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Warm

Sinem loopt de keuken in.
Ze zucht.
Het is warm, heel warm.
Haar hoofddoek is nat van het zweet.
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Ramadan

Sinem zet de zware tas op tafel.
Er zitten boodschappen in.
Heel veel lekkere dingen.

Ze gaat straks koken.
Maar ze gaat nog lang niet eten.
Pas om een uur of tien vanavond.
Want het is ramadan.

Ik heb dorst, denkt Sinem.
Maar ze mag niet drinken.
Zelfs geen slokje water. En ze mag ook 
niets eten.
Pas als de zon onder is, dan mag ze eten 
en drinken.
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Eerste keer

Cem loopt de keuken in.
Hij is de zoon van Sinem.

Sinem vraagt: ‘Hoe gaat het, lieverd?’
‘Goed, hoor’, zegt hij.

Cem doet voor de eerste keer mee met 
de ramadan. Hij is 13 jaar.

Sinem maakt zich een beetje zorgen 
om Cem. 
Ze denkt: de ramadan is zwaar in de 
zomer. Het is warm en de zon gaat zo 
laat onder.
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Sinem zegt tegen Cem: ‘Wil je toch een 
slokje water? Eén slokje mag wel.’
Cem zegt: ‘Nee, mama, dat is niet 
nodig.’


