
vervolgens naar 

Rusland, waar ze leerden 
over de traditie van het schilderen 

van paaseieren met ingewikkelde 
ontwerpen. De eieren worden vervolgens 
cadeau gedaan aan vrienden en familie.


In Ethiopië zagen ze de kleurrijke viering van 
Fasika, de viering van Pasen door de Ethiopisch-
Orthodoxe Kerk. Mensen kleden zich in traditionele 
kleding en zingen en dansen op straat.

In de Verenigde Staten leerden ze over de traditie van 
paaseieren zoeken, waarbij kinderen zoeken naar 
verborgen eieren en snoep. Ze genoten ook van een 
traditionele paasmaaltijd van ham, aardappelpuree en 
sperziebonen.

Hun laatste stop was in Australië, waar ze ontdekten dat 
Pasen in de herfst valt. Australiërs vieren feest met 
barbecues, picknicks en chocolade paaseieren, net als in 
veel andere landen.

Na hun avontuur over de hele wereld beseften Gabriel 
en Amber dat hoewel Pasen in elk land anders wordt 
gevierd, het een speciale tijd van het jaar is waarin 
gezinnen en gemeenschappen samenkomen om tradities 
en vreugde te delen.



