
Bericht van columnisten Sunil Sookhlall & Kries Mahabier  

Een scan van de stichtingen inzake het Sabaku-project en de oprichters/bestuurders van de 

stichtingen. Let op! Op deze lijst komen ook veel namen van notariële medewerkers voor die 

namens hun cliënt de stichting opgericht hebben, waarbij de stichting nog officieel op naam van 

hun cliënt overgedragen moet worden. Kortom, de stichting is niet van hun. Dus ga niet af op de 

namen in deze lijst, want die kunnen een vertekend beeld geven. 
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