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Eid al-Fitr, het Suikerfeest 
Er was eens een moslimfamilie die in een prachtig huis in 
een kleine stad woonde. Ze waren erg opgewonden toen 
ze zich voorbereidden op het vieren van Eid al-Fitr, het 
festival dat het einde van de Ramadan markeert. Het 
was een speciale gelegenheid voor hen en ze waren 
druk bezig met alle voorbereidingen. De moeder en de 
kinderen waren bezig met het maken van snoep en 
toetjes, terwijl de vader bezig was met het inrichten 
van het huis. Het huis was gevuld met de zoete geur van 
gebak en de kinderen giechelden van opwinding. Terwijl 
ze aan het werk waren, legde de moeder de betekenis 
van Eid al-Fitr uit aan haar kinderen. "Eid al-Fitr is een 
viering van het einde van de heilige maand Ramadan", 
zei ze. "Tijdens de ramadan vasten we van zonsopgang 
tot zonsondergang, en we gebruiken deze tijd om na te 
denken over ons leven en ons geloof. Op Eid al-Fitr 
vieren we het einde van ons vasten en danken we Allah 
voor al zijn zegeningen.” De kinderen luisterden met 
verwondering terwijl hun moeder de betekenis van het 
festival uitlegde. Ze waren opgewonden om nieuwe 
kleren te dragen en geschenken van hun ouders te 
ontvangen. Toen de familie klaar was met hun 
voorbereidingen, besloten ze hun buren uit te nodigen 
om deel te nemen aan hun feest. Ze wisten dat hun 
buren geen moslims waren, maar ze wilden de vreugde 
en het geluk van Eid al-Fitr met hen delen. De buren 



kwamen met een grote glimlach aan en de moslimfamilie 
heette hen hartelijk welkom. De kinderen lieten hun 
buren het huis zien en de moeder bood hen de heerlijke 
zoetigheden en desserts aan die ze had bereid. Ze 
hadden een aantal traditionele gerechten gemaakt, zoals 
Basbousa. Een zoete cake gemaakt met griesmeel, 
suiker en yoghurt, op smaak gebracht met rozenwater 
of oranjebloesemwater, maar ook baklava, een gebakje 
gemaakt met laagjes filodeeg, gehakte noten en honing 
of siroop en Kheer: een rijstpudding gemaakt met 
melk , rijst, suiker en soms op smaak gebracht met 
kardemom, saffraan of rozenwater. De vader legde 
vervolgens aan de buren het belang van Eid al-Fitr en 
de betekenis van de maand Ramadan uit. De buren 
luisterden geïnteresseerd en leerden veel over het 
moslimgeloof en de moslimcultuur. Aan het einde van de 
nacht omhelsden de familie en hun buren elkaar en 
wisselden warme wensen uit. De buren vertrokken met 
een blij hart, omdat ze zoveel hadden geleerd over een 
festival dat ze nog nooit eerder hadden gevierd. De 
moslimfamilie was erg blij dat ze de vreugde en het 
geluk van Eid al-Fitr met hun buren hadden gedeeld. Ze 
wisten dat hun viering had geholpen om hun 
gemeenschap dichter bij elkaar te brengen.


