MAAK JE EIGEN
CADEAUDOOSJE
Na een maand vasten wordt door moslims het Ramadanfeest gevierd. De Arabische naam voor het feest is Eid al-Fitr de letterlijke
vertaling betekent het Feest van het ontbijt of Feest van het verbreken van het vasten. Dit feest duurt maar liefst drie dagen! De
ochtend van het Ramadanfeest begint met een gebed of een bezoek aan de moskee. Daarna volgt het een uitgebreid ontbijt en ga je
de rest van de dag op bezoek bij jouw familie. Tijdens dit bezoek wens je iedereen een ‘Eid-Fitr’ of ‘Bayramınız Mubarek Olsun’:
‘gezegend feest’ toe. De kinderen krijgen cadeautjes of geld in een enveloppe. Mensen geven niet alleen elkaar cadeaus, maar delen
hun geld ook met mensen die het minder goed hebben of geven het aan goede doelen. Dit gebruik heet ‘zakat’. Aan wie geef jij?

ZO DOE JE DAT
BENODIGDHEDEN
- Werkblad
cadeaudoosje
- Stiften
- Lijm

WIST JE DAT >
In dit doosje perfect
is voor een heerlijk
hapje. Wat dacht je
van een dadel?
Met het eten van een
dadel wordt de tijd
van het vasten
verbroken.
Een dadel is
daarnaast super
gezond en helpt je
sneller herstellen van
het vasten.

Kleur het cadeaudoosje
op het werkblad in met
stiften.

Knip het cadeaudoosje
uit.

Het doosje is nu
uitgeknipt.

Vouw het doosje op de
stippellijnen.

Vouw ook de
onderkant.

Alle kanten zijn nu
gevouwen.

Smeer vervolgens een
beetje lijm op het
lijmstrookje.

Plak hier de twee
zijkanten aan elkaar.

Vouw de onderkant
van je doosje dicht.
Eerst de grootste flap,
daarna de korte.

Tot slot de andere
grote flap. Op deze
manier valt je
cadeautje er niet uit.

Vouw nu de bovenkant
dicht.

Je cadeaudoosje is
klaar!

TIP >
Zin om een feestelijk
hapje te koken voor
in jouw mooie
cadeaudoos?
Bekijk dat de
Kookvideo uit de
Feestkeuken.

Nu heb je eigen cadeaudoosje gemaakt! Aan wie geef jij het cadeau?

