
Tekst en foto: Perry Vermeulen, 

OMO Scholengroep Helmond.

Het belooft een gigantisch succes te wor-

den, de tweede editie van Het Glazen Huis. 

Het Carolus Borromeus College bouwt deze 

dagen opnieuw een studio op en anders dan 

vorig jaar hangt er dit keer geen donkere co-

rona-wolk boven het meerdaagse evenement. 

Vorig jaar werd er meer dan 34.000 euro opge-

haald voor twee goede doelen. Wat gaat Het 

Glazen Huis dit jaar brengen?

Van zondag 18 december tot vrijdag 23 decem-

ber brengt de middelbare school opnieuw 120 

uur lang een uitzending vol lol, goede energie 

en bijzondere verhalen. Non-stop wordt er mu-

ziek gedraaid en entertainment gebracht door 

vijf dj-teams die ieder 24 uur in de studio blijven. 

Via een livestream op www.carolus.nl kan de 

wereld meekijken of ze het opnieuw volhouden: 

geen slaap, geen eten, niet even naar buiten 

voor wat frisse lucht. Er komen gastartiesten, 

er zijn iedere dag activiteiten en natuurlijk is er 

ook veel aandacht voor de goede doelen waar 

het Carolus het allemaal voor doet: Stichting 

KiKa en Stichting Smile Per Mile.

Fancy Fair voor de hele wijk

“We stonden vorig jaar vijf dagen lang voor een 

lege aula”, vertelt directeur Ruud van de Wes-

terlo. “Dit keer kunnen we wel helemaal los 

gaan zodat we nog meer geld kunnen ophalen. 

Op woensdag 21 december is er bijvoorbeeld 

een Fancy Fair voor de wijk, gezinnen kunnen 

hier veel plezier beleven. 

Maar we hebben ook een quiz, een filmavond, 

een sponsorloop, een benefietwedstrijd: je kunt 

het zo gek niet bedenken. Leerlingen kunnen 

radje draaien voor ludieke prijzen, zoals het 

skippen van een studiewerktijduur of een gra-

tis worstenbroodje. En dan zijn er ook de initi-

atieven van de klassen. Ze doen karweitjes in 

hun straat of wassen auto’s bij school. Vooral in 

die enveloppen zat vorig jaar veel geld voor de 

kwetsbare doelgroepen die we steunen. We vin-

den het allemaal hartverwarmend. Er kwamen 

ouders en leerlingen met persoonlijke verhalen 

naar onze microfoon vorig jaar. Die momenten 

vergeten we nooit.” 

Iets betekenen voor een ander

Op de website van de school kan nu al gedo-

neerd worden. Vraag een verzoeknummer 

aan, laat een boodschap achter of bestel een 

brunch- of kerstpakket: iedere euro gaat naar 

de goede doelen. Het Glazen Huis trapt zondag 

18 december af om 12:00 uur in de middag en op 

hetzelfde tijdstip wordt afgesloten op de laatste 

schooldag van het jaar, vrijdag 23 december. Bij 

de grote finale is wethouder Cathalijne Dort-

mans aanwezig namens de gemeente. En als 

dan de laatste dj’s hun tijdelijke huis verlaten 

en op de livestream de laatste klanken wegster-

ven, hoopt de school opnieuw twee hele mooie 

cheques te kunnen overhandigen aan de goede 

doelen. “Het past goed bij onze school”, vertelt 

Van de Westerlo. “Het past goed bij wat we 

onze leerlingen willen leren. Dat het heel fijn is 

om iets te betekenen voor een ander. Het Gla-

zen Huis is nu al niet meer weg te denken uit ons 

schooljaar.”

Volgende week een katern van vier pagina’s in 

De Loop met het volledige programma.

Kijk op www.carolus.nl voor de livestream en 

zie ook hoe jij kunt helpen!
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