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De familie Sarens en
e de Sare
ens Groep vvernamen deze nachtt
ws van het overlijden van Jan Sarens.
S
Jan
n
het tragissche nieuw
Sarens w
werd zaterrdag 23 fe
ebruari om 16.43 lok
kale tijd in
n
Acapulco
o op een parkeerterrein van een
n winkelcen
ntrum in de
e
wijk Diamante doo
odgeschote
en. De fam
milie werd inmiddels
s
officieel d
door Buiten
nlandse Zaken op de hoogte ge
ebracht van
n
het overlijden.
d drie kin
nderen en één kleink
kind nalaat,,
De heer Sarens, die
oor de Sare
ens Groep in
n Mexico. D
De Sarens Groep
G
werd
d
werkte vo
kort na het opstarrten van haar
h
activitteiten in Mexico
M
hett
slachtoffe
er van een
n oplichting die wass opgezet door haarr
toenmalig
ge partner, de Mexica
aanse onde rneming Grruas Ojeda. Dit conflicct leidde to
ot een
lange jurridische strrijd die uite
eindelijk in het voorde
eel van Sa
arens werd beslecht, maar
waarvan het akkoord
d nog steed
ds niet uitge
evoerd is.
e Groep Sarrens erin wa
as geslaagd
d een gedeelte van haar materiaaal te recupe
ereren
Nadat de
bouwde JJan Sarenss het Mexica
aans filiaal uit tot een bloeiende ondernemin
o
ng die thans
s een
vijftigtal kkranen explo
oiteert en 200 werknem
mers tewerk
kstelt.
Dit succces werd evenwel overschadu
uwd door het feit dat de eex-vennoot zijn
terugbeta
alingsverplicchtingen niiet nakwam
m en de Sarens
S
Gro
oup genooddzaakt was
s om
opnieuw een beroep
p te doen op
p het Mexiccaanse gere
echt. In dat kader werdden er overrigens
doodsbed
dreigingen geuit tege
en de heerr Sarens en
e de directeur van de Mexica
aanse
groepsve
ennootschap
p. Sarens bepleitte
b
re
eeds een aa
antal keren
n zijn zaak bij buitenla
andse
zaken.
e Sarens en
e de Saren
ns Groep zu
ullen er bij de lokale en
e Belgischee autoriteite
en op
De familie
aandringe
en dat de daders van deze
d
verwe
erpelijke daa
ad worden opgespoord
o
d en de mottieven
worden o
onderzocht.. Er zal in dat kader opnieuw overleg plaa
atsvinden m
met buitenla
andse
zaken.
eden reizen vandaag nog af naa
ar Mexico om
o ter plaaatse afsche
eid te
De naastte familiele
nemen va
an Jan Sarrens. De familie en me
edewerkers
s van Saren
ns wensen hen alle stterkte
toe.

Medeleve
en met de fa
amilie kan betuigd
b
worrden via: condoleances
s@sarens.ccom

Over Sarrens
De Saren
ns Group, met
m hoofdka
antoor in W
Wolvertem, is een internationale oonderneming
g van
Belgische
e origine, ge
especialiseerd in kraa nverhuur en
n engineeringprojectenn voor het hijsen
h
en verpla
aatsen van lasten met uitzonderlijjke afmetingen en gew
wicht. Het faamiliebedrijjf, dat
momente
eel actief iss in meer dan
d
50 land
den, wist zich
z
in enke
ele decenniia een plaa
ats te
veroveren
n op de we
ereldmarkt. De Sarenss Group teltt wereldwijd
d bijna 3.6000 medewe
erkers
en realise
eert een ge
econsolidee
erde omzet van ongeve
eer 470 milljoen EUR. Deze ‘spec
cialist
in het bu
uitengewone
e’ zet zijn brede
b
gamm
ma aan kra
anen en and
der materiaaal wereldw
wijd in
voor
kleine
en
grote
g
p
projecten
in
verschillend
v
de
secttoren.
Sarens’ grootste klanten
k
zijn
n bedrijven
n actief in de olie- & gasprodductie, ene
ergie,
petrochem
mie, grote civiele
c
werk
ken en mijn
nbouw. Een gespecialis
seerde windddivisie legt zich
toe op de
e oprichting van windmolens zowe
el onshore als
a off-shore
e.

