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Betekenis Ramadan 
 

De Ramadan is op dinsdag 13 april gestart. 

Vele moslims respecteren tijdens de Ramadanmaand het 

vasten overdag. In deze negende maand van de 

islamitische kalender herdenken de moslims overal ter 

wereld dat in deze maand de Koran geopenbaard werd.  

 

Vasten houdt in dat drinken, eten, roken… niet mag maar 

ook dat gelovigen slechte 

zaken achterwege laten en 

goede daden verrichten, 

zoals het geven van 

aalmoezen. Tijdens deze maand proberen moslims ook de 

gehele Koran te lezen.  

  

Wanneer de maand voorbij is, vieren moslims drie dagen 

feest. Dit feest is (na het offerfeest) het tweede grootste feest 

in de islamitische kalender. Het feest heet Id al-Fitr. 

 

Impact van COVID-19 
 

In normale omstandigheden zouden moslimgemeenschappen, moskeeën en islamitische vzw’s 

deze maand de deuren wijd openzetten. Kwetsbare groepen of niet-moslims zijn normaal 

welkom om aan te schuiven bij de iftars, de maaltijden op het einde van de vastendag.  

Door de pandemie is dat voor een tweede opeenvolgende keer anders. Religieuze 

gemeenschappen komen niet meer in grote groep samen voor gebed en bezinning (of voor 

feesten). Ze zijn vooral digitaal met elkaar in contact. Fysiek contact wordt vermeden volgens 

de geldende voorschriften. 

Personen in armoede krijgen regelmatig voeding thuis geleverd , of kunnen ergens een maaltijd 

ophalen en dit ook op manieren die de regels respecteren. Goed om weten is dat vaccinatie 

tijdens de vastenmaand geen probleem vormt. Een vaccin bevat geen voedingselementen.  

 

Maar de Ramadan blijft een sterke periode voor de gelovigen, en wordt vooral binnen het gezin 

beleefd.  

Niet-moslims hebben nog altijd mogelijkheden om moslims in hun woon-, werk-, en 

leefomgeving te feliciteren. 
 

Wenskaart 2021 
 

ORBIT vzw ontwikkelt jaarlijks - in samenwerking met El 

Kalima- wenskaarten voor verschillende religieuze tradities en 

gemeenschappen die aanwezig zijn in ons land.  

Deze kaart kan gebruikt worden bij buren en vrienden en in 

organisaties, firma’s, scholen, ziekenhuizen, gevangenissen, …  

Deze kaart, me wensen binnen voorgedrukt, is sterk als 

contactmiddel voor de individuele relatie met moslims uit uw 

directe omgeving. 

Dit jaar was de kaart een creatie van studente Ellen Creemers. 

Het feest op het einde van de Ramadanmaand, Id al-Fitr, valt 

dit jaar rond 12 mei.  
 

Bestellen 

 

Hier of via bestellingen@orbitvzw.be. Kost: 0,6 € per stuk. 
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