PERSBERICHT 13 februari 2020

Fotoalbum vol Hollywoodsterren binnen
gebracht bij Opnieuw & Co Mortsel

Eind vorige week werd er aan het geefpunt bij Opnieuw & Co Winkel Mortsel een persoonlijk fotoalbum
binnen gebracht. Medewerker Kris zag dat op alle foto’s in het boek dezelfde vrouw staat die poseert met de
grootste Hollywoodsterren uit de jaren ’90. Onder meer Bruce Willis, Will Smith, Nicole Kidman, Denzel
Washington, Johnny Depp, John Travolta, Julia Roberts, de onlangs overleden Kirk Douglas, Jack Nicholson,
Anthony Hopkins, noem maar op, zijn allemaal terug te vinden in het fotoalbum! Met al deze sterren staat
de vrouw op de foto. Het boek bevat een 200-tal foto’s.
Het zijn geen foto’s op de rode loper of op massa events, het lijkt er op dat de sterren tijd hebben gemaakt
om met de vrouw op de foto te gaan. Alle foto’s hebben op de achterkant een precieze datum, ze werden
gemaakt tussen 1992 en 1995. We gokken dat de vrouw op alle foto’s op dat moment tussen de 55 en 65
jaar was.
Kende de vrouw de sterren persoonlijk? Gaat het hier om een Vlaamse vrouw? Vragen waar we geen
antwoord op weten maar het is wel duidelijk dat het om een bijzonder boek gaat, Opnieuw & Co vermoedt
dat het boek per ongeluk werd binnen gebracht.
“Het boek werd binnen gebracht in een doos waar ook huisraad en kleding in zat, het zou kunnen dat het om
een overleden persoon gaat wiens kamer in een rusthuis snel moest worden leeg gemaakt en dat zo het
album per ongeluk tussen andere spullen is belandt” legt medewerker Kris uit.
Opnieuw & Co hoopt dat het boek opnieuw bij de vrouw of haar nabestaanden terecht komt. Via Facebook
deden we een oproep, intussen werd de post al meer dan 517 keer gedeeld.

###

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

