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Gevonden fotoalbum
krijgt happy end

Een week geleden ging een bijzonder fotoalbum dat werd binnengebracht bij kringwinkel Opnieuw &
Co in Mortsel viraal. In het album zitten een 200-tal foto’s van de Vlaamse Maria Snoeys-Lagler die
poseert met de grootste Hollywoodsterren uit de jaren ’90. Van Kirk tot Michael Douglas, van Sophia
Loren tot Julia Roberts. Maria Snoeys-Lagler overleed in 2016, na een zoektocht en een verzending via
de post is het album nu terug bij haar dochter Rita Radowicz Snoeys in Californië.
Enkele weken geleden merkte één van onze winkelmedewerkers een bijzonder fotoalbum op. Het album werd
samen met een hele hoop andere goederen binnengebracht aan het Opnieuw & Co geefpunt bij de winkel in
Mortsel. Het album was zo bijzonder omdat het een 200-tal foto’s bevat waarop dezelfde vrouw van
middelbare leeftijd telkens zeer ontspannen poseert met de grootste Hollywoodsterren van begin jaren ’90.
“Dit album moet per ongeluk zijn binnengebracht” dachten we. We lanceerden een oproep via Facebook om
de eigenaar van het album te traceren en voor we het wisten ging dit bericht viraal. Verschillende media, uit
binnen- en buitenland maakten hier nieuws van en zochten uit wie de mysterieuze vrouw aan de zijde van al
deze A-sterren is.
Op één van de foto’s draagt Maria Snoeys Lagler een naamkaartje en zo raakte haar naam al snel bekend.
Journalisten achterhaalden dat Maria in 2016 overleed en legden contact met haar dochter, Rita Snoeys
Radowicz. Via haar kwam men te weten dat Maria jarenlang als journaliste werkte en zelfs hoofd was van de
Hollywood Foreign Press. Dat verklaarde haar toegang tot de sterren en daarbij was ze volgens getuigen een
graag gezien vrouw.
Opnieuw & Co kreeg reacties van over de hele wereld, ons bericht werd onder meer overgenomen door
Bored Panda, The Times, verschillende nieuwswebsites in de Verenigde Staten, de Telegraaf en het
Algemeen Dagblad in Nederland, meerdere Spaanse kranten, nieuwswebsites uit Oekraïne en Braziliaanse
media vroegen of ze een tentoonstelling van de foto’s mogen organiseren. Opnieuw & Co is zeer dankbaar
dat dit album de werking van kringloopcentra nog eens op de kaart heeft kunnen zetten in binnen- en
buitenland.
Wie het album juist heeft binnengebracht is nog steeds niet opgeklaard, waarschijnlijk stuurde Maria het
album ooit op naar familie in België. Enkele nichten contacteerden ons omdat ze wisten dat het album ooit
bij een oom van hen lag maar wie het album precies binnenbracht, weten we niet. We weten wel dat Rita
Radowicz, de dochter van Maria, heel blij is dat ze het album van haar moeder terug heeft. Daarbij kwam
Rita door dit hele verhaal weer in contact met haar familie in België en dat is een ongelooflijk mooi happy
end aan dit verhaal.

###

Over vzw Opnieuw & Co
Opnieuw & Co is een kringloopcentrum dat herbruikbare goederen opnieuw in omloop brengt aan zachte
prijzen. Het gaat dan om producten zoals meubelen, kleding, huisraad, boeken, speelgoed, elektro en fietsen.
De vzw werd in 1995 in Lier opgericht door stichter en directeur Koen Goemans. Ondertussen groeide
Opnieuw & Co uit tot een grote organisatie met meer dan 400 werknemers en winkels in Lier, Duffel,
Mortsel, Kontich en Kessel. Het multiculturele bedrijf zorgt er niet enkel voor dat tweedehands creatief, leuk
en ecologisch wordt, maar zet ook in op sociaal verantwoord ondernemen. Zo creëert Opnieuw & Co kansen
voor tewerkstelling voor laaggeschoolden en langdurig werklozen.

Winkelvestigingen en geefpunten Opnieuw & Co:

Ma tot zat van 10u tot 18u
Opnieuw & Co vzw, Grote Steenweg 55, 2560 Kessel (Nijlen)
Opnieuw & Co vzw, Hondiuslaan 46, 2570 Duffel
Opnieuw & Co vzw, Borsbeeksebinnenweg 51, 2640 Mortsel
Opnieuw & Co vzw, Antwerpsesteenweg 391, 2500 Lier (enkel geefpunt, vanaf 3/5 Pop-Up winkel)
Opnieuw & Co vzw, Prins Boudewijnlaan 1, 2550 Kontich
Opnieuw & Co vzw, Vredebaan 76, 2640 Mortsel (enkel geefpunt)

Ma tot vrij van 9u tot 17u
Outletshop De Kilomeet, Vredebaan 77, 2640 Mortsel

www.opnieuwenco.be - www.facebook.com/opnieuwenco

Interview? Neem dan contact op met directeur Koen Goemans:
GSM 0478 66 66 05
TEL 03 488 38 83

Nog praktische info nodig? Neem dan contact op met de dienst marketing en communicatie:
info@opnieuwenco.be

TEL 0496 71 97 99

