
GRATIS 
PRINTABLES VAN
WWW.PINGETEST.BE
Instructies:

Druk pagina's 2-5 dubbelzijdig af. 

Printer instellingen: Pagina Passend - dubbelzijdig

afrukken (spiegelen over lange zijde)

Liever zelf goede daden verzinnen? Druk dan

enkel pagina's 2 & 4 af, zodat je op de

achterkant nog kan schrijven.

Wil je me bedanken? 

1) Deel je resultaat op Instagram en tag mij

@pingetestmama

2) Schrijf je in op mijn nieuwsbrief.

3) Bekijk & deel producten uit mijn webshop.

Gratis te downloaden op PinGetest.be
Dit ontwerp is bedoeld voor privé gebruik en valt onder Copyright. Het

ontwerp mag dus absoluut niet doorverkocht worden, of gratis aangeboden

worden als Freebie

Misbruik zal gerechtelijk vervolgd worden.

Deze download vermelden op je site? Dat mag wél, maar ENKEL & ALLEEN met

een link naar het betreffend blogbericht op www.pingetest.be

/pingetestmamablog

@pingetestmama

www.pingetest.be

http://www.instagram.com/pingetestmama
http://eepurl.com/giXi4r
https://www.pingetest.be/shop/
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Ik wil

Allah

bedanken

voor ...

Maak een
verhaaltje met

tekeningen
over

Ramadan

Begin
vandaag  om
een dou’a te

leren

Versier een

dadel 

en eet die

lekker op

Teken of

Knutsel

iets over

Islam

Vertel een

verhaal over

een profeet, of

leer hierover

Kies of

maak

iets lekkers

om te eten

Doe

 vandaag iets

om  Allah 

blij te maken

Ruim je

kamer op!

Er ligt 

een pakje 

verstopt in huis, 

vraag tips aan

mama of papa

Leer

vandaag iets

nieuws over

Allah

Vertel iets

grappigs

Bid mee 

met mama

en/of papa 

Doe vandaag

iets om 

mama blij 

te maken

Maak

iets om aan

de buren te

geven

Bel een

familielid 

op en zeg 

iets liefs
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Doe vandaag

iets om papa

blij te maken

Maak een

dessertje voor

de iftar van

mama & papa 

(en jezelf)

Geef de aller

dikste kus aan

mama, papa en

broer/zus

Dit wil ik aan

Allah vragen ...

Maak hier een

dou'a voor

Maak een

tekening voor

een vriend(in)

Help mama &

papa met een

klusje /

huishouden

Maak/koop
een leuk

 Eid geschenk
voor mama,

papa en
broer/zus

Vertel waar je

trots op bent, en

eindig met

Hamdulilah

Maak een

kaartje (of meer)

om aan iemand

te geven op Eid

Maak een

slinger voor

Eid

Geef Sadaqa.

Stuur centjes

naar kindjes die

het nodig hebben

Maak iets

lekkers voor 

Eid

Geef een

compliment aan

je broer / zus

Help met

versieren voor

Eid


