
 

 

 

 

Print deze Ramadanplanner uit  

en geef hem cadeau aan alle kids die je kent! 

 

 

Deze leuke en leerzame Ramadanplanner is van: 

 

 

______________________________________ 

 

Leeftijd:   

 

______________________________________



 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online Islamcursussen voor 
volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 
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Wat heeft Allah 

allemaal gemaakt? 

'Ik heb de djinns (geesten) en de mensen alleen 

gemaakt om Mij te aanbidden.' (Koran 51:56) 
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Waarom heeft Allah ons gemaakt? 
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KLEURPLAAT 

Kan jij lezen wat er in de kleurplaat staat geschreven? 
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‘Ramadan is de maand waarin de Koran is neergedaald, als leiding voor alle mensen en 

duidelijke bewijzen voor de leiding en om verschil te maken (tussen het goede en het slechte). Als 

iemand van jullie deze maand meemaakt, dan hoort hij in deze maand te vasten. Maar als 

iemand ziek is of op reis is, dan (hoeft hij niet te vasten en) hoort hij dit in te halen op andere 

dagen. Allah wil het makkelijk maken voor jullie en Hij wil het niet moeilijk maken voor jullie. (Allah 

wil) dat jullie het aantal (dagen van Ramadan) afmaken, dat jullie de Grootheid van Allah 

uitspreken omdat Hij jullie heeft geleid en dat jullie Hem zullen bedanken.' (Koran 2:185) 

Het beste is om al vroeg te wennen aan het vasten. Wanneer jij de puberteit bereikt, wordt het 

vasten verplicht voor jou. Wat weel jij allemaal over Ramadan? Heb jij onze 17 superleuke video’s 

over Ramadan al gezien op www.Sakeenah.tv?  

Hoe oud was jij toen je begon met vasten? (hele of halve dagen) 

Halve dagen: ________jaar 

Hele dagen: ________jaar  

https://www.sakeenah.tv/product/rp/
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KLEURPLAAT 
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Wat zijn de 5 pilaren van de Islam? 

1. __________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________ 

 

Wat zijn de 6 pilaren van het geloof? 

1. Geloven in Allah___________________________________________ 

2. Geloven in ________________________________________________ 

3. Geloven in ________________________________________________ 

4. Geloven in ________________________________________________ 

5. Geloven in ________________________________________________ 

6. Geloven in ________________________________________________ 
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Meld je aan via: www.sakeenah.tv/rp 
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Islamitische maanden 
De islamitische maanden zijn verspreid over de hele pagina. Lukt het jou om ze op 

volgorde te noteren in de tabel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLEUR 

IN 

https://www.sakeenah.tv/product/rp/
https://www.sakeenah.tv/


 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online Islamcursussen voor 
volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 

 

https://www.sakeenah.tv/product/rp/


 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online Islamcursussen voor 
volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 

 

IslamQuiz
 

Hoeveel Profeten staan er bij naam in de Koran?   

 

A. 25   B. 14    C. 114 

 

Vul in: 

 

Wat is het beste onderdeel van het geloof? 

 

Het zeggen van: __________________________________________________________  

(niks mag aanbeden worden behalve Allah) 

 

Wie is volgens de Profeet Mohammed  ملسو هيلع هللا ىلص de sterke persoon? 

 

Degene die zichzelf kan beheersen tijdens__________________________________ 

 

Wat is de beloning voor het vasten in de maand Ramadan met geloof en eerlijkheid? 

 

Vergeving van de voorgaande_____________________________________________ 

 

Waaruit zijn Engelen gemaakt? 

___________________________________________________________________________ 
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Doel van het vasten 
Door te vasten, stijg je enorm in rang bij Allah, omdat jij datgene waar jij veel van houdt (eten en 

drinken) laat voor Allah. Je voelt dat Allah altijd met jou is. Het vasten is dé manier om de Shaytan 

(duiveltje) te verslaan. Door te vasten, word je geduldig en word je een sterke persoon. Het vasten 

zorgt ervoor dat jij jouw dromen kan bereiken en alle moeilijkheden kan overwinnen. Op 

www.Sakeenah.tv leren we samen hoe we de beste Ramadan kunnen beleven! 

Het vasten leert jou dat jij een speciaal persoon bent, uniek op de wereld, waardoor jij je zwakke 

punten leert kennen. In de maand Ramadan vast iedereen: jong en oud, buurman en buurvrouw, 

broertje en zusje. Door te vasten zijn we samen één. De rijke mensen voelen de pijn van de arme 

mensen, de pijn van degenen die honger lijden.  

Wist je dat vasten ook heel erg gezond is? 

Antwoord: __________________________ 

  

  

KLEUR IN 
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Beloning voor het vasten 
 

Als jij voor Allah vast, krijg je een supergrote beloning. Alle slechte dingen die je hebt gedaan, 

worden voor jou uitgeveegd als jij de maand Ramadan vast met geloof en eerlijkheid. Het vasten 

gaat jou helpen op de Dag der Opstanding (dit is de Dag dat wij allemaal voor Allah staan en 

waarop wij beloond of bestraft worden). Wist je dat het vasten ook een bescherming is tegen de 

Hel? Op Sakeenah.tv leer je hier alles over. 

Er is in het Paradijs een prachtige poort en die heet ar-Rayyaan. Dit is een speciale poort 

waardoor alleen mensen binnengaan die goed hebben gevast. Jij zult hierdoor nooit meer dorst 

krijgen. Maar de echte beloning van het vasten kent niemand behalve Allah. Doe je best om te 

horen bij de mensen die vasten! 

Hoe heet de poort van de vastenden in het Paradijs? 

 

 

Antwoord: __________________________________________ 
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Zoek de 9 verschillen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik zie, ik zie wat jij hopelijk ook ziet. 

De mensen op deze kleurplaat bidden niet met hun voeten tegen elkaar. 

Wij horen te bidden met de voeten tegen elkaar. 

KLEUR 
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Suhoor 
 

➢ De suhoor is het eten en drinken in het laatste deel van de nacht voordat je begint met 

vasten.  

➢ Dit is een goede daad waar jij voor wordt beloond.  

➢ De suhoor bevat heel veel zegeningen en goedheden.1  

➢ Allah en Zijn Engelen spreken het goede over degenen die de suhoor doen.2 

➢ Het beste is dat jij de suhoor voor Fadjr, de tijd van het ochtendgebed, doet. 

➢ Als je op deze tijd wakker wordt, vergeet dan niet om veel dua (smeekbeden) te doen. 

Op deze tijd beantwoordt Allah jouw dua. 

➢ Leer de mooiste smeekbeden op www.sakeenah.tv/rp! 
 

 

  

 
1 Sahieh al-Boekhaarie, 1923; Sahieh Moeslim, 1095 
2 Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 1053 
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   ISLAM ONLINE VIDEOLESSEN  

VOOR KIDS!  
 

Superleuke, leerzame en betrouwbare Islamlessen voor kinderen van basisschool-niveau!  

 
De lessen worden gegeven in heel makkelijke Nederlandse taal die voor elk kind te begrijpen is. 

Per direct heb je heel veel video’s tot je beschikking voor je kinderen. Je krijgt ook honderden 

video’s die geschikt zijn voor jongeren en volwassenen! 

 

Met Sakeenah wordt ieder kind wijzer. 

✔ Jaarpakket met korting 

✔ Unieke en superleuke Islam video’s 

✔ Investeer in jouw kinderen 

✔ Makkelijke Nederlandse taal 

✔ Nieuwe content 

✔ Kijk op je smartphone, tablet, computer, laptop of tv 
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✔ Alle bestaande & komende Islamvideo’s voor kids: 

– Allah 

– Pilaren van Islam: Shahadah, Gebed, Zakah, Vasten, Hadj 

– Pilaren van Iman (Geloof): Allah, Engelen, Hemelse Boeken, Profeten, Hiernamaals en het Lot. 

– Arabisch leren 

– Verhalen 

– Smeekbeden 

– Koran lezen (Tajwid) 

– Uitleg van de Koran (Tafsir) 

– Islamitische woorden 

– ‘Ied al Adha (offerfeest) 

– Ramadan 

– Leer het gebed 

– Wudu (wassing) leren en andere regels van reinheid 

– Vragen van kinderen 

– Quizjes! 

 

SUPER ACTIE! DEZE ACTIE WIL JE NIET MISSEN:  

€29.99 VOOR EEN JAARPAKKET!  

 

Aanmelden via: www.sakeenah.tv/rp 
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Iftaar 

 

➢ De iftaar is het stoppen met vasten na zonsondergang. 

➢ Het beste is om na zonsondergang meteen te stoppen met vasten.  

➢ Het is Soennah om eerst wat dadels te eten.  

➢ Als je geen dadels hebt, dan een paar slokjes water.  

➢ En anders kan je elk ander voedsel eten. 

➢ Op www.Sakeenah.tv leer je wat je het beste kan eten. 
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) 
 

Dua bij het stoppen van het vasten  
  

 ذهب الظمأ ، وابتلت العروق ، وثبت األجر إن شاء للا 
 
Uitspraak:  

‘Dhahabadh dhama-, wabtallatil ‘oeroeq, wa thabatal adjroe in shaa 

Allaah.’ 

 

Betekenis:  

‘Mijn dorst is weg. Mijn aders zijn nat geworden. Mijn beloning staat op 

mij te wachten met de Wil van Allah.’ 
(Sahieh Soenan Abie Daawoed, 2066) 
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Wat verbreekt het vasten?  
 

Door expres te eten of te drinken 

wordt je vasten ongeldig.  

Ook door expres over te geven wordt 

je vasten ongeldig. 

 

Belangrijke regels hierover kan je leren 

op Sakeenah.tv 

 

Ik zie, ik zie wat jij hopelijk ook ziet: 

o De jongen eet met rechts 

o Het meisje drinkt met links 

Horen wij met onze rechterhand of linkerhand te eten en te drinken?  

_____________________________________ 
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Taraawieh  
 

In de maand Ramadan bidden moslims elke nacht. 

Dit gebed heet Taraawieh. Wanneer jij de Taraawieh 

in de moskee bidt vanaf het begin totdat de imam 

vertrekt, krijg jij een prachtige beloning van Allah, 

namelijk de beloning van de hele nacht bidden. 
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Laylat al-Qadr is één van 

de laatste tien nachten 

van Ramadan. Het kan 

de 21e nacht zijn, de 30e 

nacht of een nacht 

hiertussen. 

 

Wat voor extra goede 

daden wil jij doen op Laylat 

al-Qadr? 

 

 

Laylat al-Qadr
 

 

  

Laylat al-Qadr is geen 

vaste nacht, maar hij 

verplaatst zich steeds. 

 

 

De Koran is neergedaald tijdens Laylat al-Qadr. Goede 

dingen doen tijdens Laylat al-Qadr is meer waard dan 

goede dingen doen in duizend maanden. 

 

KLEUR 
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‘Ied al-Fitr 

‘Ied al-Fitr is de feestdag na de maand Ramadan, bij vele mensen beter bekend als Suikerfeest. De 

feestdag is een dag van eten, drinken en denken aan Allah.  

 

De Metgezellen feliciteerden elkaar op de feestdag door middel van de volgende dua: 

 

 

 

  

  تقبل للا منا ومنكم
Uitspraak:  
‘Taqabbalal laahoe minnaa wa minkoem.’ 

Betekenis:  

‘Moge Allah alle goede dingen aannemen van ons en van jullie.’ 
(Tamaam al-Minnah, 354) 

 

KLEUR 
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Wist je datjes 

➢ Als je vergeet dat je aan het vasten bent en je eet of drinkt, dan mag je gewoon verder 

vasten. Allah is Degene Die jou eten en drinken heeft gegeven!3 

➢ Tandenpoetsen met tandpasta mag gewoon, maar pas goed op dat je 

niks doorslikt.  

➢ Parfum, haarolie, gel en crème mogen ook tijdens het vasten. 

➢ Allah heeft ons de Koran gestuurd in een heel speciale nacht: Laylat al-Qadr.  

➢ Hoe goed kan jij Koran lezen? Verbeter jouw manier van lezen op Sakeenah.tv.  

➢ Het is heel belangrijk dat jij het feestgebed in de moskee bidt.4  

➢ De deuren van het Paradijs worden deze maand geopend en de deuren van de Hel worden 

gesloten.5 

➢ De duiveltjes worden deze maand vastgebonden.6 

➢ Elke dag en nacht van Ramadan beantwoordt Allah jouw smeekbeden.7 

➢ Elke dag en nacht van Ramadan bevrijdt Allah mensen van de Hel.8 

 

 

 
3 Sahieh al-Boekhaarie en Sahieh Moeslim 
4 Sahieh al-Boekhaarie, 324; Sahieh Moeslim, 890 
5 Sahieh Soenan an-Nasaa-ie, 1993 
6 Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 985 
7 Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 1002 
8 Sahieh at-Targhieb wat-Tarhieb, 1002) 
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Tijd voor een puzzel 

 

Succes met het vinden van de 12 verstopte woorden! 

 

Liefdadigheid  Mekka 

Zamzam   Koran 

Moskee   Iqra 

Ramadan   Intentie 

Paradijs   Iftaar 

Hadj    Islam 

 

 

  

R G B C A L I M N U Q G 

J A N F V I C D R O D B 

L V M C M E K K A L U I 

I T V A D F K U M B C X 

N X W Q D D N S A A V B 

T Z A M Z A M T D K U L 

E X Q R R D N B A N H K 

N T R O M I S L A M W L 

T P K R Q G F G K T R F 

I R B R A H I T Y V C R 

E M O S K E E R A D V R 

H A D J T I Q R A A B V 

Z P A R A D I J S P R T 

C Q C V H U I L L M B M 
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Waar houdt Allah het meest van? 
De bekende vriend van de Profeet (vrede zij met hem) 'Abdoellaah ibn Mas’oed zei:  

'Ik vroeg de Profeet (vrede zij met hem): 'Waar houdt Allah het meest van?' Hij antwoordde: 'Op 

tijd bidden.'  

Ik vroeg: 'En daarna?' Hij antwoordde: 'Heel goed zijn voor je ouders.'  
(Sahieh al-Boekhaarie: 527, Sahieh Moeslim: 85)

Hoe goed ken jij Allah? Leer Allah beter kennen met Sakeenah.tv! 

KLEUR 
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3o Goede daden 

Dag Goede daad Check √ 
1 Maak iets lekkers voor de buren   
2 Doneer je zakgeld aan een goed doel   
3 Help je ouders thuis   
4 Lees of luister de Koran   
5 Zorg ervoor dat je vandaag naar iedereen lacht! (Glimlachen is 

sadaqah/liefdadigheid) =) 
  

6 Maak een kaartje voor je ouders en vertel waarom je van ze houdt   

7 Ruim afval op in jullie straat   
8 Wordt er iemand gepest in je klas? Wees extra lief voor hem/haar. (Altijd blijven 

doen hé) 
  

9 Doe een dua voor iemand die speciaal voor je is   
10 Vandaag mag jij niet klagen, doe je best!   
11 Verspil vandaag zo weinig mogelijk water, maar wel je handjes wassen na het 

toilet 
  

12 Lees een boek (voor je zusje/broertje)   
13 Zeg alhamdoe lillaah voor alle mooie dingen die Allah je heeft gegeven   
14 Bezoek iemand die ziek is en maak iets moois voor hem/haar   
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Dag Goede daad Check √ 

15 Geef vandaag zoveel mogelijk complimentjes aan iedereen. Vergeet niet om 

Allaahoemma baarik te zeggen. 
  

16 Zeg 100 x Soebhaanallaah (mag ook verdeeld over een dag)   
17 Bel je opa, oma of iemand anders voor een praatje   
18 Bid vandaag in de moskee   
19 Leg uit aan een niet-moslim vriend waarom we tijdens Ramadan vasten   

20 Behandel een (huis)dier vandaag met extra vriendelijkheid (Tip: 

duiven/vogeltjes in de tuin mag je ook broodkruimels geven) 
  

21 Doe vandaag extra je best om iets nieuws te leren   
22 Help mee met het dekken van de tafel met suhoor   
23 Help mee met het dekken van de tafel met iftaar   
24 Maak een Ramadanhoekje in de woonkamer en versier het   

25 Kus je ouders op hun voorhoofd   
26 Doneer oude kleding aan de armen   
27 Lees extra veel Koran    
28 Deel vandaag iets lekkers uit in de klas (dadels waarmee zij hun vasten kunnen 

verbreken → beloning!) 
  

29 Lees een islamitisch boekje uit   
30 Doe vanaf nu je best om elke dag te bidden    

 Ben jij al lid van www.Sakeenah.tv?  
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Ramadan is voorbij, wat nu? 

Wij hopen dat jij heel erg hebt genoten van deze prachtige maand. Wij vragen Allah om alle 

goede dingen van ons te accepteren en ons allemaal door ar-Rayyaan te laten lopen. Jij zou nu 

al moeten weten wat ar-Rayyaan is.  

 

Doe je best om vanaf nu de beste mens te zijn. Vraag Allah om jou te helpen met alles. Ja, jij mag 

alles vragen wat je wilt. Als jij aan Allah denkt, zal Hij jou al het goede geven. Lees elke dag iets 

over de Islam. Doe je best om de Koran te leren en de betekenissen te begrijpen. Wees lief voor 

alle mensen. Ga goed om met dieren. Doe je best op school en wees de beste leerling. Gebruik 

wat minder jouw laptop, smartphone of tablet en ga lekker sporten. Probeer veel boekjes te 

lezen, zo word je een persoon met kennis. Allah houdt van mensen die een goed, zacht, lief en 

mooi karakter hebben.  

 

Wil jij al deze mooie dingen leren en nog veel meer over ons prachtige geloof?  

Bezoek dan onze website: www.sakeenah.tv/rp 

 

Wij hopen dat je hebt genoten van deze Ramadanplanner       

 

Tot de volgende keer in shaa Allaah! 

 

Assalaamoe ‘alaykoem wa rahmatoellaahi wa barakaatoeh! 
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Antwoorden 

Wat heeft Allah allemaal gemaakt?    Waarom heeft Allah ons gemaakt? 

Alles        Om Hem te aanbidden 

 

Wat zijn de 5 pilaren van de Islam?    Wat zijn de 6 pilaren van het geloof? 

1. Shahadah      Geloven in Allah 

2. Salaat       Geloven in de Engelen 

3. Zakaat      Geloven in geopenbaarde boeken (de schriften van  

Ibraahiem, de Tawraah, de Zaboer, de Indjiel, de Koran) 

4. Ramadan      Geloven in de Boodschappers 

5. Hadj       Geloven in de Laatste Dag 

Geloven in de voorbeschikking 

De islamitische maanden op volgorde: 

Muharram 

Safar 

Rabi'ul awwal  

Rabi'ul akhir 

Jumad al oola  

Jumad al akhira 

Rajab 

Sha'baan 

Ramadan 

Shawwal 

Dhul Qa’dah 

Dhul Hijjah 
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Hoeveel Profeten staan er bij naam in de Koran?   

25 

 

Wat is het beste onderdeel van het geloof? 

Het zeggen van: la ilaha illallah (niks mag aanbeden worden behalve Allah)9 

 

Wie is volgens de Profeet Mohammed ملسو هيلع هللا ىلص de sterke persoon? 

Degene die zichzelf kan beheersen tijdens boosheid10 

 

Wat is de beloning voor het vasten in de maand Ramadan met geloof en eerlijkheid? 

Vergeving van de voorgaande slechte dingen die we hebben gedaan11 

 

Waaruit zijn Engelen gemaakt?    Hoe heet de poort van de vastenden in het Paradijs? 

Licht12       Ar-Rayyaan 

 

Zoek de 9 verschillen 

Klok, linkermuts, rechtermuts, borstzak kind, borstzak rechterman, handje rechts, sokken linkerman, haartjes 

kind, tekst flesje 

 

Horen wij te eten met onze rechterhand of onze linkerhand? 

Rechterhand 

 

 
9 Sahih al Bukhari, 9; Sahih Muslim, 35 
10 Sahih al Bukhari, 6114; Sahih Muslim, 2609 
11 Sahih al Bukhari, 1901; Sahih Muslim, 1760f 
12 Sahih Muslim, 2996 
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Ken jij onze Sakeenah cadeaubon al?  
 

Door jouw cadeaubon maak jij het voor jouw dierbare mogelijk om de Islam online te bestuderen 

op zijn/haar gemak en zorg jij ervoor dat zijn of haar leven positief verandert. Alles wat deze persoon 

leert, onderwijst en aan anderen doorgeeft, komt op jouw weegschaal van goede daden terecht. 

Jouw cadeau is een sadaqah jariyah (doorlopende liefdadigheid). Maak gebruik van deze 

tijdelijke actie voor maar €29.99 voor een jaarpakket! 

 

 
 

Geef het cadeau: www.sakeenah.tv/product/cadeau 
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KLEUR IN 

https://www.sakeenah.tv/product/rp/


 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online Islamcursussen voor 
volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 

 

  

 
 

KLEUR 

IN 

https://www.sakeenah.tv/product/rp/


 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online Islamcursussen voor 
volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 

 

            

https://www.sakeenah.tv/product/rp/
https://www.sakeenah.tv/product/rp


 

Meld je aan voor ons jaarpakket. Superactie van €29,99 voor al onze online Islamcursussen voor 
volwassenen, jongeren en kinderen. www.Sakeenah.tv 

 

 

Per direct heb je honderden opgenomen video’s tot je beschikking. 

 

✔ Er komen steeds nieuwe video’s bij 

✔ Voor kinderen, jongeren, volwassenen 

✔ Kijk op je smartphone, tablet, computer, laptop of tv 

✔ Aantekeningen verwerkt in de video’s 

✔ Investeer in jezelf en je gezin 

✔ Makkelijke Nederlandse taal 
 
✔ Alle bestaande & komende Islamcursussen: 

– Tajwid Regels van de Noen en de Miem 

– Tajwid uitgebreid (al Djazariyyah) 

– Leer het Arabische alfabet 

– Arabisch & Tajwid (uitspraak verbeteren) 

– Wie is Allah 

– 9 schone namen van Allah 

– Gebed 

– Huwelijk 

– Uitleg van smeekbeden (Hisn al Moeslim) 
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– Uitleg van tuinen der oprechten (Riyad as Salihin) 

– Helden en heldinnen van de Islam 

– Hiernamaals 

– Regels van reinheid (kleine en grote wassing, menstruatie enz.) 

– De geschiedenis van Iblis/Shaytan 

– Ramadan 

– (000) Isti’adhah (Bescherming tegen de Shaytan) 

– (001) Soerat al Fatihah (de Opener) 

– (112) Soerat al Ikhlas (Zuiverheid) 

– (113) Soerat al Falaq (de Splijting) 

– Woorden uit de Koran 

– Tajwid van de Koran 

– Nieuwe Soewar (hoofdstukken van de Koran) 

✔ Alle bestaande & komende Islamvideo’s voor kinderen: 

– Allah 

– Pilaren van Islam: Shahadah, Gebed, Zakah, Vasten, Hadj 

– Pilaren van Iman (Geloof): Allah, Engelen, Hemelse Boeken, Profeten, Hiernamaals en 

het Lot. 

– Arabisch leren 

– Verhalen 
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– Smeekbeden 

– Koran lezen (Tajwid) 

– Uitleg van de Koran (Tafsir) 

– Islamitische woorden 

– ‘Ied al Adha (offerfeest) 

– Ramadan 

– Leer het gebed 

– Wudu (wassing) leren en andere regels van reinheid 

– Vragen van kinderen 

– Quizjes! 

 

TIJDELIJKE SUPER ACTIE! 

DEZE ACTIE WIL JE NIET MISSEN: 

€29,99 VOOR EEN JAARPAKKET!  

www.sakeenah.tv/rp 
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Volg ons via de volgende kanalen! 

 
 

      Dé plek voor de beste online cursussen voor kinderen, jongeren en volwassenen: 

www.sakeenah.tv 

      Youtube Kids: www.youtube.com/channel/UCHs9SEvDT8o3RaQW2VbOD2g 

 

        Facebook Kids: www.facebook.com/Sakeenah.club 

     Whatsapp: App ’AAN’ naar +31 630497329 om prachtige berichten te ontvangen over 

de Islam (BELANGRIJK: sla ons nummer op) 
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Deze Ramadanplanner is gemaakt door 
 

© www.Sakeenah.tv 
 

Dit Pdf-bestand mag gratis worden verspreid, maar alleen in zijn volledigheid. 

 

'O jullie die geloven, houd jullie aan jullie afspraken.' (Koran 5:1) 

 
Losse dingen uit deze planner kopiëren en verspreiden is niet toegestaan. 

 

Alle rechten zijn voorbehouden aan Sakeenah. 

 

Deze Ramadanplanner mag niet worden verkocht.  

 

Bezoek ons via: www.Sakeenah.tv 
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