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VOORWOORD / FOREWORD

Sharmila 
Jadnanansing

Manager Legal & 
Corporate Affairs 

VOORWOORD

company. The gold market price reached the lowest level 
in 4 years, placing enormous pressure on the company’s 
revenues. In both the second and third quarter, gold 
production was lower due to lower grade of the mined 
ore and process. Tough times also demonstrate our agility 
and perseverance. We Tjaring Waka is showing this and 
the results are already noticeable by means of improved 
processes, increased effectiveness and upward trend in 
gold production resulting in lower production costs. In this 
edition’s leading article you can read more about this project.

As a final point, I hereby wish you all a Merry Christmas and 
safe year-end celebrations. Keep yourself and all others 
around you safe! ■

Voor u ligt alweer de 4e editie van RGM News, tevens de laatste 
editie voor dit jaar. In de afgelopen periode hebben we mooie 
hoogtepunten gehad. Een van de hoogtepunten was de officiële 
ingebruikname van het zonne- energieproject, een mijlpaal en een 
historisch moment waar wij heel trots op zijn. Dit project is een 
schoolvoorbeeld van een positieve nalatenschap voor de gemeen-
schap waarin we opereren.

De familiedag werd op 3 achtereenvolgende zaterdagen in 
september gehouden, een mooi en succesvol evenement waarmee 
wij u en uw familie bedanken voor enerzijds uw inzet en commitment 
en anderzijds voor de ondersteuning door uw familie. Gran Tangi! 
En dank aan allen die hebben bijgedragen aan dit succes!

Dat IAMGOLD/Rosebel voor Suriname de ‘partner of choice’ is, werd 
recentelijk bevestigd op de International Mining, Energy & Petroleum 
Conference and Exhibition (SURIMEP), waarbij wij goed vertegen-
woordigd waren en onze President & CEO, Steve Letwin, als key-
note speaker het woord mocht voeren. Hierover meer  in deze editie.

Ook in de afgelopen periode hebben we gezien dat de uitdagingen 
in de goudindustrie grote druk uitoefenen op het bedrijf. Zo daalde 
de goudprijs tot het laagste niveau in vier jaar, hetgeen enorme druk 
legt op de omzet van het bedrijf. In zowel het 2e als 3e kwartaal 
was de goudproductie van Rosebel lager vanwege het lagere goud-
gehalte in de erts die we mijnen en verwerken. Moeilijke tijden laten 
ook veerkracht en doorzettingsvermogen zien. We Tjaring Waka is 
daar een goed voorbeeld van en de resultaten zijn reeds merkbaar 
in de vorm van verbeterde processen, verhoogde effectiviteit en een 
stijgende lijn in de goudproductie met als uiteindelijk resultaat lagere 
productie kosten. In het hoofdartikel van deze editie leest u meer 
over dit project. 

Rest mij nog, u allen alvast een gezegend kerstfeest en een veilige 
jaarwisseling toe te wensen. Houdt uzelf en alle anderen in uw 
omgeving veilig! ■

FOREWORD
You have in front of you the fourth edition of RGM 
News, which is the last edition of this year. Since the 
previous edition we have enjoyed some highlights. 
One of these highlights was the official inauguration 
of the solar project, a milestone and historic moment, 
of which we are very proud. This project is a text book 
case of a positive legacy for the community in which 
we operate.

The Family Day was held on three consecutive 
Saturdays in September, a beautiful and successful 
event, which represents our gratitude towards you
and your family for your dedication and commitment 
and your family’s support. Gran Tangi! We thank 
everyone who contributed to this success.

The fact that IAMGOLD/Rosebel is Suriname’s ‘partner 
of choice’ was recently confirmed at the International 
Mining, Energy & Petroleum Conference and Exhibition 
(SURIMEP), in which we were well-represented, whilst 
our President & CEO, Steve Letwin, was key note
speaker. More on this further in this edition.

In the past period we have noticed that challenges 
in the gold industry are putting big pressure on the 
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DE STRATEGIE WAARMAKEN: DE DRIE C’S

REALIZING THE STRATEGY: THE THREE CS

Op 3 oktober werd bekend 
gemaakt dat IAMGOLD een 

overeenkomst had bereikt 
voor de verkoop van de Niobec 
Mijn. De Niobec Mijn is één van 

de drie niobiumproducenten 
in de wereld en ligt in de 

provincie Quebec, Canada. 
De mijn zal worden verkocht 

aan een bedrijvengroep 
onder leiding van Magris 

Resources Inc., een opkomende 
mijnbouwmaatschappij met 

hoofdkwartier in Toronto, 
Canada. De Niobec mijn zal 

worden verkocht voor US$ 500 
miljoen na belasting.

On October 3rd, it was 

announced that IAMGOLD had 

reached an agreement for the 

sale of the Niobec Mine, located 

in Quebec, Canada, and one of 

three niobium producers in the 

world. The mine will be sold 

to a consortium of companies 

lead by Magris Resources Inc., 

an emerging mining company 

headquartered in Toronto, 

Canada. The Niobec Mine will 

be sold for US$ 500 million 

after tax.

Corporate nieuws / Corporate news

Deze verkoop stelt IAMGOLD in 
staat zich te positioneren als een 
puur goudbedrijf, dat zich richt 
op de kwaliteitsverbetering van 
onze portfolio van goudactiva. De 
additionele liquiditeit die vrijkomt 
door deze verkoop verbetert de 
financiële positie van IAMGOLD, 
hetgeen in lijn is met één  van onze 
strategische prioriteiten: behoud van 
contanten. Dit zal IAMGOLD verder 
in staat stellen te investeren in de 
groei van haar goud portfolio. Elke 
investering zal echter plaatsvinden 
op een gedisciplineerde wijze die in 
lijn ligt met een ander strategisch 
doel: gedisciplineerde allocatie van 
kapitaal. Met betrekking tot deze 
verkoop verklaarde IAMGOLD’s 
President en CEO, Steve Letwin, 
het volgende: ‘Met deze verkoop 
komt de waarde van Niobec vrij voor 
onze aandeelhouders, positioneert 

IAMGOLD zich als een maatschappij 
die alleen goud produceert en 
verbetert onze liquiditeit aanzienlijk, 
hetgeen ons weer in staat stelt het 
goudgehalte en de kostenstructuur 
van onze portfolio van goud activa 
verder te verbeteren.’

Het is cruciaal dat wij allen 
gecommitteerd blijven aan onze drie 
C’s (kostenreductie, gedisciplineerde 
allocatie van kapitaal en behoud 
van contanten) door manieren 
te vinden om kosten te drukken, 
efficiëntie te verhogen en innovatie 
aan te moedigen. Door dit te doen 
positioneren wij ons voor een betere 
toekomst. De verwachting is dat de 
transactie in het vierde kwartaal van 
2014 zal plaatsvinden. ■

The sale provides IAMGOLD with 
the opportunity to transform itself 
into a pure gold company that is 
focused on improving the quality 
of its gold assets. The additional 
liquidity resulting from the sale 
will improve IAMGOLD’s financial 
position, which is line with one 
of our strategic priorities: cash 
preservation. This will further 
enable IAMGOLD to invest in 
the growth of its gold portfolio. 
However, all investments will be 
done in a disciplined manner, in line 
with another strategic objective: 
disciplined capital allocation. 
With regards to this sale IAMGOLD’s 
President and CEO, Steve Letwin 
stated that ‘this sale will unlock the 

Niobec’s value for our shareholders, 
positions IAMGOLD itself as a pure 
gold play, and significantly improves 
our liquidity, which provides us with 
the opportunity to further improve 
the grade and cost structure of our 
portfolio of gold assets.’

It’s crucial for all of us to stay 
committed to our three Cs (cost 
reduction, disciplined capital 
allocation and cash preservation) 
by finding ways to reduce costs, 
increase efficiency and encourage 
innovation. By doing this we will 
position ourselves for a brighter 
future. The transaction is expected 
to close in the fourth quarter of 
2014. ■

IAMGOLD BEREIKT OVEREENKOMST 
VOOR VERKOOP VAN NIOBEC MIJN

IAMGOLD REACHES AGREEMENT TO SELL NIOBEC MINE 
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Een bedrijfsjubileum is de gelegenheid bij uitstek om stil te staan bij onze groei als 
bedrijf. Bedrijfsgroei en de inzet van werknemers gaan hand in hand. In de vorige 
editie van RGM News hebben wij ruim aandacht besteed aan o.a. de bijdrage van 
Rosebel in de afgelopen tien jaar aan de Surinaamse economie, de financiële
bijdrage aan de staatskas en de bijdrage aan gemeenschapsontwikkeling. 
In dit artikel willen wij stilstaan bij de bijdrage van onze werknemers aan de groei van 
Rosebel. Elke werknemer heeft hierin een bepaalde rol gehad. Helaas kunnen wij niet 
een ieder aan het woord laten. Een groep werknemers is al werkzaam sinds, of vlak 
na, de oprichting van Rosebel in 2002. We vroegen enkele van deze werknemers om 
hun ervaringen met ons te delen. 

A company anniversary is the occasion par excellence to take a moment and 
ponder our growth as a company. Company growth and the efforts of the 
employees go hand in hand. In the previous edition of RGM News, we devoted 
attention to the contribution of Rosebel in the past 10 years to the Surinamese 
economy, the financial contribution to the State Treasury and the contribution 
to community development.
In this article, we would like to focus on the contribution of our employees to the 
growth of Rosebel. Every employee has played a certain role. Unfortunately, we 
cannot interview all employees. There is a group of employees that has been with 
Rosebel since its establishment in 2002 or were employed shortly after. Some of 
them will share their experience with us.

FEESTVIEREN MET EMPLOYEES (R-10)
CELEBRATING WITH EMPLOYEES (R-10)

FRANK: ‘I went through all three stages of Rosebel: exploration, construction and 
production. From the start, I was involved in Camp management and helped set up 
various sections within that department. The challenge is to work on continuous 
improvement of the quality of camp life, maintenance and upgrading of camp facilities 
(kitchen, accommodations, sports and recreational facilities) as well as pursue an 
increasingly better service towards the workforce. For me, working at Rosebel remains 
exciting because of the diversity: diversity in cultures, diversity in levels, etc. In the 
early years, I worked in rotations of 30 days’ work/ 1 week break, rotations of 25 days’ 
work / 1 week break. Given the circumstances at that time (for example, no phone, 
no Internet, poor road conditions) this was a challenge. Nevertheless, I consider those 
years enjoyable and  enriching and I am proud to have been able to contribute to the 
startup and further development of Camp David into what it is now.’

FRANK: ‘Ik heb alle drie fasen van Rosebel meegemaakt: exploratie, constructie en 
productie. Vanaf het begin was ik betrokken bij kampmanagement en ik heb mede 
geholpen aan het opzetten van de diverse afdelingen. De uitdaging is om te werken 
aan continue verbetering van de kwaliteit van het kampleven, onderhoud en upgraden 
van faciliteiten (de keuken, accommodatie, sportfaciliteiten, recreatiefaciliteiten) alsook 
te streven naar steeds betere dienstverlening aan het publiek. Voor mij blijft het 
enerverend werken bij Rosebel vanwege de diversiteit; diversiteit van bijvoorbeeld 
culturen, niveaus etc. In de beginjaren heb ik gewerkt in rotaties van 30 dagen werken 
en 1 week break, rotaties van 25 dagen werken en 1 week break. Gegeven de omstan-
digheden toentertijd, we hadden geen telefoon, geen internet, slechte wegconditie, 
was het een zware opgave. Desalniettemin heb ik de jaren als zeer prettig en leerrijk 
ervaren en ben ik trots dat ik een bijdrage heb mogen leveren aan de opstart en het 
verder ontwikkelen van Camp David naar wat het nu is.’ 

Frank Kartoikromo 
ASST. SUPERINTENDENT 

CAMP AND CATERING

Frank was vanaf 1994 werkzaam 

bij Golden Star Resources Ltd.en 

is later overgenomen door 

Cambior Inc. en daarna IAMGOLD.

Frank was employed at Golden 

Star Resources Ltd. since 1994, 

which was taken over first by 

Cambior Inc. and then by 

IAMGOLD. 

EVERY EMPLOYEE HAS A STORY TO TELL...
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Kwartaal-update / Quarterly update

ARNOLD: ‘In 2004 begon ik als Control Room Operator bij de Mill; ik heb toen de 
opstart van de Mill meegemaakt. In deze functie was ik enkele jaren werkzaam, 
waarna ik rijp was voor een andere uitdaging. Ik heb het gehele traject doorlopen: 
Leader, Supervisor, Senior Supervisor, General Foreman en nu Assistant Superinten-
dent. Ik ben dus gestaag gegroeid naar mijn huidige functie; een functie waarbij ik de 
algehele verantwoordelijkheid heb van de Mill bij afwezigheid van de Mill Manager 
of de Mill Superintendent en geregeld de Manager-on-call ben voor de gehele site in 
de weekenden dat ik on site ben. Door mijn persoonlijke inzet ben ik gegroeid in het 
bedrijf en heb hierdoor tevens kunnen bijdragen aan de groei van de Mill. Ik stimu-
leer continu de groei van mijn collega’s door ze te trainen en te coachen en zo mijn 
kennis en ervaring over te dragen. Op deze manier maak ik tevens mezelf klaar voor 
een andere functie, want alleen als je vervanging voor jezelf hebt kunnen opleiden, 
kun je doorgroeien.’ 

ARNOLD: ‘In 2004, I started as Control Room Operator at the Mill. I saw the 
startup of the Mill. I worked for some years in this position after which I was ready 
for another challenge. I went through the entire hierarchy: Leader, Supervisor, 
Senior Supervisor, General Foreman and, now, Assistant Superintendent. So, I grew 
steadily into my current position, which is a responsible position where I have the 
full responsibility of the Mill in the absence of the Mill Manager or the Mill Super-
intendent. On a regular basis, I am the Manager-on-call for the entire site in the 
weekends that I am on site. Due to my personal efforts I grew in the company 
and, as a result, I was also able to contribute to the development of the Mill. I 
continuously stimulate my colleagues in their development by training and coaching 
them, by transferring my knowledge and experience. In this way, I also prepare 
myself for another position because only when you have trained your replacement 
you can develop yourself further.’  

JANE: ‘Ik zorg ervoor dat onze collega’s aan het einde van de dienst beschikken over 
schone kleren. Dit werk doe ik vanaf de beginjaren van Rosebel en ik heb letterlijk de 
Afdeling Laundry groter zien worden. Het aantal werknemers bij Rosebel groeide. Dit 
hield in dat er ook meer beroep werd gedaan op onze diensten. Er kwam meer per-
soneel en equipment voor Laundry. Wat het niveau van dienstverlening betreft zijn wij 
erg gegroeid in de afgelopen jaren. Ik ben nog niet helemaal tevreden, maar belangrijk 
is dat wij als afdeling weten wat beter kan en dat wij gemotiveerd zijn deze veran-
deringen door te voeren. Ik hou van mijn werk; mijn hart ligt bij Laundry. Door mijn 
passie voor mijn werk heb ik kunnen bijdragen aan de groei van de Afdeling Laundry.’ 

Arnold Doekhi 
ASST. SUPERINTENDENT MILL

Arnold is begin 2004 in dienst 

getreden van Rosebel.

Arnold was employed by Rosebel 

at the start of 2004. 

Jane Muringen 

SUPERVISOR LAUNDRY

Jane was vanaf 1995 werkzaam 

bij Golden Star Resources Ltd. en 

is bij de oprichting van Rosebel 

in 2002 overgenomen door 

Rosebel. 

Jane started at Golden Star 

Resources Ltd. in 1995 and 

worked for Rosebel since its 

establishment in 2002.

JANE: ‘I see to it that our colleagues have clean clothes at the end of the shift. I have 
been doing this job since the early years of Rosebel and I literally saw the Laundry 
Department expand. The number of employees at Rosebel increased. That meant a 
greater demand for our services. More personnel was hired and more equipment was 
brought in for Laundry. As for the level of service, we have grown a lot in the past 
years. I am not entirely happy yet, but what is important is that we, as a department, 
know what can be done better and that we are motivated to introduce these changes. 
I love my job. My heart is in Laundry. Due to my passion for my work, I have been able 
to contribute to the growth of the Laundry Department.’  
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KENNY: ‘During the construction stage I was responsible for, among other things, 
placing culverts on the road so that heavy equipment could be transported to the 
Rosebel plant. At the start of production in 2004, I was placed in Mill Operations. 
I can very proudly say that I was one of the employees that started up the Mill. I was 
there when the first gold bar was produced... a fantastic moment! My first challenge 
was in my first week as Supervisor Operations when I had to deal with a leak from 
the thickener and had to carry out an emergency evacuation. I stood the test like the 
many challenges that followed. For years, I devoted my efforts to the Mill with great 
pleasure and I can proudly say that I contributed a great deal in the setup and proper 
functioning of the Mill.’ 

HILARY: ‘I was employed as Data Clerk at Sodexho and responsible for checking 
all employees, contractors and visitors in and out, as well as handling all 
administrative aspects thereof. I studied hotel and catering so I felt responsible for 
checking if everything in the reserved rooms for consultants or new employees was 
in place before they could check in, although it was not one of my duties. When my 
son was born in 2004, I was faced with a difficult choice as a single parent: child or 
career at Rosebel. I wanted to keep working at Rosebel. And that is why I requested 
a shift change: from 14/7 to 10/4. I was then transferred to Mine Operations where 
I work to this day. My sister and her family were willing to take care of my child while 
I was away. From the start, I explained my absence to my child and I told him how 
much I liked working at Rosebel. By being open towards him and spending quality 
time with him when I am at home, my son has grown into a fine and stable child. As 
one of Rosebel’s first employees, I am proud to have been able to contribute to the 
growth of Rosebel.’ 

KENNY: ‘Ik was tijdens de constructiefase onder andere verantwoordelijk voor het leg-
gen van de duikers, zodat zwaar materieel vervoerd kon worden naar de Rosebel-plant. 
Bij de start van de productie in 2004 werd ik geplaatst bij Mill Operations. Met trots 
kan ik zeggen dat ik één van de werknemers ben die de Mill heeft opgestart. Ik was 
er ook bij toen de eerste gold bar werd geproduceerd... een geweldig moment! Mijn 
eerste uitdaging was toen ik, pas een week aangesteld als Supervisor Operations, te 
maken kreeg met een lekkage bij de thickener en ten gevolge daarvan een emergency 
evacuation moest uitvoeren. Dat was mijn eerste vuurproef en ik heb het doorstaan, 
net als de andere uitdagingen daarna. Ik heb jaren met veel plezier mijn krachten gege-
ven aan de Mill en met trots kan ik zeggen dat ik veel heb bijgedragen aan het opzet-
ten en goed functioneren van de Mill.’ 

HILARY: ‘Ik kwam in dienst als Data Clerk bij Sodexho en was belast met het inchecken 
en uitchecken van alle werknemers, contractors en bezoekers en de administratieve 
afhandeling hiervan. Ik heb de Horeca-school gedaan, dus voelde ik mij verantwoordelijk 
om te controleren of de gereserveerde kamers voor consultants of nieuwe werknemers 
in orde waren alvorens hij of zij kon inchecken, hoewel ik dit niet hoefde te doen. 
Toen mijn zoon werd geboren in 2004, werd ik geplaatst voor een moeilijke keus 
als alleenstaande ouder: kind of carrière bij Rosebel. Ik wilde blijven werken voor 
Rosebel. Daarom vroeg ik om verandering van shift; van 14/7 naar 10/4. Ik werd toen 
overgeplaatst naar Mine Ops waar ik tot nu toe werk. Mijn zus en haar gezin waren 
bereid de zorg voor mijn kind op zich te nemen gedurende mijn afwezigheid. Ik heb 
vanaf het begin mijn kind de reden van mijn afwezigheid uitgelegd en verteld hoe 
prettig ik het vind om voor Rosebel te werken. Door deze openheid en door quality 
time met hem door te brengen wanneer ik wel thuis ben, is mijn zoon opgegroeid tot 
een fijne en evenwichtige jongen. Als één van de Rosebelwerknemers van het eerste 
uur ben ik er trots op dat ik heb bijgedragen aan de groei van Rosebel.’ 

Kenny Grep GENERAL 

FOREMAN MINE OPERATIONS

Kenny is vanaf de oprichting 

van Rosebel in 2002 werkzaam 

bij het bedrijf. 

Kenny has been employed by 

Rosebel since its establishment 

in 2002.

Hilary Chin Sie Jen
MINE CLERK

Hilary trad in november 2003 

in dienst van Rosebel. 

Hilary was employed by 

Rosebel in November 2003.

IEDERE WERKNEMER HEEFT ZIJN EIGEN VERHAAL...
EVERY EMPLOYEE HAS A STORY TO TELL...
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Kwartaal-update / Quarterly update

GIVING BACK 
MOOIE VERHALEN! Zonder de bijdrage van deze en alle andere medewerkers was 
Rosebel niet waar zij nu is. 10 jaar Rosebel is daarom een geweldige gelegenheid om 
terug te geven aan onze werknemers. Een bedrijfscadeautje is op zijn plaats... daar 
was Management het helemaal over eens. De vraag was alleen: welk cadeau zou het 
moeten worden? We hebben hierover voeling gehouden met een aantal van onze 
collega’s. Speciaal voor R-10 is er een unieke collectible ontworpen, ontworpen, die is 
geproduceerd in Nederland. Deze collectible is bestemd voor alle Rosebelmedewerkers; 
managers, staf en uurloners krijgen hetzelfde. 
De collectibles zullen in december gereed zijn voor distributie. ■

GREAT STORIES! Without the contribution of these and all other employees, Rosebel 
would not be where it is now. That is why 10 years Rosebel is a great opportunity to 
give back to our employees. A company present is appropriate... Management agreed 
wholeheartedly. The question was, however: what kind of present should it be? We 
asked a number of our colleagues about this.
Especially for R-10, a unique collectible has been designed that is produced in the 
Netherlands. This collectible is intended for all Rosebel employees: managers, executive 
staff and hourly-paid workers, everyone will receive the same.
The collectibles will be ready for distribution in December. ■

ANAND: ‘Ik ben begonnen als Haultruck-driver. Vanwege mijn goede communicatie-
skills werd ik na 9 maanden in de gelegenheid gesteld een Dispatchtraining te volgen. 
Na afronding hiervan heb ik gewerkt als Mine Supervisor en Mine General Foreman. 
Vanaf 2012 werk ik in mijn huidige functie. Deze snelle groei heb ik, denk ik, te danken 
aan mijn proactieve houding. Ik ben continu bezig na te gaan hoe meer te behalen met 
weinig mogelijkheden, dus hoe het werk efficiënter te doen. Het is een challenge om 
collega’s te motiveren om het werk sneller en beter te doen. Ik heb de leiding over 
ongeveer 400 man en weten hoe te communiceren is belangrijk om met deze 400 
mensen efficiënter de productietargets te behalen. Ik ben blij dat ik met mijn skills, mijn 
initiatieven wat betreft productieverhoging en door continue motivatie van de werkne-
mers heb kunnen bijdragen aan de groei van Mine Operations naar het niveau waar wij 
nu zijn.’ 

ANAND: ‘I started as Haul truck driver. Due to my good communication skills, after 9 
months, I was given the opportunity to attend a Dispatch training course. After com-
pletion, I worked as Mine Supervisor and Mine General Foreman. From 2012, I have 
been working in my current position. This rapid growth, I think, I have to attribute to 
my proactive attitude. I am continuously looking at ways to get more from limited 
possibilities, to do the work more efficiently. It is a challenge to motivate colleagues 
to do the work faster and better. I manage about 400 men and, in such a case, you 
have to know how to communicate to reach production targets more efficiently with 
these 400 people. I am happy that, with my skills, initiatives for production increase 
and continuous motivation of the employees, I have been able to contribute to the 
growth of the Mine Operations to the level it is now.’ 

Anandpersad Autar 

ASST. SUPERINTENDENT MINE 

OPERATIONS 

Anand is vanaf 2004 betrokken 

bij Rosebel; van 2004 tot 2005 

als buschauffeur bij de contractor 

Leon’s Bustransport en vanaf 2006 

als Rosebelwerknemer. 

Anand has been involved with 

Rosebel since 2004: from 2004-

2005 as bus driver for the contract-

or Leon’s Bus Transport and, from 

2006, as an employee of Rosebel.

Sandra Bihari, 
COMMUNICATIONS 

COORDINATOR 

Sandra heeft samen met de 

ontwerper en de fabrikant,

aan deze unieke gift gewerkt.

Sandra has been working on 

this unique gift together with 

the designer and manufacturer.
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Daarna werd er tussen 2005 en 2007 een 
Wildlife Monitoring Program ontwikkeld 
om het effect van de mijnbouwactiviteiten 
op wilde dieren op Rosebel te monitoren. 
Dit programma werd voor de eerste maal 
geïmplementeerd van 2006 tot 2008 
voor zoog dieren, reptielen, kikkers en 
mestkevers. In mei 2014 begon Rosebel 
voor de eerste maal met vogelstudies. 
Rosebel bestudeert ook het aquatisch 
leven om de aquatische ecosystemen 
binnen de Rosebelconcessie te monitoren. 

Waarom monitoring van 
wilde dieren op de site?
Door wilde dieren te monitoren kan er 
een evaluatie worden gemaakt van de 
biodiversiteit en gezondheid van de 

Thereafter, in order to monitor the impact 
of the mining activities on  wildlife at 
Rosebel , a Wildlife Monitoring Program 
was developed between 2005 and 
2007. This program was implemented 
for the first time from 2006 until 2008 
on Mammals, Reptiles, Frogs and 
Dung Beetles. In May 2014, Rosebel 
started conducting Bird Surveys for 
the first time. Rosebel also conducts 
Aquatic Life Surveys to monitor the 
aquatic ecosystems within the Rosebel 
Concession.  

Why Monitor wildlife on Site?
By monitoring wildlife an assessment 
can be done of the biodiversity and 
the health of animal communities living 
on the Rosebel concession. It’s also 
possible to estimate whether there is an 
important change in wildlife and to have 
an early estimate of the disturbance. 
Therefore proper action can be taken to 
minimize the impact and maintain 
a healthy environment.

KWARTAAL-UPDATE

WILDE DIEREN 
OP DE SITE

Wildlife can be impacted by mining 
activities due to change, loss or 

fragmentation of its habitat. In 1994 
a direct observation of wildlife on the 
Rosebel concession was conducted to 

assess the environmental impact. 

Het leven van wilde dieren kan worden 

beïnvloed door mijnbouwactiviteiten, vanwege 

veranderingen, verlies of versplintering van 

de natuurlijke omgeving. In 1994 heeft er 

directe observatie van wilde dieren op de 

Rosebelconcessie plaatsgevonden om het 

effect op het milieu te beoordelen.

QUARTERLY UPDATE

WILDLIFE ON SITE

HOLENUIL BIJ DE ROYAL HILL PIT
BURROWING OWL AT THE ROYAL HILL PIT  F
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dierengemeenschappen op de Rosebel-
concessie. Het is ook mogelijk om in 
te schatten of er een belangrijke veran-
dering bij de wilde dieren plaatsvindt en 
om een vroege inschatting te hebben 
van de verstoring. Daardoor kan de 
juiste actie worden ondernomen om 
de effecten te minimaliseren en een 
gezonde omgeving te behouden.

De afdeling Milieu 
van Rosebel
Het monitoren van wilde dieren wordt 
gedaan door de afdeling Milieu van  

Rosebel door middel van camera 
trapping en door externe milieu-
consultants. Camera trapping ver-
zamelt data over de grotere dieren 
op de Rosebelconcessie door het 
maken van infrarood foto’s. 

Jagen en vissen zijn verboden op de 
Rosebelconcessie. Het is daarom 
strikt verboden om dieren te vangen 
of te doden zonder toestemming of 
zonder een goede reden. De afdeling 
Milieu is ook verantwoordelijk voor het 
redden van dieren die worden gezien 

The Rosebel Environmental 
Department
Wildlife monitoring is done by the 
Rosebel Environmental Department 
through camera trapping and through 
external environmental consultants. 
Camera trapping accumulates data 
of bigger animals on the Rosebel 
concession by taking infrared pictures. 

Hunting and fishing on Rosebel con-
cession is not allowed. It is therefore 

Kwartaal-update / Quarterly update

EEN JAGUAR VASTGELEGD DOOR MIDDEL VAN 
CAMERA TRAPPING OP DE ROSEBELCONCESSIE
JAGUAR CAUGHT THROUGH CAMERA TRAPPING 

ANGELO FONKEL, ENVIRONMENTAL 
OFFICER CONTROLEERT EEN CAMERA TRAP
CAMERA TRAPPING SERVICE BY ANGELO 
FONKEL, ENVIRONMENTAL OFFICER

SLANG WORDT VRIJGELATEN DOOR GISÈLE 
NEDERBIEL, ENVIRONMENTAL SPECIALIST. 
HET VANGEN EN VRIJLATEN VAN SLANGEN IS 
EEN VAN HAAR SPECIALITEITEN.
SNAKE RELEASE BY GISÈLE NEDERBIEL, 
ENVIRONMENTAL SPECIALIST. THE CATCH AND 
RELEASE OF SNAKES IS ONE OF HER SPECIALTIES

VALSE KORAALSLANG GEVANGEN BIJ DE MILL 
EN VRIJGELATEN IN DE NATUUR
FALSE CORAL SNAKE CAUGHT AT THE MILL 
AND RELEASED BACK TO NATURE

GROENE ARACARI LANGS DE TAILINGS ROAD
GREEN ARACARI ALONG THE TAILINGS ROAD

NEST VAN DE GREAT TINAMOE NABIJ 
DE ROSEBEL AIRSTRIP
GREAT TINAMOU NEST NEAR THE 
ROSEBEL AIRSTRIP

strictly prohibited to capture or kill 
animals without permission or to 
have a proper reason to do this. The 
Environmental Department is also 
responsible for saving animals who 
are spotted or stuck in working areas. 
For example, when a snake is reported 
by other departments the environmen-
tal department catches 
it and releases it back into nature. 
Sightings of snakes and mammals 
are mostly reported. ■
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of die vastzitten in werkgebieden. 
Bijvoorbeeld, wanneer andere 
afdelingen melden dat er een slang is 
gezien, vangt de afdeling Milieu deze 
en laat hem weer vrij in de natuur. 
Meldingen van slangen en zoogdieren 
komen het meest voor. ■
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KWARTAAL UPDATE 

ROSEBEL LEVERT 
BIJDRAGE AAN 

ONTWIKKELING 
FINANCIËLE 
BEROEPEN

‘Back to Basics’ was the theme of the meeting 
in which accountants from the Caribbean Region 
participated. Accountants deliberately want 
to return to the basic and core values of their 
craft. In recent years, various incidents regarding 
the financial reporting, have put the accounting 
profession in a negative light. Rosebel wants to 
contribute to the development of the financial 
professions in Suriname and transparency and 
accountability are pillars of Rosebel’s policy. From 
this viewpoint, the company contributed to make 
this event a success.

Remon van de Paal, controller at Rosebel, gave 
a presentation during this conference. He is 
pleased to tell us more.

‘For me, the challenge was to give a presentation 
about the common ground between my 
education and my work at Rosebel which would 
be interesting and intriguing for the public. Most 
of the people in the audience did not have a 
lot of knowledge about the mining sector and 
then it is up to you to make it interesting and 
comprehensible in a time span of 45 minutes.’  

‘Back to Basics’ was het thema van de bijeen-
komst, waaraan  accountants uit het Caribisch 
gebied hebben deelgenomen. Accountants willen 
bewust terug naar de basis- en de kernwaarden 
van hun vak. De afgelopen jaren hebben diverse 
incidenten in de financiële verslaggeving, de 
accountantsberoepsgroep in een negatief 
daglicht gesteld. 

Rosebel wil bijdragen aan de ontwikkeling 
van de financiële beroepen in Suriname en 
transparantie en rekenschap zijn pijlers van het 
beleid van Rosebel. Vanuit die gedachte heeft de 
onderneming bijgedragen om dit evenement tot 
een succes te maken.
Remon van de Paal, controller bij Rosebel, 
verzorgde een presentatie tijdens dit congres. 
Hij vertelt ons graag meer hierover.

Accountants from the Caribbean Region 
went ‘Back to Basics’ during the 32nd 

edition of the ICAC Annual Caribbean 
Conference that was held for the first 

time from June 5-7, 2014 in Suriname. 

Accountants uit het Caribisch gebied gingen 

‘back to basics’ tijdens de 32e editie van 

de ICAC Annual Caribbean Conference, die 

vanaf 5 tot en met 7 juni 2014 in Suriname 

werd gehouden. 

QUARTERLY UPDATE

ROSEBEL CONTRIBUTES 
TO DEVELOPMENT 

OF FINANCIAL 
PROFESSIONS
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‘Ik vind het 
belangrijk om 
bij te dragen 
aan een goede 
toekomst van 
Rosebel in 
Suriname’

‘It is important 
to me to 
contribute 
to a bright 
future of 
Rosebel 
in Suriname’

‘Voor mij was de uitdaging een presentatie 
te verzorgen over de raakvlakken tussen mijn 
opleiding als accountant en mijn werkzaamheden 
bij Rosebel welke interessant en boeiend moest 
zijn  voor het publiek. Het zijn toch bijna allemaal 
mensen met weinig kennis over  de mining-sector 
en dan moet je ervoor zorgen dat je het interes-
sant en begrijpelijk maakt voor deze groep en dat 
allemaal binnen 45 minuten.’ Hij belichtte onder 
meer het verschil tussen ‘open pit’- en onder-
grondse mijnen, de levensduur van de mijn en de 
verschillende uitdagingen in de financiele externe 
verslaggeving van een mijn, zoals de waardering 
van de voorraden en de Mill. 

Interessant voor het publiek was bijvoorbeeld 
het feit dat Rosebel jaarlijks 70 miljoen ton aan 
gesteente uit de grond haalt, waarvan 12 miljoen 
ton goudhoudend is. 

‘Ik kon putten uit de cursus Supervisory Leader-
ship Development Programme (SLDP) voor 
leidinggevenden bij Rosebel waarbij ik ook zelf 
lessen heb verzorgd voor de leidinggevenden.’ 
Het SLDP is een speciaal voor IAMGOLD ontwik-
keld programma om leidinggevenden uit te rusten 
met de juiste tools om hun werk naar behoren uit 
te oefenen. 
Remon is sinds juni 2013 werkzaam bij Rosebel. 

He focused, among other things, on the difference 
between open pit mining and underground mining, 
the life of the mine and the various challenges 
regarding external financial reporting of a mine, 
such as the valuation of stocks and the Mill. What 
was interesting to the public was the fact that 
Rosebel extracts 70 million tons of rock from the 
earth on an annual basis of which 12 million tons 
contain gold.

‘I had the opportunity to fall back on the 
Supervisory Leadership Development Program 
(SLDP) for supervisors at Rosebel whereby I 
myself taught courses to supervisors. The SLDP 
is a program especially designed for IAMGOLD to 
equip supervisors with the right tools to do their 
jobs properly.

Remon has been with Rosebel since June 2013. 
Prior to this he has worked in Australia and Peru. 
He completed the theoretical study course for 
certified public accountant in the Netherlands. 
Suriname has only 38 certified public accountants. 
They are in a profession in development that 
has interesting possibilities for students of 

Kwartaal update / Quarterly update

Daarvoor was hij werkzaam in Australië en Peru. 
Hij heeft de theoretische opleiding tot register-
accountant in Nederland voltooid. Suriname telt 
slechts 38 registeraccountants. Zij hebben een 
beroep in ontwikkeling dat interessante mogelijk-
heden biedt voor studenten accountancy. ‘Wat ik 
heb gemerkt is dat het opleidingsniveau van de 
mensen hier goed is. Ik vind het belangrijk om bij 
te dragen aan een goede toekomst van Rosebel 
in Suriname en voor mij is het de uitdaging om 
met mijn team te zorgen dat de finance-functie 
verder wordt ontwikkeld binnen Rosebel’.  ■

accountancy. ‘What I noticed is that the people 
here have a good education level. It is important 
to me to contribute to a bright future of Rosebel 
in Suriname and, for me, it is a challenge to see 
to it, together with my team, that the finance 
function is further developed within Rosebel’. ■
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KWARTAAL UPDATE 

‘SURINAME’S 
NATUURLIJKE HULP-

BRONNEN TER 
ONDERSTEUNING VAN 

EEN DUURZAME 
ONTWIKKELING 

VAN DE ECONOMIE’

The program consisted of three full days of conference 
sessions, a trade exhibition, round table discussions, 
seminars and site visits. Over 600 people from 24 
different countries visited the successful event. As the 
largest commercial gold mining company in Suriname, 
Rosebel was prominently represented at SURIMEP. 
The Company showcased its operations through an 
exhibition stand, giving visitors a quick overview of 
our business. The event was used to meet potential 
suppliers, peers and business associates and to convey 
the story of our operation.   

Rosebel brings experience of over 10 years of doing 
business in Suriname and in the gold mining sector 
specifically. To share this experience, the President and 
CEO of IAMGOLD, Steve Letwin was invited to give 
a speech at the opening ceremony. Steve’s speech 
addressed the challenges in the gold mining industry 
as well as the good business relationship with the 
Government of Suriname. His statement that  ‘we are 
here to stay’ was recognized and quoted by several 
media. 

Rosebel, als grootste commerciële goudmijnbouw-
bedrijf in Suriname, was prominent aanwezig tijdens 
SURIMEP. Door middel van de tentoonstelling is 
het bedrijf erin geslaagd om de bezoekers een korte 
schets te geven van haar operatie. Daarnaast leende 
het evenement zich uitstekend voor ontmoetingen 
met potentiële dienstverleners, branchegenoten en 
collega’s uit het zakelijk middenveld. 
Rosebel heeft meer dan tien jaar aan ervaring en 
expertise als het gaat om investeren in Suriname, 

From June 17 to 19, Suriname organised 
and hosted the first edition of SURIMEP, an 

International Mining, Energy & Petroleum 
Conference and Exibition. The event 

focused on the potential and sustainable 
development of the mining, energy and 

petroleum resources in Suriname.

Van 17 tot en met 19 juni organiseerde 
Suriname de eerste editie van SURIMEP, 
de eerste Surinaamse Internationale Mijn-
bouw-, Energie- & Petroleumconferentie en 
-tentoonstelling. Het driedaagse evenement 
richtte zich op de potentie en duurzame 
ontwikkeling van de Surinaamse mijnbouw, 
energie- en petroleumindustrie. SURIMEP 
omvatte conferentiesessies, tentoon-
stellingen, rondetafeldiscussies, seminars 
en bezoeken aan diverse sites. Meer dan 
600 mensen uit 24 verschillende landen 
hebben dit succesvolle evenement bezocht. 

QUARTERLY UPDATE

       ‘UTILIZING SURINAME’S 
NATURAL RESOURCES FOR 

SUSTAINABLE ECONOMIC 
DEVELOPMENT’
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‘Rosebel, 
als grootste 
commerciële 
goudmijnbouw-
bedrijf in 
Suriname, 
was prominent 
aanwezig tijdens 
SURIMEP’

‘As the largest 
commercial gold 
mining company in 
Suriname, Rosebel 
was prominently 
represented at 
SURIMEP’ 

specifiek gericht op de goudwinningsindustrie. Om 
deze ervaring te delen is de president en CEO van 
IAMGOLD, Steve Letwin, uitgenodigd om een 
welkomstwoord uit te brengen tijdens de openings-
ceremonie van SURIMEP. Steve belichtte de huidige 
uitdagingen in de goudsector, maar ook de goede 
zakelijke relatie met de Surinaamse overheid. Letwin 
is er zeker van dat ‘wij hier zijn om te blijven’.

De tweede dag van het evenement stond in het teken 
van de grote mijnbouwprojecten in Suriname. Sharmila 
Jadnanansing, Manager Legal & Corporate Affairs gaf 
een presentatie over de Rosebel operatie, met specifie-
ke aandacht voor de economische en niet-economische 
bijdrage die het bedrijf de afgelopen tien jaar aan de 
Surinaamse economie heeft geleverd. Ronald Halas, VP 
Commercial South America gaf een interessante presen-
tatie over het Rosebel zonne-energieproject tijdens de 
derde sessie van SURIMEP over het versterken van de 
energiesector. 
Als goldsponsor van SURIMEP was Rosebel gastheer 
van een lunch, speciaal bestemd voor de afgevaar-
digden van het evenement, maar ook voor speciale 
gasten als de Canadese ambassadeur, mevrouw Nicole 
Gilles, alsook onze zakelijke relaties. 
Concluderend kunnen we zeggen dat SURIMEP een 
zeer geslaagd evenement was voor Suriname, ons 
land is wederom positief op de kaart geplaatst voor 
potentiële investeerders. ■

Kwartaal update / Quarterly update

During the second day of the event  the focus was 
on Suriname’s major mining projects. Sharmila 
Jadnanansing, Manager Legal & Corporate Affairs, gave 
a presentation on the Rosebel operation, focusing on 
the economic and non-economic value of the company 
over the past 10 years. Ronald Halas, VP Commercial 
South America provided insights on the Rosebel Solar 
project during the third day , which was themed: 
‘Strengthening the Energy Sector’.

As gold sponsor of the event, Rosebel hosted a lunch 
for the SURIMEP delegates and special guests such as 
the Canadian ambassador, Mrs. Nicole Gilles, as well 
as our relations from the business society. Overall, 
SURIMEP has been a very successful event, placing 
Suriname on the map for potential investors. ■

HET TEAM TIJDENS SURIMEP 2014
THE TEAM AT SURIMEP 2014 
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 GEZONDHEID & VEILIGHEID

VEILIGHEID IS EN BLIJFT 
HOOGSTE PRIORITEIT 

VOOR ROSEBEL
Het bereiken van Zero Harm is een constante 

uitdaging en moet voor ons allen de belangrijkste 
prioriteit blijven. Dat is de keiharde boodschap die 

General Manager Tom Ohrling wil blijven uitdragen en 
benadrukken. ‘Ondanks onze veiligheidsprestatie 

volgens de industriestandaard adequaat is, kan dit 
altijd beter en daar moeten we aan blijven werken’, 

zegt Tom Ohrling in gesprek met RGM News.
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Gezondheid & veiligheid / Health & Safety

En dat het beter kan weet ook Jerry Finisie, 
Sustainability Manager en verantwoordelijk 
voor het veiligheidsbeleid binnen het bedrijf. 
En om te kijken hoe en waar het beter kan, 
is het bedrijf Martin Consulting (onderdeel 
van Highland Consulting, het bedrijf dat ook 
actief is binnen Rosebel met het ‘We Tjaring 
Waka’-project) ingehuurd om te onderzoeken 
hoe het bedrijf er voor staat en waar het beter 
kan op het gebied van veiligheid. ‘Martin heeft 
wereldwijd mijnbouwbedrijven doorgelicht. 

The pursuit of Zero harm is a never 
ending journey and must remain the 
highest priority for all of us. That is 
the rigorous message that General 

Manager, Tom Ohrling, continues to 
propagate and emphasize. ‘Although 
our safety performance is reasonable 
by industry standards, we can always 

do better and we have to keep 
working at it’, says Tom Ohrling in an 

interview with RGM News.

HEALTH & SAFETY

SAFETY IS AND 
REMAINS ROSEBEL’S 

HIGHEST PRIORITY

JERRY FINISIE
SUSTAINABILITY MANAGER  

‘Ons uitgangspunt 
blijft immers 
dat ieder 
veiligheidsincident 
er één te veel is’ 

Jerry Finisie, Sustainability Manager and the 
person accountable for the safety policy at 
Rosebel Gold Mines, also knows that things 
can be done better. To help improve our safety 
performance, an external consultant, Martin 
Consulting (a subsidiary of The Highland 
Consulting Group, the company currently leading 
the ‘We Tjaring Waka’ project) was contracted 
to review Rosebel. ‘Martin has audited mining 
companies all over the world and because 
Rosebel wants to be ‘best in class’, we asked 
them to audit us too. Now that we have been 
operating here for about 10 years, it is a good 
moment to conduct a safety audit. After all, we 
firmly believe that every safety incident is one 
too many,’ Finisie explains. 

The mandate of the consultants was to assess 
the entire operation, from the Mine Operations 
department to the Mill and from the Warehouse 
to the Admin. Finisie also asked the experts to 
compare Rosebel to other mining companies. 

A positive assessment with room 
for improvement
Management was presented with the 
assessment in mid-August of this year. 
As expected, although the general picture 

Omdat Rosebel ‘best in class’ wil zijn, hebben 
we hen gevraagd ook bij ons te komen. Nu we 
als bedrijf zo’n tien jaar hier op deze plek bezig 
zijn, is het een goed moment om een safety 
audit te doen. Ons uitgangspunt blijft immers 
dat ieder veiligheidsincident er één te veel is’, 
zo legt Finisie uit. 

De consultants kregen de opdracht het hele 
bedrijf te bekijken; dus van mijn tot mill en van 
het magazijn tot de kantoorruimtes. Ook 
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was positive, a considerable number of 
points of improvement were identified. The 
consultants noted many positive points, 
especially compared to other companies: 
the well-maintained hauling roads, a properly 
equipped fire department, the well-organized 
warehouse and very clean workshops. ‘They 
were impressed that we wash all the machines 
first before servicing them. What also struck 
them is our rule that to be allowed to drive on 
the site, everyone needs to hold a ‘defensive 
driver’s license’ in addition to the regular 
driver’s license,’ Jerry Finisie adds proudly.

Changing behaviour through observation 
& by example
But Rosebel would not be Rosebel if plans 
were not immediately made to deal with the 
recommendations made. The most important 
recommendation is to gear the safety system 
more to the conduct of all employees. The 
consultants call this a Behavioral Based 
Safety System (BBS). It is proven in other 
mining companies that 90 percent of the 
incidents is due to improper human conduct 
and not because of machines breaking down 
or other external factors. It is the intention 
that Rosebel also develops a BBS, says Jerry 
Finisie. ‘Safety is everyone’s responsibility 

but the supervisors are in the best position 
to ensure that conditions and behaviors are 
acceptable. Observation must become a 
fixed part of their job on which they will be 
assessed. By providing training and guidance 
to the supervisors, we will strengthen this 
aspect of the focus. 

Tom Ohrling confirms the importance of 
devoting attention to safety. ‘We have many 
ways to convey the message of safety but 
one of the most effective is direct engagement 
with the workforce at every level. This is where 
managers, department heads, supervisors and 
others have the opportunity to contribute more 
to the development of an acceptable safety 
culture.’ 

Compensation to drive the right 
behaviours
One of the matters which Tom Ohrling will 
be supporting is the development of an  
improved bonus system. He wants to move 
towards a system that recognizes and rewards 
employees on a more individual basis. To 
do their utmost, among other things, in the 
field of safety. ‘Currently, the way we award 
bonuses is very general. If a department 
has achieved a certain result, everyone 

Gezondheid & veiligheid / Health & Safety

wilde Jerry Finisie graag hebben dat de des-
kundigen een vergelijking maken met andere 
mijnbouwbedrijven. 

Positieve bevindingen en 
verbeterpunten
Half augustus kreeg management de resultaten. 
Zoals als verwacht was het algemene beeld 
positief, maar zijn er toch ook heel wat 
verbeterpunten geconstateerd. De positieve 
punten die de consultants hebben gezien, 
vooral in vergelijking met andere bedrijven, 
zijn onder andere de goed onderhouden 
haulroads, een goed uitgeruste brandweer, 
een overzichtelijk ingericht magazijn, een 
schone maintenance shop en een heel schone 
werkplaats. ‘Dat vonden ze echt opvallend, 
dat wij alle machines eerst wassen voor ze de 
onderhoudsbeurt krijgen. Wat ze ook bijzonder 
vonden was onze regel dat iedereen een 
‘defensive driving’ rijbewijs moet hebben om op 
het terrein te mogen rijden, naast je gewone 
rijbewijs’, zegt de manager niet zonder trots.

‘Er zijn veel 
manieren om de 

boodschap van de 
veiligheid over te 

brengen, maar een 
van de meest 

effectieve manieren 
is de directe 

betrokkenheid met 
het personeel 
op elk niveau’
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‘We have many 
ways to convey 
the message 
of safety but 
one of the most 
effective is direct 
engagement 
with the 
workforce at 
every level’

receives a bonus regardless of how much they 
have contributed to that result. But I want 
employees with an individually exceptional 
performance to receive exceptional financial 
rewards,’ says Ohrling. ■

Gedragsveranderingen door observatie 
& voorbeeldgedrag
Maar Rosebel zou Rosebel niet zijn als 
er niet direct plannen gemaakt worden 
om geconstateerde verbeterpunten en 
aanbevelingen aan te pakken. De belangrijkste 
aanbeveling is om het veiligheidssysteem meer 
af te stemmen op het gedrag van mensen. 
Dit systeem staat bekend als een Behavorial 
Based Safety System (BBS). Het is bewezen, 
ook in andere mijnbedrijven, dat 90 procent 
van de incidenten een gevolg is van menselijk 
gedrag en dus niet doordat machines kapot 
gaan of andere externe factoren. De bedoeling 
is dat er ook bij Rosebel een BBS komt, zegt 
Jerry Finisie. ‘De leidinggevenden kunnen het 
best erop toe zien dat de omstandigheden en 
gedragingen naar behoren zijn. Observeren 
moet een vast onderdeel van hun werk worden, 
waarop ze ook beoordeeld zullen worden. 
Middels het opleiden en begeleiden van 
supervisors zullen we daar veel meer aandacht 
aan gaan besteden. 
Ook Tom Ohrling ziet het belang in van nog 
meer aandacht voor veiligheid. ‘Er zijn veel 

manieren om de boodschap van de veiligheid 
over te brengen, maar een van de meest 
effectieve manieren is de directe betrokkenheid 
met het personeel op elk niveau. Dit is waar 
managers, afdelingshoofden, leidinggevenden 
en anderen de kans hebben om meer bij 
te dragen aan de ontwikkeling van een 
aanvaardbare veiligheidscultuur.’

Bonusregeling
Een van de zaken waar Tom Ohrling zelf tijd en 
energie in gaat stoppen, is het invoeren van 
een verbeterde bonusstructuur. Hij wil naar 
een systeem waarmee mensen individueel 
gestimuleerd worden om extra hun best te 
doen, onder andere op het gebied van veiligheid. 
‘Nu is de bonusregeling heel algemeen. Als een 
afdeling een bepaald resultaat heeft gehaald, 
krijgt iedereen een bonus, ongeacht hoeveel 
je aan dat resultaat hebt bijgedragen. Ik wil 
juist dat een medewerker met een individuele 
bijzondere prestatie daarvoor financieel 
gewaardeerd wordt’, aldus Tom Ohrling. ■
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WOMEN IN MINING

‘THE BEST PLACE 
TO WORK, IS THE 

PLACE WHERE YOU 
CAN BE YOUR BEST!’

Interview met Fydji Sastrohardjo
 

FYDJI  TIJDENS HET GEREEDMAKEN VAN SAMPLES VOOR DE LAB ANALYSE
FYDJI  PREPARING SAMPLES FOR LAB ANALYSIS
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WOMEN IN MINING

‘THE BEST PLACE TO 
WORK, IS THE PLACE 

WHERE YOU 
CAN BE YOUR BEST!’!’

Interview with Fydji Sastrohardjo 

How has your career developed until 
now? On January 5, 2012, I started as Explorati-
on Geologist in de Department Suriname Explora-
tion, or Surex, as we call it. Before that, I gained 
work experience at Canasur, a Junior Exploration 
Company, and Hazlo Mining, an Exploration 
Consultancy, in the same capacity. After having 
worked as Exploration Geologist for 2 years, I 
was promoted to Senior Field Geologist. In my 
current position, I am responsible for planning and 
supervising exploration activities at the Sarafina 
concession. In addition, I do field surveys, analyze 
and interpret the obtained data and write 
technical reports.

Is this a real ‘man’s job’? Being a geologist 
is certainly not a man’s job anymore! Our Surex 
team, for example, consists of 3 female and 
3 male geologists. So, fifty-fifty. And we can 
certainly hold our own. Us girls can handle the 
job pretty well!

Tell us about your own milestones and 
those of your team. In addition to the PDAC 
2013 ( Prospectors & Developers Association 
of Canada- a Canadian mining organization that 
organizes, among other things, trade fairs and 
international mining conferences, ed.) that I 

Hoe ziet je loopbaan er tot nu toe uit? Ik 
ben op 5 januari 2012 begonnen als Explorati-
on Geologist bij de afdeling Suriname Explora-
tion, Surex zoals wij het noemen. Daarvoor 
heb ik werkervaring opgedaan bij Canasur, een 
Junior Exploration Company en Hazlo Mining, 
een Exploration Consultancy, in dezelfde hoe-
danigheid. Na twee jaar te hebben gewerkt als 
Exploration Geologist, ben ik gepromoveerd 
naar Senior Field Geologist.
In mijn huidige functie houd ik mij bezig met het 

De rubriek Women in Mining gaat over 
vrouwen in de mijnbouw, een sector die 
bekend staat als een mannenbolwerk. 
In deze editie maken we kennis met FYDJI 

SASTROHARDJO een jonge, enthousiaste 

GEOLOGE. Zij werkt vanaf januari 2012 bij 
de Afdeling Suriname Exploration. Haar 
motto is: ‘The best place to work is a place 
where you can be your best.’ 

The section Women in Mining is about 
women in the mining industry, a 

sector that is known as a stronghold 
of men. In this edition, we get 
acquainted with Fydji a young, 

enthusiastic geologist who has 
been employed at the Department 

Suriname Exploration since January 
2012. Her motto is: ‘The best place 

to work is a place where you 
can be your best.’  

FYDJI SASTROHARDJO
SENIOR FIELD GEOLOGIST

‘Geoloog zijn 
is allang geen 
mannenjob 
meer!’ 

Women in Mining / Interview

plannen en supervisen van exploratie activiteiten 
op de Sarafina-concessie. Daarnaast doe ik 
veldkarterings werkzaamheden, het analyseren 
en interpreteren van de verkregen data en schrijf 
ik technische rapporten.

Is dit een echte ‘mannenjob’? Geoloog zijn 
is allang geen mannenjob meer! Ons Surex-team 
bijvoorbeeld bestaat nu uit drie vrouwelijke en drie 
mannelijke geologen… fiftyfifty dus. En we doen echt 
niet onder. Us girls can handle the job pretty well!
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Vertel wat over je eigen mijlpalen en 
die van je team? Naast de PDAC 2013 
(Prospectors & Developers Association of 
Canada - een Canadese mijnbouworganisatie 
die o.a. handelsbeurzen en internationale 
mijnbouwconferenties organiseert, red.) in 
Canada te hebben mogen bijwonen mocht ik ook 
verschillende software- en technische trainingen 
volgen. Mijn allereerste drillhole heb ik vorig 
jaar zelf mogen plannen en de laatste promotie 
naar een hogere functie in mijn carrière zie ik 
zeker ook als een mijlpaal. Ook heeft werken bij 
IAMGOLD mij meer zelfvertrouwen gegeven. Ik 
was heel onzeker en vaak bang om mijn ideeën 

attended in Canada, I also attended various soft-
ware and technical training courses. Last year, I 
planned my first drill hole all on my own and the 
latest promotion to a higher position in my career 
is certainly a milestone, too. Also, working at 
IAMGOLD gave me more self-confidence. I was 
very insecure and often afraid to express my ide-
as. Now, with much more technical knowledge, 
support and push from my colleagues and super-
visors, I am better equipped and confident.
As a team, a little over a year ago, we celebrated 
our 5-year LTA- free. After that, the meter was 
reset to nil. It is now one year later, LTA free! 
I am very proud of this because we have been 
able to do our jobs in challenging circumstances. 

Listening to you speak, I feel the teamwork 
is very good. In all of my work experience, I can 
proudly say that the team I am working with now 
is the best. My colleagues all have a good under-
standing with one another and do 
not hesitate to give you a hand. Our team is 
very dynamic and driven, we really learn from 
one another. Thanks guys!

te uiten. Nu, met veel meer technische kennis 
erbij, ondersteuning en push van mijn collega’s 
en supervisors, ben ik beter equipped en 
zelfverzekerd.
Als team mochten we iets langer dan een jaar 
terug onze 5 year LTA-free vieren. Daarna werd 
de teller weer op nul gezet, maar nu zijn we 
weer eens een jaar verder LTA-free! Ik ben hier 
trots op omdat wij het toch kunnen klaarspelen 
ondanks we in uitdagende omstandigheden 
werken. 

Als ik je zo hoor, proef ik een goede 
samenwerking binnen jullie team. Ik kan 
met trots zeggen dat het team waarmee ik nu 
samenwerk het beste is. Mijn collega’s hebben 
allemaal een goede verstandhouding met elkaar, 
staan altijd klaar voor je en schromen niet om 
je te helpen. Ons team is heel dynamisch en ge-
dreven, we leren echt van elkaar. Thanks guys!

Hoe vind je het om dit werk te doen en 
hoe ervaar je de samenwerking met je 
mannelijke collega’s? Ik hou van mijn werk. 
Mijn werk is mijn passie, mijn hobby en ik heb 
bewust hiervoor gekozen. Ik hou van de natuur 
en avontuur en dat vind ik terug in mijn werk.
De samenwerking met mijn mannelijke colle-

How do you like this job and how is it to 
work with your male colleagues? I love my 
job. My work is my passion, my hobby and I made 
a conscious decision to do this. I love nature and 
adventure and I get to experience both in my 
work.
Working with my male colleagues is indispen sable. 
They are all very helpful and they take care of 
the girls of the department. If any of us women 
tries to lift something heavy, we are stopped 
immediately and they take over.

Do you experience fun things in your job? 
Yes! We are often the first to explore a new area. 
I enjoy the views when I am standing on the top 
of a mountain and if the climb is difficult, I enjoy 
it even more. We often encounter small rapids 
and wild animals in the forest. And throughout 
the day, there is always something spontaneous 
happening within the team that will make you 
laugh and make the work even more fun. 

Your ambitions: where do you see your-
self in, say, 5 years? In 5 years I see myself 
more experienced, more responsible and more 
knowledgeable. I want to learn all the skills so 

DE LEUKE KANT VAN HET WERK, GENIETEN VAN DE NATUUR
ONE OF THE ADVANTAGES OF THE JOB, ENJOYING NATURE 
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FYDJI AAN DE SLAG MET DE ‘BATEA’
FYDJI WORKING WITH A BATEA. 

Fydji Sastrohardjo Senior Field Geologist 

‘Being a geologist 
is certainly not a 
man’s job anymore!’

ga’s is erg goed; ze zijn allemaal behulpzaam 
en letten op de meiden van de afdeling. Als wij 
vrouwen bijvoorbeeld iets zwaars proberen op te 
tillen, wordt het meteen van ons overgenomen.

Maak je leuke dingen mee? Ja! Wij zijn vaak 
de eerste die een nieuw gebied verkennen. Ik 
geniet van uitzichten die ik heb als ik op de top 
van een berg sta, en als de klim zwaar was dan 
geniet ik er nog meer van. We komen ook vaak 
kleine sula’s en wilde dieren tegen in het bos. 
En door de dag heen gebeurt er altijd iets 
spontaans binnen het team waarom je flink 
moet lachen en dat het werk leuker maakt. 

Je ambities: hoe zie jij jezelf over, zeg 
maar vijf jaar? Over vijf jaar zie ik mezelf erva-
ren, verantwoordelijk en rijk aan kennis. Ik wil alle 
skills aanleren zodat ik nog meer confidence heb 
in mezelf. Ik wil in een respectabele positie zijn 
en erkend zijn binnen het hele bedrijf; perfect zijn 
in de positie waarin ik mij bevind. Ik heb mijn piek 
nog niet bereikt en zie mezelf zeker de succes-
ladder binnen het bedrijf beklimmen. 

Het privéleven van Fydji… vertel! Ik ben nu 
27, pas getrouwd en ik heb nog geen kinderen. 
Ik sport niet echt maar ga wel af en toe een 

rondje rennen achter de pinahut of een uurtje 
gymmen met vriendinnen. Ik hou van de natuur 
en van lekker eten. Tijdens mijn break bevind ik 
mij dan ook weer in het binnenland of achter een 
lekker bordje eten. Als hobby heb ik fotograferen. 
Weliswaar ben ik geen professionele fotograaf 
maar ik hou ervan om mooie momenten vast te 
leggen. 

Tot slot: wil je iets meegeven aan je 
vrouwelijke collega’s? Als vrouw wordt je 
vaak onderschat en moet je harder je best doen 
om gezien, geaccepteerd en gewaardeerd te wor-
den. Maar als je iets wilt, maakt het niet uit hoe 
‘mannelijk’ het wel is, doe altijd je uiterste best 
en laat niets je in de weg staan voor het bereiken 
van jouw doelen en dromen. The best place to 
work is a place where you can be your best. ■

that I have more confidence in myself. I want to 
be in a respectable position and acknowledged 
throughout the company; to be perfect in the 
position in which I find myself. I have not yet 
reached my peak and I see myself climbing that 
ladder of success higher within the company. 

Tell us about Fydji’s private life. I am 
only 27, newly married and I do not have any 
children yet. I am not much into sports but, now 
and then, I jog around the hut or go to the gym 
with friends. I love nature and good food. In my 
break, I will go into the interior or enjoy a plate 
of good food. My hobby is photography. I am 
not a professio nal, but I like to capture beautiful 
moments. 

In conclusion: what would you like to 
say to your female colleagues?  As a 
woman, you are often underestimated and you 
have to work harder to be seen, accepted and 
valued. But if you want something, no matter 
how ‘manly’ it is considered, always give it your 
all and do not let anything stand in the way of 
your goals and dreams. The best place to work 
is a place where you can be your best. ■

Women in Mining / Interview
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ONTWIKKELINGEN ON SITE

WE TJARING WAKA: 
SLIMMER WERKEN 

EN BETER 
COMMUNICEREN

Het kan bijna niemand bij Rosebel 
ontgaan zijn dat er de laatste maanden 

nogal wat in beweging is. Allemaal 
het gevolg van ‘We Tjaring Waka’, het 

project bekend van het schildpadlogo en 
van de consultants met de rode vestjes 

die door het bedrijf lopen. Toch betekent 
dat nog niet dat iedereen ook precies 

weet wat het project precies inhoudt en 
wat het doel is. In dit artikel geven we 

antwoorden op de vragen. 

In recent months, it’s been obvious 
that a lot of activity is going on 

at RGM. And it’s the result of ‘We 
Tjaring Waka’, the project known for 

its turtle logo and the consultants 
with red vests. But what exactly 
does the project entail and what 
is its purpose? In this article, we 

answer those questions.

Eigenlijk is het heel simpel. Doel van het project 
is om te zorgen dat alle onderdelen van het 
bedrijf minder kosten gaan maken. Dat is nodig 
omdat Rosebel de afgelopen twee jaar een stuk 
minder verdiend heeft dan de jaren daarvoor. 
Belangrijkste oorzaak daarvan is de goudprijs die 
fors gedaald is. En omdat niemand invloed heeft 
op die goudprijs, zelfs president Desi Bouterse of 
General Manager Tom Ohrling niet, zullen de kos-
ten omlaag moeten om toch genoeg te kunnen 
verdienen om het bedrijf draaiende te houden.

DEVELOPMENTS ON SITE

WE TJARING WAKA: WORKING 
SMARTER AND IMPROVING 

COMMUNICATION 
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❙ GASTONE SHANUA, SHORT RANGE PLANNER 

Maar  hoe doe je dat? Om die vraag te be-
antwoorden is het Amerikaanse consultancy-
bedrijf Highland ingehuurd. Dit bedrijf is 
ge specialiseerd in het doorlichten en adviseren 
van mijnbouwbedrijven in de hele wereld. In 
maart van dit jaar zijn de mensen van Highland 
begonnen met de doorlichting. Ze richtten zich 
daarbij op de processen en gedragingen binnen 
de afdelingen Mine Technical Services, Drill en 
Blast, Dispatch, Roads, Stockpile, Load en Haul 
en Mine en Mill Maintenance. 

Actually, the purpose of We Tjaring Waka (or 
‘We Are Doing It Now’) is quite simple: to 
reduce production costs. This is necessary since 
Rosebel has been earning a great deal less in 
the last two years than in the past. One of the 
most important causes is the sharp fall in the 
gold price. And because no one can control the 
gold price, not even President Desi Bouterse 
or General Manager Tom Ohrling, costs must 
decrease to keep the company profitable and 
able to invest in the future.  

So, how do we accomplish this? To help answer 
that question, Rosebel hired the American 
consultancy company The Highland Group, which 
specializes in identifying and implementing 
improvements at mining companies all over the 

world. In March 2014, Highland started a four-
week investigation. They assessed key processes 
and practices in Mine Technical Services, Drill & 
Blast, Dispatch, Roads, Stockpile, Load & Haul, 
and Mine & Mill Maintenance, and identified 
numerous strengths and opportunities for 
improvement.  

Points of improvement: strengthening
the links in the chain
‘The assessment has led directly to a number of 
points of improvement’, says Highland Project 
Leader Collin Davey. ‘We’ve looked at the 
processes within the company and how people 
handle them, in other words, how people behave. 
An important conclusion: while there are many 
procedures and many plans, employees tend to 

Verbeteringspunten: versterking van 
de schakels
‘De evaluatie heeft direct een aantal verbeter-
punten opgeleverd’, vertelt projectleider Collin 
Davey. ‘Wij hebben naar de processen binnen 
het bedrijf gekeken en hoe de mensen er mee 
omgaan, hoe hun gedrag is dus. Een belangrijke 
conclusie is dat er veel procedures zijn en er 
ook veel gepland wordt, maar dat medewerkers 
nogal makkelijk van de planning en procedures 
afwijken. En dat is natuurlijk niet goed.’

Ontwikkelingen on site / Developments on site
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‘Door ‘We Tjaring 
Waka’ is het 
bewustzijn en 
de kennis over 
de schakels 
in de keten 
vergroot’

❙ MECHANICS RADJ RAMPERSAD & CLIFTON KROMODIWONGSO

Ook werd het de consultants al vrij snel duidelijk 
dat afdelingen vaak langs elkaar heen werken. 
‘Er is sprake van een hokjesmentaliteit binnen 
Rosebel. De afdelingen communiceren veel te 
weinig met elkaar. En dat is niet goed in een 
bedrijf waar alle verschillende schakels zo met 
elkaar samenhangen’, aldus Davey. 

Dat is ook waar Operations Manager Suresh 
Kalathil de nadruk op wil leggen. De goudwin-
ning is een integraal proces waar alle schakels 
in het bedrijf van elkaar afhankelijk zijn. ‘De 
mensen in de Mill merken direct de gevolgen 
als Drill en Blast wat anders doet dan volgens 
het plan was afgesproken. Door ‘We Tjaring 
Waka’ is het bewustzijn en de kennis over de 

deviate fairly easily from them. Given how inter-
dependent RGM’s plans and processes are, that 
is not a good thing.’

It also became clear to the consultants that 
departments often work in silos. ‘They don’t 
communicate sufficiently or effectively with 
one another and that is not a good thing in a 
company where all the different parts of the 
business are so closely connected’, says Davey. 

Operations Manager Suresh Kalathil emphasizes 
the same point: mining and producing gold is 
an integrated process where all parts of the 
company depend on one another. ‘The workers in 
the Mill are immediately affected if Drill & Blast 
deviates from plan. Thanks to We Tjaring Waka, 

awareness and knowledge of the links in the 
chain have increased’, Kalathil is pleased to note. 

The importance of planning
& comparing performance to plan
Highland worked with RGM leaders to build a 
project plan to design, implement and sustain 
the improvements that would most benefit RGM 
and IAMGOLD.  The 40 week project - We Tjaring 
Waka – started in mid-April (as mentioned in our 
July issue). 
One focus of the project is for each department 
to have the behaviors, tools and measures 
in place to make a good plan and execute it 
every day. Leaders at all levels compare their 
actual performance to their plan and identify 
any variances. They then identify the issues 

schakels in de keten vergroot’, constateert 
Kalathil tevreden. 

Het belang van planning en vergelijking 
van prestaties met het plan
Highland heeft in samenwerking met de leiders 
van RGM een projectplan opgesteld om de ver-
beteringen, waar RGM en IAMGOLD het meest 
profijt van zouden hebben, te ontwikkelen, te 
implementeren en te handhaven. Het project 
van 40 weken - We Tjaring Waka - begon mid-
den april (zoals vermeld in onze editie van juli). 
Een aandachtspunt in het project is dat elke 
afdeling de juiste gedragspatronen, tools en 
maatregelen moet hebben om een goed plan 
op te stellen en deze elke dag uit te voeren. 
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Leiders op alle niveaus vergelijken hun daad-
werkelijke prestatie met hun plan en identifi-
ceren de afwijkingen. Daarna identificeren zij de 
problemen die deze afwijkingen veroorzaken en 
nemen actie om hun prestaties te verbeteren. 

METEN LEIDT TOT DUURZAME 
PRESTATIEVERBETERING
Wat hij als operations manager ook heel 
belangrijk vindt, is dat de supervisors exact 
weten waar ze mee bezig zijn. Immers, meten is 
weten. Het is de enige manier om te zien of je 
vooruitgang boekt en je doelstellingen haalt. En 
doelen zijn belangrijk voor Rosebel. Uiteindelijk 
moet alles  leiden naar het doel van een lagere 
kostprijs voor het winnen van een ounce goud. 
In 2013 lag dat bedrag op 850 US Dollar per 
ounce; het doel is om eind 2014 op 812 US
 per ounce te zitten. Dat is een daling van 
4,5 procent. 
Het belang van elkaar op de hoogte houden is 
ook de reden dat nu een keer in de week alle af-
delingshoofden en andere leidinggevenden bij el-
kaar komen om de resultaten van de afgelopen 
week te bespreken. Ook hier ligt de nadruk dus 
op het informeren van elkaar. Voor de buiten-
staander of de medewerker die niet in het 
management meedraait, lijkt dit een logische 
zaak. De praktijk van alle dag is echter anders. 
Toch worden er wel degelijk vorderingen 
gemaakt, zo blijkt uit volgende voorbeelden.

GEZAMENLIJKE WALKDOWN
Een heel mooi en simpel voorbeeld van de nieuwe 
werkwijze is de gezamenlijke walkdown. Dat 
vertelt Shanua Gastone, Short Range Planner. 
De walkdown vindt iedere maandag plaats en is 

that cause these variances and take actions to 
improve their performance. 

Continuous measurement supports
sustained performance improvement
Kalathil also considers it very important that 
the supervisors know exactly ‘how’ they are 
doing. Measurement provides that insight: it is 
essential to find out if you are making progress 
and realizing your objectives. And objectives are 
important to Rosebel. ‘Eventually, all our efforts 
must help us achieve the objective of a lower 
cost for extracting one ounce of gold. Our goal is 
to achieve a cash cost of 812 USD/oz for 2014 
from the current 850 USD/oz, which is a 4.5 % 
reduction,’ he adds. 
RGM will also pursue opportunities to further 

reduce this cost in future. One of the major 
drivers in reinforcing systems and performance 
measures is the use of Key Performance 
Indicators (KPI’s). To achieve performance 
objectives, performance standards are tracked 
and monitored daily and weekly through 
individual and team working committee meetings. 
‘We are seeing improvements and a positive 
trend in performance measures, both in Mine and 
Mill Operations. The challenge is to continue to 
perform and sustain these performance levels,’ 
Kalathil comments. 

The importance of keeping each other informed is 
the reason why all department heads and other 
managerial staff now meet weekly to discuss 
the results of the past week. Although effective 

Ontwikkelingen on site / Developments on site

bedoeld om de actuele situatie in de mijn vast te 
stellen en op basis daarvan de planning te maken. 
‘Volgens de oude werkwijze had elke pit GF een 
eigen walkdown. Nu lopen we samen waardoor de 
planning ieders goedkeuring heeft. Daardoor wordt 
er ook nauwelijks meer van afgeweken. Ik ben er 
blij mee ondanks dat het me wel extra tijd kost. 
Maar dat is het wel waard’, aldus Shanua.

SHORT INTERVAL CONTROL (SIC)
De Short Interval Control, oftewel de SIC, is 
voor velen inmiddels een bekend begrip. Het 
komt erop neer dat de supervisor vaker tus-
sentijds kijkt hoe een bepaald werk vordert. 
Op een groot bord aan de muur houdt hij de 
vorderingen bij. Nagi Gordon, Mill Supervisor, 
werkt er dagelijks mee. ‘Het voordeel is dat ook 
de leidinggevende nu ziet hoe de werken er voor 
staan. Hij kan daar in de planning rekening mee 
houden. En als er echt een afwijking is, weten 
we het ook eerder. Daardoor kan je in dezelfde 
tijd nu meer doen, omdat je niet voor verrassin-
gen komt te staan.’ 

PRE-PM
Ook de nieuwe werkwijze in het systeem van 
het regulier onderhoud, Preventitive Mainte-
nance (PM), is een vorm van slimmer werken 
en meer communicatie. De pre-PM houdt in 
dat er enkele dagen voor de geplande pm een 
voorinspectie plaatsvindt, leggen Clifton Kro-
modiwongso en Radj Rampersad uit. Het grote 
voordeel hiervan is dat de monteurs nu precies 
weten wat er moet gebeuren aan een machine. 
Ze kunnen daardoor de benodigde tijd voor 
het werk beter bepalen. ‘Een ander voordeel is 
dat nu ook de benodigde onderdelen gehaald 
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communication cannot be taken for granted 
in any organization, progress is being made at 
Rosebel, as is evident from the examples below.

THE WALKDOWN
A fine and simple example of progress is the 
‘walkdown’, says Shanua Gastone, Short Range 
Planner. The walkdown is done every Monday 
to assess the actual situation in the mine and 
make a plan based on the assessment. ‘In the old 
method of working, every pit GF conducted his 
own individual walkdown. Now, we walk together 
so that the planning has the input and consent 
of everyone. As a result, there is hardly any 
deviation from it. Even though this takes more 
time, it’s worth it’, says Shanua.

SHORT INTERVAL CONTROL (SIC)
The Short Interval Control, or SIC, has become 
a well-known term to many: it means that the 
supervisor checks more often how a certain job is 
progressing. On a large board, he writes updates 
on the progress. Nagi Gordon, Mill Supervisor, 
uses this system every day. ‘The advantage is 
that the supervisor can now see the status of the 

work. He can take this into consideration when 
making his plans. And if there is a deviation, we 
also know about it sooner. That way, we can do 
more in the same amount of time because there 
are no surprises.’ 

PRE-PM
The new method used to enhance preventive 
maintenance (PM), is also a form of working 
smarter and communicating more. The pre-PM 
requires that several days before the planned 
PM, a preliminary inspection takes place, explain 
Mechanics Clifton Kromodiwongso and Radj 
Rampersad. The great advantage of using the 
pre-PM is that mechanics now know exactly 
what work should be done on a machine and can 
better determine how long it requires. ‘Another 
example: the required parts can now be obtained 
in advance so that we no longer waste additional 
time doing this’, says Rampersad. He admits 
that while this pre-PM takes more time, it also 
saves more time. An additional advantage of 
this system is that there is more communication 
between mechanics and managers on current 
matters. ‘This is the most important benefit 

kunnen worden zodat we daar geen tijd mee 
verliezen’, zegt Rampersad. Hij geeft toe dat 
deze pre-PM wel extra tijd kost, maar omdat 
het ook tijd oplevert is dat geen probleem. Een 
bijkomend voordeel van dit systeem is dat er 
op de werkvloer meer communicatie is tussen 
monteurs en leidinggevenden over lopende 
zaken. ‘Dit is een van de grootste voordelen 
van dit project: je kan de issues gelijk identifi-
ceren en bespreken’, vult Kromodiwongso aan.

BUCKET PASS MATRIX
De Bucket Pass matrix is een hulpmiddel voor de 
operators en de planners van de Load en Haul 
afdeling. ‘Het is een geplastificeerd kaartje voor 
de operators met informatie over het aantal 
scheppen erts dat in een bepaalde truck gaat en 
hoeveel tijd ze daarvoor mogen gebruiken’ zegt 
Trainer Fanje Armand. Ook de mensen van de plan-
ning kennen die gegevens. Natuurlijk hebben de 
ervaren medewerkers deze gegevens ook in hun 
hoofd. Maar doordat iedereen nu met dezelfde 
informatie werkt, is er minder discussie, zegt Haul-
truck operator, Rivani Saban.’ De operators weten 
beter wat van hen verwacht wordt. Het is handig 
en dient als geheugensteun. Vooral ook omdat er 
nieuwe types shovels en trucks zijn bijgekomen. 
Nu staat alles bij elkaar.’

Uitmuntendheid in prestaties 
is een cultuur
Volgens Kalathil: ‘Uitmuntendheid in prestaties 
is niet iets wat je soms doet, maar iets wat je 
altijd doet. Uitmuntendheid in prestaties is een 
cultuur, een gewoonte. We doen het nu met 
een gevoel van committering aan uitmuntend-
heid, intelligente planning en gerichte inspan-
ningen.’ 
Begin november bevond We Tjaring Waka zich 
in de 30e van de 40 weken van het project. 

‘Uitmuntendheid 
in prestaties is niet 

iets wat je soms 
doet, maar iets 

wat je altijd doet. 
Uitmuntendheid 

in prestaties is 
een cultuur, een 

gewoonte’ 
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of this project: you can identify and discuss 
bottlenecks immediately’, Kromodiwongso adds.

BUCKET PASS MATRIX
The Bucket Pass matrix is an excellent aid 
for the Shovel, Mass Excavator & Haul Truck 
operators. ‘It is a plasticized card containing 
information about the amount of ore to be 
loaded in a certain truck and the time needed 
to do it efficiently. The planners also have this 
information,’ mentions Trainer Fanje Armand. 
Naturally, the experienced employees know 
this information by heart. But since everyone is 
working with the same information, there is less 
discussion, says Rivani Saban,  Small Excavator 
Operator. ‘The operators better understand 
what is expected of them. It is a handy thing, 
a memory aid, especially because new types of 
shovels and trucks have been added. Now, all 
the information is available on one card.’ 

Performance excellence is a culture
According to Kalathil, Excellence in performance 
in not done sometimes, it is done all the time. 
Excellence in performance is a culture, a habit. 

We do it now with a sense of commitment to 
excellence, intelligent planning and focused 
effort’.
In early November, We Tjaring Waka was in 
week 30 of 40 of the project.  At that point, 
nearly all the departments completed their initial 
implementation efforts and the focus will now 
be on sustaining the improvements they have 
made.  We will update you on the succes of We 
Tjaring Waka in our next issue. ■

‘Excellence in 
performance is not 
done sometimes, 
it is done all the 
time. Excellence 
in performance is 
a culture, a habit’

Ontwikkelingen on site / Developments on site

Op dat moment hebben bijna alle afdelingen 
hun initiële inspanningen voor implementatie 
afgerond en is de focus nu op het handhaven 
van de verbeteringen die zij hebben doorge-
voerd. Wij zullen u in onze volgende editie 
updates brengen over het succes van We 
Tjaring Waka. ■

FOTOBIJSCHRIFT XXXXXX
XXXXXXX

❙ GORDON NAGI, MILL SUPERVISOR APPLYING THE SIC METHOD
      

❙ TRAINER FANJE ARMAND & RIVANI SABAN, 
  SMALL EXCAVATOR OPERATOR❙ GORDON NAGI, MILL SUPERVISOR MAAKT GEBRUIK VAN DE SIC METHODE
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Since the safety of our 
employees is our highest priority, 
our Health & Safety department makes 
sure that all potential risks are covered. 
In case of an emergency on site, an ex-
tensive  emergency response plan is in 

place. Prior to last year, the Paramaribo 
Offices did not have a specific emergen-
cy response plan in place. 
This all changed last year, when nine 
employees from the Rosebel Paramaribo 
Office completed the first Emergency 

Response Officer (ERO) training for 
the first time. An Emergency Response 
Officer is an employee qualified to act 
according to safety guidelines in case 
of an emergency. These nine employees 
completed the firefighting and 
evacuation training module by passing 
an official exam at  the Nederlands 
Instituut voor Bedrijfshulpverlening 
(NIBV). This Dutch-based institute 
specializes in offering several integrated 
ERO courses including first aid and 
occupational health and safety. 
In July of this year these employees 
have completed the annual refresher 
of this training. Because of the addi-
tional Paramaribo Office South, three 
additional employees from different 
departments have also completed the 
training. The training is customized to 
the circum stances of the specific buil-
ding. For Paramaribo Office North, for 
example, other standards apply because 
of the two stories. A refresher course 
will also be needed, in case construc-

Gecertificeerde 
Bedrijfshulp-
verleners 

De veiligheid van onze werk-
nemers heeft de hoogste prioriteit, 
daarom zorgt onze afdeling Health & 
Safety ervoor dat alle potentiële risico’s 
zijn gedekt. In geval van nood op de 
site is er een uitgebreid calamiteiten plan 
gereed. Vorig jaar had het kantoor 
te Paramaribo nog geen specifiek 
calamiteitenplan. 

Dit veranderde in 2013 toen negen 
werknemers van het Rosebel kantoor 
te Paramaribo voor het eerst de training 
tot Bedrijfshulpverlener (BHV) afronden. 
Een Bedrijfshulpverlener is een werkne-
mer die gekwalificeerd is om te handelen 
overeenkomstig veiligheidsrichtlijnen 
in geval van nood. Deze negen werk-
nemers voltooiden de trainings module 
Brandbestrijding en Evacuatie door een 
officieel examen te doen bij het 

Nederlands Instituut voor Bedrijfshulp-
verlening (NIBV). Dit Nederlands 
instituut is gespecialiseerd in diverse 
geïntegreerde BHV cursussen, inclusief 
eerste hulp en arbeidsomstandigheden. 
In juli van dit jaar hebben deze werk-
nemers de jaarlijkse herhalingscursus 
van deze training afgerond. Vanwege 
het additionele Paramaribo kantoor 

Zuid hebben nog drie werknemers van 
verschillende afdelingen deze training 
ook afgerond. De training is op maat 
gemaakt naar de omstandigheden van 
het specifieke gebouw. Voor Paramaribo 
kantoor Noord (Heerenstraat 8), bijvoor-
beeld, gelden er andere standaarden, 
omdat het gebouw een verdieping heeft. 
Een herhalingscursus zal ook nodig zijn 

Educatie, motivatie en participatie / Education, motivation and participation

DE EMPLOYEES DIE IN 2013 DE TRAINING TOT BEDRIJFSHULPVERLENER HEBBEN AFGEROND, 
SAMEN MET MARLO MORRIS, SENIOR OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY COORDINATOR.
THE EMPLOYEES WHO COMPLETED THE ERO TRAINING IN 2013 TOGETHER WITH MARLO 
MORRIS, SENIOR OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY COORDINATOR.

Certified Emergency Response Officers 

THE THREE NEW ERO’S TOGETHER WITH NANCY SLAGVEER & PRIYA MAHABIR 
(FIRST ROW)WHO COMPLETED
THE TRAINING IN 2013. LAST ROW FROM LEFT TO RIGHT: KIMBERLY DE GRAAV, 
SERGIO LEWIS & JERMAIN WESTMAAS.
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Rosebel streeft naar naleving van 

de Northwest Territories Safety Regulati-

ons. De norm vereist dat een tiende van 

de werknemers gecertificeerd is in het 

verlenen van Eerste Hulp. Om te voldoen 

aan deze norm wordt er sinds november 

2013 structureel 10% van de werknemers 

per afdeling getraind. Senior Occupational 

Health & Safety Coordinator Marlo Morris, 

die de leiding heeft over dit project, werkt 

samen met het Surinaams Rode Kruis om 

onze werknemers te certificeren.

Het doel van deze training is om 

werknemers te leren hoe te handelen met 

minimaal beschikbare hulpmiddelen in geval 

van een incident. Vanwege de focus op 

de gedragsaspecten van Eerste Hulp bij 

Ongelukken kan een werknemer assistentie 

verlenen om verdere complicaties te 

voorkomen. Teneinde gecertificeerd te 

worden, moet elke deelnemer een examen 

doen dat door een huisarts wordt afge-

nomen. Het certificaat is één jaar geldig en 

een jaarlijkse herhalingscursus is vereist 

om de geldigheid te behouden. Over het 

algemeen haalt ongeveer 65% van de 

deelnemers van Rosebel beide onderdelen 

van het examen bij de eerste poging. Het 

complete proces voor verkrijging van het 

certificaat kan twee weken duren. 

Werknemers worden voorgedragen door 

hun afdelingshoofd op basis van hun 

gedrag, prestatie en bereidwilligheid om 

deel te nemen. Volgens Marlo vinden de 

werknemers dit prettig aangezien het hen 

een gevoel van veiligheid geeft om te 

weten dat zij kunnen helpen in noodgeval-

len. Halverwege 2015 zullen alle afdelingen 

de Eerstehulptraining hebben voltooid. 

Momenteel hebben ongeveer 60 werk-

nemers deze cursus afgerond.

De volgende werknemers zijn nu bezig 

met het verkrijgen van het Eerstehulp-

certificaat: Reshma Ramkhelawan, Jaimy 

Rees, Nancy Slagveer, Rob Pahaladsingh 

en Priya Mahabir. ■

EHBO-Training

annual refresher training is required to 

maintain validity. On average about 65 % 

of Rosebel participants pass both parts 

of the exams at the first try. The complete 

process of obtaining the certificate can 

take up to two weeks. 

Employees are nominated by their depart-

ment heads based on their behavior, 

performance and willingness to partici-

pate. According to Marlo, employees have 

embraced this as this gives them feeling 

of security to know that they can help in 

case of an emergency. By mid-2015 all 

departments will have completed the First 

Aid training. Approximately 60 employees 

have completed the course at the moment.

The following employees are currently 

in the process of obtaining their first aid 

certificate: Reshma Ramkhelawan, Jaimy 

Rees, Nancy Slagveer, Rob Pahaladsingh 

and Priya Mahabir. ■

First Aid training   

Rosebel strives to comply with the 

Northwest Territories Safety Regulations. 

The standard requires one tenth of the 

workforce to be certified in providing first 

aid. To comply with this standard, a structu-

ral approach of training 10% of employees 

per department has been in process since 

November 2013. Senior Occupational 

Health & Safety Coordinator, Marlo Morris, 

who is in charge of this project is working 

together with the Suriname Red Cross to 

certify our employees.

The purpose of this training is to teach 

employees how to act with minimal 

available resources during an incident. 

Due to the focus on the behavioral aspects 

of First Aid Response, an employee will 

be able to provide assistance to prevent 

further complications. In order to obtain 

certification, each participant needs to pass 

an exam, conducted by a General Physician. 

The certificate is valid for 1 year and an 

Educatie, motivatie en participatie / Education, motivation and participation

in geval er bouwkundige veranderingen aan 
het gebouw plaatsvinden.

De werknemers zijn getraind 
op de volgende gebieden:
• Verlenen van Eerste Hulp 
• Brandbestrijding en de verspreiding 
 van brand beperken
• Werknemers en eerste-hulpverleners 
 in kennis stellen en evacueren
• Samenwerken met eerste-hulpdiensten, 
 zoals de politie, brandweer en 
 ambulancedienst

De gecertificeerde Bedrijfshulp
verleners voor elke locatie zijn:
Paramaribo kantoor Zuid (7):
Sergio Lewis, Jermain Westmaas, Kimberly 
de Graav, Nancy Slagveer, Jaimy Rees, 
Herwan Pontjoprajitno en Rob Pahaladsingh.
Paramaribo kantoor Noord (5): 
Angela Hoever, Priya Mahabir, Vikash Ramk-
helawan, Marty Saerie en Fariel Salamat. 

Marty Saerie behaalde de hoogste score 
voor het examen vorig jaar en Sergio Lewis 
behaalde dit jaar de hoogste score. ■

tional changes are made to the building.

The employees were trained 
in the following areas:
• Providing first aid 
• Firefighting and limiting the spread of fire
• Notifying and evacuating employees and 
 emergency workers
• Cooperation with emergency services 
 such as police, fire and ambulance 
 services.

The certified Emergency Response 
Officers for each location are:
Paramaribo Office South (7):
Sergio Lewis, Jermain Westmaas, Kimberly 
de Graav, Nancy Slagveer, Jaimy Rees, Her-
wan Pontjoprajitno and  Rob Pahaladsingh.
Paramaribo Office North (5): 
Angela Hoever, Priya Mahabir, Vikash Ramk-
helawan, Marty Saerie and Fariel Salamat. 

Marty Saerie passed the exam with  the 
highest score last year, while Sergio Lewis 
obtained the highest score this year. ■
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PEOPLE & CULTURE

ROSEBEL GOLD MINES 
FAMILY DAYS 2014

On September 6, 13 and 20, 
the seventh annual Rosebel Family 

Day was organized at Colakreek.  

PEOPLE & CULTURE

ROSEBEL GOLD MINES  
FAMILY DAY 2014

Op 6, 13 en 20 september werd voor de zevende keer
de Rosebel Family Day gehouden te Colakreek.
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ROSEBEL GOLD MINES 
FAMILY DAYS 2014

On September 6, 13 and 20, 
the seventh annual Rosebel Family 

Day was organized at Colakreek.  

Op 6, 13 en 20 september werd voor de zevende 
keer werd de Rosebel Family Day gehouden te 
Colakreek. Tom Ohrling heeft samen met de commis-
sie en enkele corporate-gasten de Family Day 2014 
geopend. Tom gaf de aanwezigen mee dat deze 
activiteit ertoe bijdraagt dat ook het management 
kennismaakt met de directe familie van de werkne-
mers. Hij dankte hen hartelijk voor hun ondersteu-
ning aan hun man, vrouw, moeder, vader, zus of 
broer die bij Rosebel werkzaam is. Lisa Zangari deel-
de haar ervaring: ‘Ik ben heel blij en het voelt goed 
dat wij zijn uitgenodigd om zo’n belangrijke activiteit 

voor werknemers bij te wonen, ervaringen met hun 
te delen en samen te genieten van deze mooie dag’.
De werknemers en hun gezinnen hebben mee-
gedaan aan diverse activiteiten die voornamelijk 
plaatsvonden in de kinderhoek. De kinderen kwamen 
in aanmerking voor leuk educatief speelgoed. Deze 
heuglijke dag zal een leuke herinnering blijven voor 
de families, want elk gezin werd vastgelegd op de 
foto. ■

Het evenement is dit jaar door 6272 mensen 
bezocht.

On September 6, 13 and 20, the seventh annual 
Rosebel Family Day was organized at Colakreek. Tom 
Ohrling, together with the committee and several 
corporate guests, opened Family Day 2014. Tom said 
to all those present that this activity contributes to 
the management getting to know the direct family of 
the employees. He expressed his gratitude for their 
support to their wives, husbands, fathers, mothers, 
sisters or brothers that work at Rosebel. 

The employees and their families participated 
in various activities that mainly took place in 
the children’s corner. The children could win fun 
educational toys. This memorable day will remain a 
fun memory for the families because each family was 
captured in a photograph. ■

This year, 6272 people, attended the Rosebel  
Family Day

On August 31st, 2008, following 
an idea of Rishi Kisoensingh, Mine 
Maintenance Planner, to organize 

a trip for Group C of the Mine 
Maintenance Department, the first 

Family Day was organized. It was 
the first time that all employees 

were present on one day at 
Colakreek. Management supports 

this activity to express their
 gratitude to the employees and 
their families for their performance 
and support in the past year.

Op 31 augustus 2008 werd naar een idee van 

Mine Maintenance Planner Rishi Kisoensingh voor 

het organiseren van een uitstapje voor groep 

C van de Mine Maintenance-afdeling, de eerste 

Family Day georganiseerd. Het was de eerste keer 

dat alle werknemers op één dag aanwezig waren

te Colakreek. Management ondersteunt deze 

activiteit om op zo’n manier dank te zeggen aan 

de werknemers en hun familie voor de prestatie 

en ondersteuning in het afgelopen jaar. 

People & Culture
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BEZOEKERS 
BIJ ROSEBEL 

Rosebel hosts many visitors on 
a regular basis, varying from 
corporate guests to business 
relations and consultants. In this 
section of RGM News we talk 
to several visitors to inform our 
employees about the purpose 
of their visits and how they’ve 
experienced their stay at Rosebel.

Robert Carreau, Senior Vice 
President Health & Safety
‘I was invited to come down 
to the Rosebel Family Day and 
scheduled it as part of one of my 
regular visits. During my last visit 

Rosebel ontvangt regelmatig 
bezoekers, variërend van 
bedrijfsgasten tot zakenrelaties 
en consultants. In deze rubriek 
van RGM News praten wij 
met enkele gasten om onze 
werknemers te informeren over 
het doel van hun bezoek en hoe 
zij hun verblijf bij Rosebel ervaren.

Robert Carreau, Senior Vice 
President Health & Safety
‘Ik ben uitgenodigd voor de 
Rosebel Family Day en ik heb 
het gepland als een van mijn 
reguliere bezoeken. Tijdens mijn 
laatste bezoek in mei woonde ik 
de ochtend-productievergadering 
bij en ik merkte een grote verande-

in May, I attended the morning 
production meeting and noticed a 
big change in how the meetings 
are run and the systems in place 
to manage production. This effort 
is having significant impacts and 
Rosebel is starting to set some 
production records for drilling and 
tonnes mined. I attended the family 
day for the first time and was 
surprised by how large an event 
it is and how well attended it is. I 
especially enjoyed meeting those 
employees whom I’ve never met 
and particularly enjoyed meeting 
their families. Rosebel has initiated 

PEOPLE & CULTURE

VISITORS 
AT ROSEBEL 

Rosebel ontvangt regelmatig bezoekers, variërend van 

bedrijfsgasten tot zakenrelaties en consultants. In deze

rubriek van RGM News praten wij met enkele gasten om 

onze werknemers te informeren over het doel van hun 

bezoek en hoe zij hun verblijf bij Rosebel ervaren.

ring in de manier waarop de 
vergaderingen plaatsvinden en de 
systemen die worden gehanteerd 
om de productie te managen. 
Deze inspanning heeft aanzien-
lijke invloed en Rosebel begint 
een aantal productierecords neer 
te zetten voor wat betreft boringen 
en gemijnde tonnages. Ik maakte 
voor het eerst de Family Day mee 
en ik was verrast over de omvang 
van het evenement en hoe 
goed bezocht het was. Ik vond 
het bijzonder leuk om kennis te 
maken met die werknemers, die 
ik nog nooit had ontmoet, en ook 
met hun gezinnen. Rosebel heeft 
dit jaar een aantal opmerkelijke 
zaken geïnitieerd. Ondanks een 

Rosebel hosts many visitors on a regular basis, varying 
from corporate guests to business relations and 
consultants. In this section of RGM News we talk to 
several visitors to inform our employees about the 
purpose of their visits and how they’ve experienced 
their stay at Rosebel.

CAROL BANDUCCI, CHIEF FINANCIAL OFFICER 
AT RGM’S FAMILY DAY 2014 
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moeilijke start met een aantal 
ernstige tegenvallers tonen de 
geïmplementeerde veranderingen 
aanzienlijke verbeteringen. 
Met jullie harde werk en focus 
zullen jullie de doelen van dit 
jaar halen en blijven jullie nog 
jaren het vlaggenschip van de 
maatschappij. En denk hier altijd 
aan: er is niets waar wij meer 
waarde aan hechten dan elk een 
van jullie veilig naar huis en naar 
jullie gezinnen te sturen na elke 
shift. Iedereen, elke dag!‘

Carol Banducci, Chief 
Financial Officer 
‘Ik had een geweldige tijd in 
Suriname. Tijdens mijn verblijf 
heb ik de Rosebel mine site, 
Paramaribo Office alsook de 
Rosebel family day bezocht. Op 
de mine site ben ik bemoedigd 
geworden door de inspanningen 
van het gehele Rosebel team 
om nieuwe ideeën te genereren 
en in te spelen op kansen die 
ons in staat zullen stellen op 

some remarkable things this year. 
Despite a tough start with some 
serious setbacks, the implemented 
changes are showing significant 
improvements. With your continued 
hard work and focus you will meet 
your objectives this year – and 
continue to be a flag ship operation 
for years to come.  And always 
remember – there is nothing we 
value more than having you home 
safely with your families after each 
shift. Each one, each day, every 
day!‘

Carol Banducci, Chief 
Financial Officer 
‘I had an excellent trip to Suriname. 
During my stay, I had the 
opportunity to visit the Rosebel 
mine site and the Paramaribo 
office and to attend the Family Day 
celebration. While at site, I was 
encouraged by the efforts of the 
entire Rosebel team to generate 
ideas and execute on opportunities 

to help our operations run more 
efficiently and effectively under 
this very challenging gold price 
environment. The 3 C’s of cash 
preservation, cost reduction and 
disciplined capital allocation are well 
understood and remain a critical 
focus for all of us.  The success of 
the ‘We Tjaring Waka’ optimization 
project is key to the future success 
of our operations, so the team spirit 
and focus of the Rosebel team was 
exciting and very encouraging. The 
Family Day celebrations were most 
enjoyable. I met many employees 
and their families from across 
the operation and was warmly 
welcomed by everyone. The day 
was full of fun, laughter and joy, 
together with good food and music.  
It truly is a Rosebel family where 
our success is built not only on 
how we work together, but on how 
we support each other, particularly 
during challenging times.’ ■

een effectievere en efficiëntere 
manier te opereren in deze 
uitdagende periode. De ‘drie 
Cs’: cash preservation (behoud 
van contanten), cost reduction 
(kostenreductie) en disciplined 
cash allocation (toewijzing van 
kapitaal) zijn goed begrepen 
en blijven voor ons allen een 
belangrijke focus. Het ‘We Tjaring 
Waka’ project is belangrijk voor 
het succes van onze operatie. 
Daarom was de team spirit en de 
focus van het Rosebel team erg 
indrukwekkend. De family day 
was vooral erg plezierig. Ik heb 
vele employees en hun families 
mogen ontmoeten en ik ben 
hartelijk verwelkomd door een 
ieder. Het was een plezierige dag 
met veel gelach, lekker eten en 
goeie muziek. De Rosebel familie 
is de basis voor ons succes, niet 
alleen om hoe we met elkaar 
omgaan maar vooral ook om 
hoe we elkaar ondersteunen 
gedurende deze uitdagende 
periode.’ ■

ROBERT CARREAU, SENIOR VICE 
PRESIDENT HEALTH & SAFETY

‘Ik vond het 
bijzonder leuk 
om kennis te 
maken met 
die werk-
nemers, die 
ik nog nooit 
had ontmoet, 
en ook met 
hun gezinnen‘

ROBERT CARREAU, SENIOR VICE 
PRESIDENT HEALTH & SAFETY

‘I especially 
enjoyed meeting 
those employees 
whom I’ve never 
met and particu-
larly enjoyed 
meeting their 
families’

People & Culture

ROBERT CARREAU, SENIOR VICE PRESIDENT 
HEALTH & SAFETY AT FAMILY DAY 2014
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SLDP IN 
DE PRAKTIJK

Iets langer dan 2 jaar geleden werd 
het SLDP programma bij Rosebel 

geïntroduceerd. In deze editie van 
RGM News kijken wij terug op deze 

twee jaren en wijden wij uit over 
de meest recente ontwikkelingen.

One of the most recent developments is the 
strengthening of the facilitator team by local 
facilitators. The goal is to build up a team existing 
solely out of internal facilitators. One of the 
benefits of this initiative is cost reduction, which 
is aligned to our strategic priority, the three Cs 
(cost reduction, disciplined capital allocation and 
cash preservation). SLDP has been designed 
to be sustainable. The internal facilitators will 
contribute to the objective by making sure the 
employees own the program. 

Rosebel employees are considered to have 
a better understanding of the business and 
challenges than external facilitators. This is 
exactly why Serano Ramcharan, Environmental 
trainer responded to the internal posting for 
SLDP facilitators. Serano mentions he was 
immediately intrigued because of the similarities 
to his daily activities as a trainer, but it’s also an 
opportunity to better understand the managerial 
aspects which might enable him to become an 
example to others. Serano: ‘Not only do internal 
facilitators understand the company culture, we 
also know how to communicate with employees 

Een van de meest recente ontwikkelingen is de 
versterking van het facilitator team door lokale 
facilitators. Het doel is een team te creëren die 
uitsluitend bestaat uit interne facilitators. Één 
van de voordelen van dit initiatief is kostenverla-
ging, hetgeen op één lijn ligt met onze strategi-
sche prioriteit, de 3C’s (kostenverlaging, systema-
tische kapitaaltoewijzing en kasbehoud). SLDP is 
ontworpen op duurzaamheid. De interne facilita-
tors zullen aan dit doel bijdragen door ervoor te 
zorgen dat het programma van de werknemers is.

Werknemers van Rosebel worden geacht een 
beter begrip te hebben van de zaken en uitda-
gingen dan externe facilitators. Dit is precies de 
reden waarom Serano Ramcharan, Milieu trainer, 
reageerde op de interne oproep voor SLDP 

Even though changes have been made to 
improve the program along the way, one 
thing that has remained constant, is the 

goal of the SLDP: to equip Supervisors 
with the essential skills and expertise 
needed to be successful in their roles. 

Hoewel er gaandeweg veranderingen zijn 

gepleegd om het programma te verbeteren 

is er één ding constant gebleven en dat is 

het doel van de SLDP: om Supervisors uit te 

rusten met de essentiële vaardigheden en 

expertise die nodig zijn om succesvol te zijn 

in hun rollen. 

PEOPLE & CULTURE

TAKING OWNERSHIP 
OF SLDP

A little over 2 years ago, the SLDP program 
was launched at Rosebel. In this edition of 

RGM News we will reflect on these two years 
and elaborate on the latest developments. 

ROSEBEL’S INTERNE SLDP FACILITATORS 
ROSEBEL’S INTERNAL SLDP FACILITATORS 
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‘SLDP is een 
continu proces’ facilitators. Serano zegt dat zijn interesse gelijk 

was gewekt vanwege de overeenkomsten met 
zijn dagelijkse activiteiten als trainer, maar dat 
het ook een kans was om de management 
aspecten beter te begrijpen, hetgeen hem tot 
een voorbeeld voor anderen kon maken. Serano: 
‘De interne facilitators begrijpen niet alleen de 
bedrijfscultuur, wij weten ook hoe effectief te 
communiceren met werknemers, omdat wij
 werknemers van Rosebel zijn.’ Carolyn Djian, 
die vanaf het begin bij het programma was 
betrokken, bevestigt dit gezien het feit dat de 
evaluatie scores die SLDP deelnemers aan inter-
ne facilitators toekennen hoger dan normaal zijn.

Naast Carolyn Djian en Serano Ramcharan zullen 
Roger d’Mattos, Soetjipto Verkuijl, Jaswant Bipat 
en Johannes Abielie het team van lokale facilita-
tors vormen. Zij zijn gekozen, omdat zij voldoen 
aan het profiel van een SLDP facilitator: iemand 
die flexibel is, die creativiteit waardeert en in 
staat is geloofwaardig over te komen als leider.
Er is veel tijd en geld geïnvesteerd in SLDP. Om 
de effectiviteit te meten, is er samen met een 
externe partij een ROI (Return on Investment) 
studie gedaan. Deze studie bestaat uit een 
evaluatie onderzoek om bevindingen op twee 
punten te rapporteren: halverwege het program-
ma en na het programma. Alle deelnemers vulden 

effectively because we are Rosebel employees’. 
Carolyn Djian, who has been involved in the 
program from the start, confirms this as the 
evaluation scores given to internal facilitators 
by SLDP participants are higher than usual.

Aside from Carolyn Djian and Serano Ramcharan, 
Soetjipto Verkuijl, Roger d’Mattos, Jaswant Bipat, 
and Johannes Abielie, will form the team of local 
facilitators. They have been selected because 
they fit the profile of a SLDP facilitator, which is 
someone who is flexible, embraces creativity  
and is able to demonstrate credibility as a leader.

A lot of time and money have been invested 
in SLDP. To measure the effectiveness, an ROI 
(Return on Investment) study was completed 
together with an external party. This study 
consists of an evaluation study to report findings 
at two points: mid-program and post-program. 
All participants completed a self – assessment 
of all of the skills before and after participating  
each module. With this information, projects 
were initiated to further monitor and improve 
supervisory skills. An example of one such a 

People & Culture

voor en na deelname aan elke module een beoor-
delingsformulier in betrekking hebbende op al hun 
eigen vaardigheden. Met deze informatie werden 
er projecten opgestart om leidinggevende vaar-
digheden verder te monitoren en te verbeteren. 
Een voorbeeld van een dergelijk project was ‘het 
time management project’ in de Mill. Dit project 
resulteerde in een tijdsbesparing van 60 minuten 
bij de start van elke rotatie, hetgeen neerkomt 
op 430 uren in een jaar. De evaluatie halverwege 
het programma toonde een rendement van 65% 
op de algehele investering (USD 3 miljoen).

SLDP is een continu proces. Nieuwe of aange-
nomen supervisors zullen in het programma 
worden opgenomen. Module 7, Finance 101 is 
recentelijk afgerond. Het doel van deze module is 
om bewustwording te creëren voor de financiële 
aspecten van het zakendoen, in het bijzonder in 
deze tijd van bezuinigingen. De laatste module 
van SLDP, Module 8 heet ‘empowering and 
developing people’. ■

project was ‘the time management project’ 
conducted at the Mill department. This project 
resulted into a time saving 60 minutes at the 
start of each rotation, this sums up to 430 hours 
over a year. The midterm evaluation has shown 
that 65% return of investment of the overall 
investment (USD 3 Million).

SLDP is an ongoing process. Newly nominated 
or hired supervisors will be enrolled into the 
program. Module 7, Finance 101 was recently 
completed. The purpose of this module is to 
increase awareness about the financial aspects 
of the business, especially during these 
challenging times. The next Module of SLDP, 
Module 8 will be about ‘Empowering and 
developing people’. ■
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Velen van ons hebben de ambitie om onszelf te ontwikkelen en te 

groeien binnen Rosebel. Sustainability Manager, Jerry Finisie, vertelt zijn 

succesverhaal. Jerry begon in juli 2002 als student bij Rosebel. Na het 

behalen van zijn graad in Public Administration aan de Anton de Kom 

Universiteit van Suriname, kwam hij officieel in dienst bij Rosebel 

als Community Relations Officer. Voorafgaand aan zijn promotie 

tot Sustainability Manager heeft Jerry de functies Public 

Communication & Community Relations Coordinator, Community 

Relations Superintendent en Human Resource Superintendent bekleed.

JERRY FINISIE’S
WEG NAAR DE TOP

In elke editie van RGM News vertelt een manager 
 ons over de uitdagingen op zijn/haar werkgebied. 

In dit nummer komt Sustainability Manager 
Jerry Finisie aan het woord.

In this edition of RGM News we introduce a 
new theme. We interview a manager about the 

challenges in his/her field of activities. In this edition, 
we talk to Sustainability Manager, Jerry Finisie.

IN GESPREK MET...

JERRY FINISIE’S 
JOURNEY TO THE TOP

Many of us have the ambition to develop ourselves and grow at 

Rosebel. Sustainability Manager, Jerry Finisie shares his success 

story. Jerry first started at Rosebel as a student in July 2002. Af-

ter obtaining his degree in Public Administration from the Anton 

de Kom University of Suriname, he officially joined Rosebel as 

Community Relations Officer. Prior to his promotion to Sustaina-

bility Manager, Jerry has filled the positions of Public Communica-

tion and Community Relations Coordinator, Community Relations 

Superintendent and Human Resource Superintendent.

Kun je ons vertellen wat je huidige 
functie inhoudt? Wat zijn je taken? Hoe 
ervaar je je nieuwe functie, is het werk 
zwaarder geworden? Als Sustainability 
Manager ben ik verantwoordelijk voor het 
duurzaamheidsbeleid van Rosebel. Ik werk 
nauw samen met managers van alle afdelingen 
om ons duurzaamheidsbeleid te verbeteren 

Can you tell us what your current positi-
on entails? How do you experience your 
new job and has the work become more 
demanding? As Sustainability Manager I 
am responsible for the sustainability policy 
of Rosebel. I work closely with managers of 
all departments to improve our sustainability 
policy and to guarantee compliance with the 
various certifications such as ISO, OSHAS, 
and TSM.
The job is a tremendous challenge. I have a 
lot more work but I would not call it more 
demanding. It is at a higher level and it gives 
me a broader view on things and on how I, 
as a manager, have to operate. Now I have 
to be able to anticipate over a longer period 
of time, for example, 3 to 5 years. 

How have you overcome the challenges 
along this road? I approach any challenge 
as a learning opportunity and I stay optimistic.

A CONVERSATION WITH...

SUSTAINABILITY MANAGER, JERRY FINISIE STARTTE
ALS STUDENT BIJ ROSEBEL
SUSTAINABILITY MANAGER, JERRY FINISIE STARTED 
WORKING AS A STUDENT AT ROSEBEL
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JERRY FINISIE 
SUSTAINABILITY MANAGER 

‘Ik ben heel 
flexibel maar 
ik verwacht 
wel resultaat’ 

en de naleving van de diverse certificeringen 
zoals ISO, OSHAS, TSM te garanderen. Ik vind 
de functie een geweldige uitdaging, ik heb 
veel meer werk, maar zwaarder zou ik het niet 
noemen. Het is wel op een hoger niveau en het 
geeft mij een bredere kijk op zaken en hoe ik als 
leidinggevende daarin moet opereren. Ik moet 
nu in staat zijn over een veel langere periode 
van bijvoorbeeld 3 en 5 jaar vooruit te kijken. 

Hoe heb je de uitdagingen al die tijd 
het hoofd kunnen bieden? Ik benader alle 
uitdagingen als een kans om te leren en ik blijf 
optimistisch. Ik sta open voor feedback van 
anderen. Het is belangrijk om jouw ideeën te 
delen om jezelf te testen en ze te verbeteren. 
Anderen erbij betrekken stelt je in staat de 
verschillende zienswijzen te begrijpen en jouw 
eigen zienswijze te verbreden.

Als manager ben je ook een rolmodel. 
Welk voorbeeld geef je aan de mensen 
zodat ze zich aan je kunnen optrekken?
Ik ben te allen tijde mezelf en ik wil dat zo 
houden. Als leider wil ik toegankelijk zijn voor 
eenieder en ik blijf focussen op mensen. Het 
voorbeeld dat ik wil geven, is de wijze hoe ik me 
heb ingezet aan het werk. Ik ben als student 
begonnen via een consultancy, dan als officer 
en nu manager. Dus inzet en hard werken loont.

Zoals je ons nu hebt verteld over je 
carrière bij Rosebel zijn er dus mogelijk-
heden om je te ontplooien en hogerop 
te komen. Stimuleer je jouw personeel 
ook om dat te doen, dus beter presteren 

I’m also open to  receiving feedback from 
others. It’s important to share your ideas to 
challenge yourself and improve them. Involving 
others enables you to understand the different 
points of view and  broaden your own.   

As a manager you are also a role model. 
What is the example you set for your 
employees so that they can be inspired 
by you? I am myself at all times and I want 
to keep it that way. As a leader, it’s important 
to be accessible to everyone and focus on 
the people. The example I want to set is the 
manner in which I have dedicated myself to 
my job. I started as a student via a consultan-
cy, then I was promoted to officer and now I 
am a manager. So, dedication and hard work 
pay off.

You have demonstrated that the oppor-
tunities for growth exist. Do you stimu-
late your personnel to take advantage 
of them as well? My job now is to do things 
via other people and to deliver quality and re-
sults. Therefore, the people I manage should 
also have the right capacities and qualities. 
The development of the capabilities of local 
employees is crucial. So it’s very important to 
motivate and support people in their personal 
development so they can seize the opportuni-
ties as well. 

What is your message to employees 
who want to grow? Don’t be afraid of a 
challenge. Try to learn from every situation 
and stay optimistic. Be ambitious, set clear 
goals and work towards them. It’s also impor-
tant to determine what motivates you and 
focus on it. Remember, nothing is free! ■

want de kansen en vooruitzichten zijn er? 
Mijn taak nu is dingen doen via andere mensen 
en om kwaliteit te kunnen leveren moeten je 
collega’s goede capaciteiten en kwaliteiten 
bezitten. Dus het is meer dan een verplichting 
om mensen te motiveren en te ondersteunen in 
hun persoonlijke ontwikkeling. Carrière maken 
is mogelijk binnen RGM maar ook daarbuiten 
en met de opgedane kennis binnen RGM kan 
je bijna overal een baan vinden. En een van de 
voornaamste dingen welke als grondslag dient 
hierbij is het verbeteren van de capaciteiten van 
Surinamers. 

Wat is jouw boodschap aan werknemers 
die willen groeien? Wees niet bang voor een 
uitdaging. Probeer van elke situatie te leren en 
blijf optimistisch. Wees ambitieus, zorg voor 
duidelijke doelen en werk ernaar toe. Het is 
ook belangrijk om te bepalen wat jou motiveert 
en je daarop te richten. Denk eraan: niets is 
gratis. ■
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MAAK KENNIS MET...

Melvin noemt het team van 
Fire & Rescue goed op elkaar 
ingespeeld. Melvin: ‘Voor dit 
type werk is het belangrijk dat je 
elkaars sterke en minder sterke 
kanten kent. Verder moet het 
voor eenieder duidelijk zijn  wat 
er van  ze verwacht wordt. Als 
team zijn we gelukkig wel naar 
elkaar toegegroeid’.

Voordat Melvin bij Rosebel in 
dienst kwam, heeft hij gewerkt 
bij Fernandes Group, o.a. als 
branch supervisor en als techni-
sche man. In 2011 was hij ready 
voor grotere uitdagingen en 
solliciteerde daarom bij
Rosebel. Daar heeft hij geen 

moment spijt van. ‘Natuurlijk 
was het wel even wennen dat 
ik niet elke avond naar huis kan. 
Maar daartegenover staat dat 
ik een uitdagende baan heb. Ik 
volg regelmatig trainingen en 
leer veel. Goede arbeidsvoor-
waarden maken het werk alleen 
maar aantrekkelijker voor mij!’ 

Privé leven
Melvin is getrouwd met Cher-
onne en samen hebben zij twee 
jongens van 15 en 17 jaar. 
Melvin werkt op een 14/7-werk-
schema. De zeven dagen die hij 
thuis is, probeert hij zoveel als 
mogelijk door te brengen met 
zijn familie. In zijn vrije tijd doet 
hij aan voetballen en gaat hij 
naar de gym. ■

MAAK KENNIS MET...

Mevin Sarucco
FIRE PREVENTION OFFICER 

In deze editie van Rosebel News leren we Melvin 
beter kennen. Melvin is vanaf 4 oktober 2011 werk-
zaam op de afdeling Fire & Rescue. Op dit moment 
telt deze afdeling vijf medewerkers. Deze afdeling 
valt onder ‘Health & Safety’ en ondersteunt naast de 
Health & Safety-afdeling ook de andere afdelingen in 
het bereiken van onze Zero Harm-doelstellingen. 

Melvin says the Fire & Rescue 
team members are very 
well aligned to  one another. 
‘For this type of work, it is 
important to know each other’s 
strengths and weaknesses. 
Also, everyone must be clear as 
to what is expected of them. 
Fortunately, as a team, we have 
grown towards one another’.

Before Melvin started working 
at Rosebel he worked at the 
Fernandes Group as, among 

other things, branch supervisor 
and technical assistant. In 
2011, he was ready for a 
bigger challenge and applied for 
a position at Rosebel. He has 
no regrets about this at all. 

Melvin: ‘Of course, I had to 
get used to it that I could not 
go home every evening. But, 
then again, I have a challenging 
job. I attend training courses 
regularly and I learn a lot. 
Proper terms of employment 

only make the work that much 
more attractive to me!’ 

Private life
Melvin is married to Cheronne 
and they have two boys of 15 
and 17. Melvin works the 14/7 
schedule. The 7 days that he 
is at home, he tries to spend 
as much time as possible with 
his family. In his spare time he 
plays soccer and spends some 
time in the gym. ■

❙ MELVIN, FIRE PREVENTION OFFICER 

Dit doen de medewerkers 
middels het ondersteunen 

van de verdere ontwikkeling 
van de afdeling Brandweer, 

het doen van inspecties 
van brandblusapparaten 
op alle heavy equipment 

en het assisteren bij 
noodsituaties. Melvin is 

o.a. verantwoordelijk voor 
inspecties van alle 

brandbeveiligingssystemen 
en het uitrukken bij alarm.

They do so by supporting 
the further development 
of the Fire Department, 
conducting inspections 
of fire extinguishers on 

all heavy equipment and 
assisting in emergency 

situations. One of 
Melvin’s responsibilities 

is to inspect all fire 
safety systems and 
respond to alarms.

PLEASE MEET...
MEVIN SARUCCO FIRE PREVENTION OFFICER 
In this edition of Rosebel News we get to know Melvin a little better. Melvin has been working 
in the Fire & Rescue Department since October 4, 2011. At the moment, this department has 
five employees. It is a subdivision of the Health & Safety Department and supports the Health 
& Safety Department as well as other departments in reaching our Zero Harm objectives. 
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Overzicht van de new hires (expats, monthlies, hourlies & Caricom) vanaf mei 2014:
Overview of the new hires, starting May 2014:

Jubilarissen
EMPLOYEENAAM  AFDELINGSNAAM FUNCTIENAAM         IN DIENST DIENSTJAREN

People & Culture / New hires

Pinas, Edgar Mine Maintenance Intermediate Planner 13-Oct-08 5
Pinas, Norma Edna Camp Management House Keeping House Attendent Level I 16-Oct-08 5
Mangkoeredjo, Stanley   Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 16-Apr-09 5
Bronne, Dennis Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 16-Apr-09 5
Wens, Stefery Mine Ops. - Drilling Drill Operator Level II 6-Aug-09 5
Patra, Cleon Erwin  Medical Medic 16-Sep-08 5
Bauer, Sharon Medical Medical Services Superintendent 1-Sep-08 5
Linga, Remie Mine Ops. - Drilling Drill Helper Level II 1-Sep-08 5
Janki, Sherida Yvonne Camp Management Office Office Assistant 3-Sep-08 5
Ritfeld, Murwin Mine Engineering Junior Mine Engineer 18-Aug-09 5
Misiedjan, Robert Mill Operations Mill Operator Level II  7-Jul-09 5
Etman, Cedric Mill Operations Mill Operator Level II 7-Jul-09 5
Fonkel, Romeo Mine Ops. - Administration Mine Supervisor 9-Jun-09 5
Wee Wee, Eugene Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 4-Aug-09 5
Sewsahai, Roopesh Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 4-Aug-09 5
Leliendal, Angelo Mine Ops. - Aggregate Plant Small Loader Operator Level III 28-Oct-08 5
Jozuazoon, Machlon Mine Engineering Rodman Level II 24-Oct-08 5
Leidsman , Gilvan Chandill Mine Ops. - Drilling Drill Helper Level I 25-Oct-08 5
Sanawi, Fabian Derrick Camp Management Kitchen Kitchen Helper Level I 14-May-09 5
Lugard, Alvaro Mill Operations Mill Operator Level II 21-Jul-09 5
Majanna, Sibert Mine Ops. - Drilling Drill Helper Level I 16-Jul-09 5
Loseng, Steven Procurement Inventory Controller 19-May-09 5
Bendanon, Astrando Camp Management Kitchen Kitchen Helper Level II 26-May-09 5
Dieko, Clifford Mine Ops. - Drilling Drill Helper Level I 16-Jul-09 5
Kentie, Nelis Mine Ops. - Bush Cutting Faller Level II 16-Apr-09 5
Abaas, Theo Mine Ops. - Road Maintenance Haultruck Operator Level I 23-Apr-09 5
Ramdhan, Doedhnath Deokumar Camp Management Kitchen Storekeeper Level l 8-Apr-09 5
Dawoot, Giliano  Camp Man Water & Food Dist. Driver Level I 4-Apr-09 5
Brown, Revolino Human Resources HR Supervisor Compensation&Benefits 22-Sep-08 5
Taweroe, Deeram Mine Ops. - Administration Mine Supervisor 2-Apr-09 5
Haltman, Iwan Steven Security Security Officer  5-Sep-08 5
Singh, Lakeram Mill Electrical A/C Technician Level 1 14-Jul-09 5
Bakri, Rijanie  Geology Technical Services Administration Coordinator 25-Jun-09 5
Stuger, Ivan Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 7-May-09 5
Rantwijk, Jurmen Camp Management Kitchen Kitchen Helper Level II 7-May-09 5
Pinas, Arti Grade Control Sampler Level I 7-May-09 5
Ensberg, Marrel  Erland Mine Engineering Mine Engineer 28-Jul-09 5
Mardjo, Pairin Mine Maintenance Mechanic Level II 28-May-09 5
Pina, Marvin Mine Ops. - Blasting Blaster Level I 16-Jul-09 5
Vola, Thimoteus Grade Control Sampler Level I 16-Jul-09 5
Toemar, Richard Mine Ops. - Ore Feed Small Excavator Operator Level II 16-Jul-09 5
Abisoina, Orlando Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level I 9-Apr-09 5
Alspeer, Lucien Stuart Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level I 9-Apr-09 5
Wright, Shermon Geology Senior Technician Special Projects  25-Aug-09 5
Sookha, Shammi Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 31-Jul-09 5
Fonkel, Angelo Environmental Environmental Officer 16-May-09 5
Caffe, Jurgen Environmental Environmental Specialist 16-May-09 5
Landveld, Odebedain Camp Management Kitchen Kitchen Helper Level I 2-Jul-09 5

1A National new hires: MONTHLIES 
EMPLOYEENAAM IN DIENST AFDELINGSNAAM FUNCTIENAAM
Kastiel Benito 16 -May -2014 Mine Maintenance  Mechanic Level 3
Hemnauth Jainauth 16 –May-2014 Mine Maintenance  Mechanic Level 3
Kishansingh Dhawtal 16-Jul-14 Mill Assay Lab Lab helper Level 2
Imro Tony 21-Aug-14 Mill Operations Crane Operator 125 ton Level 3
Drusella Emanels 20-May-14 Geology Grade Control Technician  
Erik Sodikromo  13-May-14 Geology Grade Control Technician  
Robbie Vrede  20-May-14 Geology Grade Control Technician  
Onesimus Djakie  13-May-14 Geology Grade Control Technician  
Jonathan Corinde  13-May-14 Geology Grade Control Technician  
Ashwin Daniel Busgith  20-May-14 Engineering Junior Mine Engineer
Raoul Nunes 4-Aug-14 Human Resource Human Resource Officer
Robert Orban 18-Aug-14 Security Investigator
Richard van der Horst 1-Sep-14 LCA Senior Associate

Expat new hires:    
EMPLOYEENAAM IN DIENST AFDELINGSNAAM FUNCTIENAAM
Daniel van der Merwe 1-Sep-14 IT  IT Superintendent
Andrew Taylorde Santola 14-Jul-14 Mill LEAD Engineer
Olivier Hamel 21-Jul-14 Mine Engineering LEAD Engineer
Mike Frederick 29-May-14 Mine Maintenance Mine Maintenance Superintendent
Steven Scarth 11-Aug-14 Mine Maintenance Caterpillar Trainer
Hugo Urrea Valenzuela 21-May-14 Mine Operations Explosive Plant Coordinator
Saran Sankar 14-Jul-14 Mine Operations Drill & Blast Senior Engineer
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EMPLOYEENAAM  AFDELINGSNAAM FUNCTIENAAM         IN DIENST DIENSTJAREN

Bauer, Niven Archibald Health and Safety Mining Health & Safety Officer 9-Sep-08 5
Jibodh, Manojkoemar Security Security Officer  15-Sep-08 5
Doorson , Edward Mill Assay Lab Lab Helper Level I 11-Aug-09 5
Mando, Albertus Mine Exploration Coreshack Helper/Splitter Level III 11-Aug-09 5
Mohes, Ramesh Persaud Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 23-Apr-09 5
Ranoesemito, Hubert  Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 23-Apr-09 5
Mohamed, Dino Mitchel Mill Assay Lab Lab Helper Level I 31-Oct-08 5
Vlieggans, Imro Mine Exploration Geo Technician Level II 28-Oct-08 5
Maatsen, Etienne August Mine Exploration Field Technician 28-Oct-08 5
Finkie, Reno Mine Ops. - Bush Cutting Bushcutter Level I 16-Apr-09 5
Kile, Clifton Erik Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 30-Apr-09 5
Naana, Melleo Winston Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level II 30-Apr-09 5
Awetie, Savon Camp Management House Keeping House Attendent Level III 26-Aug-09 5
Gatonie, Delano Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 17-Jun-09 5
Winston, Vishal Mine Ops. - Loading Large Excavator Operator Level I 16-Jul-09 5
Isselt, Johan Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level I 16-Jul-09 5
Leyman, Rosley Riandes Mine Ops. - Drilling Drill Helper Level I 25-Oct-08 5
Aaron van, Wendel Clyde Mine Ops. - Blasting Explosives Truck Operator Level I 25-Oct-08 5
Poeketie, Lugene Mine Ops. - Drainage & Dewater Pumpman Level I 25-Oct-08 5
Marengo, Jonathan Mine Ops. - Loading Large Shovel Operator Level II 2-Apr-09 5
Phieram, Jagdiespersad Mine Ops. - Blasting Blaster Level I 31-May-04 10
Poeketi, Denny  Mine Ops. - Drilling Drill Operator Level I 1-Jun-04 10
Mawie, Rudi  Mine Ops. - Drilling Drill Operator Level I 31-May-04 10
Inge, Jonny Lesly Mine Maintenance Machinist Level I 7-Jun-04 10
Kruiner, Samuel  Mine Ops. - Administration Project Supervisor 6-Oct-03 10
Poeran, Rinaldo  Mine Ops. - Administration Mine General Foreman 13-Oct-03 10
With, Cherwien  Mine Ops. - Administration Drill Supervisor 11-Jun-04 10
Djosari, Terence  Mine Engineering Senior Short Range Planner 20-Oct-03 10
Gangapersad, Sriedath  Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level I 3-May-04 10
Zeegenaar, John  Mine Maintenance Tireman Level II 24-Apr-04 10
Sital, Rishi  Mill Assay Lab Lab Leader Level II 12-Apr-04 10
Kruijdenhof, Jermain  Mine Ops. - Administration Pumping Supervisor 2-Apr-04 10
Raiman, Legiran  Mill Assay Lab Lab Helper Level I 20-Apr-04 10
Kurban, Raoul  Mine Ops. - Hauling  Tow Haul Operator Level I 9-Sep-03 10
Jonathan, Stanley  Mine Ops. - Administration Bushcutter Supervisor 1-Sep-03 10
Baasaron, Rinaldo  Mine Ops. - Loading Large Excavator Operator Level I 6-Oct-03 10
Jubithana, Jerry M Security Security Officer  22-Jun-04 10
Atmopawiro, Robert  Mine Maintenance Safety Officer 14-Jun-04 10
Karsoredjo, Mustafa  Warehouse Senior Warehouseman Level II 21-Jun-04 10
Elsperman, Stanly  Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level II 15-Jun-04 10
Maabo, Richell  Mine Ops. - Administration Drill Supervisor 14-Jun-04 10
Richaards, Ricky  Mine Ops. - Road Maintenance Grader Operator Level II 1-Jul-04 10
Plein, Rogiel  Mine Ops. - Blasting Explosives Truck Operator Level I 19-Jul-04 10
Moeslikan, Dwight  Mine Ops. - Road Maintenance Haultruck Operator Level I 16-Jul-04 10
Genderen van, Elmert  Mill Maintenance Mill Maintenance Supervisor 27-Jul-04 10
Saban, Rivani  Mine Ops. - Loading Large Excavator Operator Level I 27-Jul-04 10
Keyzer, Ulrich  Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 21-Jun-04 10
Samijadi, Armand  Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 1-Jul-04 10
Djojodikromo, Ernst  Mill Assay Lab Lab Helper Level I 21-Jun-04 10
Goddet, Theo  Mine Ops. - Blasting Blaster Level I 1-Oct-03 10
Senen, Johnny Trisno Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 29-Sep-03 10
Bissumbhar, Bhagwandat  Mine Ops. - Loading Large Loader Operator Level I 6-Oct-03 10
Karijodrono, Michel  Mine Ops. - Road Maintenance Grader Operator Level II 6-Oct-03 10
Hoepel, Erwin  Mine Ops. - Administration General Foreman Drilling 14-Oct-03 10
Doerahman, Jimmy  Mine Ops- Training & Safety Mine Trainer 6-Oct-03 10
Bridgewater, Suzanna  Human Resources HR Officer Employee Services 14-May-04 10
Powel, Cherwien  Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 26-Jan-04 10
Ommel, Merril  Mine Ops. - Loading Dozer Operator Level II 29-Jan-04 10
Sadikromo, Jerrel  Mine Maintenance Mechanic Level I 18-Sep-03 10
Sokromo, Rinsoekarmie Mill Assay Lab Lab Leader Level I 29-Sep-03 10
Edwards, Winston  Mill Assay Lab Lab Leader Level I 6-Oct-03 10
Karjowidjojo, Johnny Legiran Surface Support Carpenter Level I 1-Sep-03 10
Brunswijk, Raymon  Mine Ops. - Administration Drill Supervisor 1-Oct-03 10
Finkie, Raymond  Mine Ops. - Drilling Drill Operator Level I 1-Oct-03 10
Perre, Jerrel  Security Security Officer  22-Jun-04 10
Moor, Johnny  Mine Maintenance Maintenance Supervisor 28-Jun-04 10
Pinas, Freddy  Mine Ops- Training & Safety Mine Trainer 13-Oct-03 10
Julen, Branly  Mine Ops. - Loading Dozer Operator Level II 30-Oct-03 10
Leidsman, Dennis  Camp Man Water & Food Dist. Driver Level I 16-Aug-04 10
Waandels, Robert  Mine Ops. - Road Maintenance Haultruck Operator Level I 16-Aug-04 10
Osenie, Mayckley Mine Engineering Instrument Person Level I 16-Aug-04 10
Finisie, Rudolf Otmar Mine Ops. - Loading Dozer Operator Level II 9-Aug-04 10
Watkin, Vincent  Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level II 18-Aug-04 10
Vrede, Hans  Mine Ops. - Loading Large Excavator Operator Level I 24-Aug-04 10
File, Eric  Security Security Officer  6-Oct-03 10
Blijd, Herman  Mine Ops. - Administration Mine Operations Assistant Superintendent  13-Oct-03 10
Olensky, Orlando Alban Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 19-Oct-03 10
Saakie, Stanley  Mine Ops. - Drilling Drill Operator Level I 21-Aug-04 10
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Kromodiwongso, Clifton  Mine Maintenance Mechanic Level I 28-Jun-04 10
Eersteling, Sylvano  Mill Maintenance Millwright Level I 21-Apr-04 10
Sastrodiwirjo, Brian  Mill Electrical Services Electrical services Supervisor 19-May-04 10
Fanje, Armand  Mine Ops. - Loading Large Excavator Operator Level I 13-Oct-03 10
Misiedjan, Otmar  Mine Ops. - Administration Drill Supervisor 13-Oct-03 10
Noordzee, Antonius  Mine Maintenance Mechanic Level I 16-Oct-03 10
Djamani, Johnny  Mine Maintenance Mechanic Level I 21-Oct-03 10
Adipie, Foelemanoe  Mine Exploration Coreshack Helper/Splitter Level I 17-May-04 10
Belfor, Ronald  Surface Support Electrician Level I 26-Apr-04 10
Pinas, Rudi  Mill Maintenance Millwright Level I 2-Apr-04 10
Springer, Clyde  Mill Operations Utility Operator Level I 1-Apr-04 10
Menes, Patrick  Mine Exploration Geo Technician Level I 5-Apr-04 10
Pierau, Wendell  Mine Engineering Wenco System Administrator 10-May-04 10
Landveld, Franklin  Mine Ops. - Administration Mine General Foreman 6-Oct-03 10
Hardjopawiro, Rudi  Mill Assay Lab Lab Leader Level III 5-Apr-04 10
Kromokarso, Regillio  Mine Ops. - Loading Large Shovel Operator Level I 5-Apr-04 10
Lensa, Ronald Johan Surface Support Foreman 6-Apr-04 10
Watamaleo, Jafeth  Security Security Supervisor 2-Oct-03 10
De Bruin, Jerry  Logistics Custom Broker 16-Aug-04 10
Djakiman, Kasian  Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 6-Oct-03 10
Garbin, Hendrie  Mine Ops. - Administration Mine Supervisor 6-Oct-03 10
Narain, Djaipersad  Surface Support Carpenter Level I 15-Sep-03 10
Tooy, Paul Agi Surface Support Electrician Level II 17-Oct-03 10
Kistasamay, Shan  Surface Support General Foreman Surface 5-Apr-04 10
Koorndijk, Orlando  Mine Maintenance Welder Level I 12-Apr-04 10
Sajat, Arvin  Mine Exploration Technical Services Database Administrator 15-Apr-04 10
Sankes, Renwick  Mine Maintenance Welder Level I 12-Apr-04 10
Watson, Paul Andre Surface Support 125 Ton Crane Operator Level II 1-Apr-04 10
Jubitana, Riano  Mill Operations Mill Operator Level I 13-Apr-04 10
Landveld, Regillio  Mine Ops. - Drilling Drill Operator Level I 12-Apr-04 10
Nagi, Gordon  Mill Maintenance Mill Maintenance Supervisor 27-Apr-04 10
Karwofodi, Egbert  Mine Maintenance Mechanic Level I 3-May-04 10
Sakidin, Gilbert  Mine Maintenance Hose & Tool Room Store keeper level 1 5-May-04 10
Kasanwasidi, Marsoedie  Mine Ops. - Road Maintenance Haultruck Operator Level I 27-Jul-04 10
Sakidin, Hendry  Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 27-Jul-04 10
Menig, Boi  Mine Ops. - Loading Large Shovel Operator Level I 24-Jul-04 10
Jeroe, Quido  Mine Exploration Coreshack Helper/Splitter Level I 9-Aug-04 10
Harrevelt, Gilvano  Warehouse Warehouse Foreman 7-Jun-04 10
Amania, Urwin  Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level II 22-Jun-04 10
Milan, Clement Colin Security Security Officer  21-Jun-04 10
Behareea, Lloyd Iwan Security Shift Commander 22-Jun-04 10
Soerjanom, Ferdi  Camp Management Kitchen Cook Level I 29-Aug-04 10
Tooy, Richard  Mine Ops. - Drilling Drill Operator Level I 17-May-04 10
Amimba, Clifton  Mine Exploration Geo Technician Level I 4-May-04 10
Paulus, Mario  Warehouse Senior Warehouseman Level I 17-May-04 10
Aloeboetoe, Hermanus  Surface Support Foreman 31-May-04 10
Kistasamay, Sunil  Surface Support Senior Foreman 5-Apr-04 10
Cairo, Delcius  Mine Exploration Field Technician 24-May-04 10
Parag, Rakesh  Mill Metallurgy Lab MetLab Technician 6-Jul-04 10
Lame, Iwan  Mill Operations Mill Operator Level I 16-Jun-04 10
Edenburg, Sedrick  Mine Exploration Coreshack Helper/Splitter Level I 17-May-04 10
Maabo, Gustaaf  Mine Ops. - Road Maintenance Grader Operator Level I 6-Oct-03 10
Moesredjo, Melvin  Mine Maintenance Mechanic Level I 15-Jan-04 10
Ronokarijo, Vincent  Mine Maintenance Tireman Level I 3-May-04 10
Dosoe, Andre  Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level I 10-Aug-04 10
Pinas, Elvredo  Mine Ops. - Administration General Foreman Drilling 19-Oct-03 10
Peroti, Archibald  Mine Ops. - Dump Maintenance Small Excavator Operator Level I 28-Oct-03 10
Kromoredjo, Johan  Mine Maintenance Mechanic Level II 12-Apr-04 10
Clydesdale, Darl  Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level I 15-Jun-04 10
Marcus, Michel  Mine Maintenance Mechanic Level I 3-May-04 10
Aboikoni, Jerry  Mine Ops. - Blasting Explosives Truck Operator Level I 3-May-04 10
Leliendal, Arthur  Warehouse Carpenter Level I 15-Oct-03 10
Paules, Ralf  Mine Exploration Coreshack Helper/Splitter Level I 31-May-04 10
Wong-Fo-San, Eddy  Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 30-May-04 10
Sanmoeradji, Caryl  Mine Ops- Training & Safety Trainer 31-May-04 10
Nasibdar, Eric  Mine Maintenance Senior Planner 6-Oct-03 10
Bijlhout, Mike  Security Security Coordinator 9-Apr-04 10
Soentik, Heintje  Mine Maintenance Hose & Tool Room Store keeper level 1 16-Apr-04 10
Berghaven, John  Mine Maintenance Tool Room Counter Person Level II 14-Jun-04 10
Anakaba, Simmie  Mine Ops. - Bush Cutting Faller Level I 1-Sep-03 10
Jada, Machael  Security Security Officer  1-Apr-04 10
Maabo, Noenoe  Mill Assay Lab Lab Leader Level II 17-May-04 10
Varsenburg, Hendry Walther Warehouse Senior Warehouseman Level I 28-Jun-04 10
Kruys van ‘t, Jimmy  Mine Maintenance Maintenance Supervisor 5-Jul-04 10
    
Somoredjo, Clarence Soepra Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level II 2-May-94 20
Kartoikromo, Frank Soemartin Camp Management Office Camp Services Assistant Superintendent 2-May-94 20
Rozewijn, Gerry Gilbert Mine Ops. - Administration Drill Supervisor 7-Sep-93 20

People & Culture / New hires
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Op 18 juli j.l. werd de Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (AVA)gehouden. Na de AVA werd 

er een persmeeting gehouden om het algemeen 

publiek te informeren over de 2013 bedrijfsresulta-

ten van RGM.

Highlights nieuwsberichten:
• De nettowinst van Rosebel in 2013 was 

US$ 57.3 miljoen – 75% minder vergeleken 

met 2012 toen de nettowinst US$ 210 miljoen 

bedroeg. 

• Deze lagere nettowinst is vanwege de lagere 

internationale goud-prijs, de lagere goudproduc-

tie en de stijgende productiekosten. 

• De productiekosten zijn in 2013 US$ 45/oz. 

gestegen t.o.v. 2012. 

• De directe financiële bijdrage van RGM aan de 

Surinaamse Overheid bedroeg in 2013 

US$ 107 miljoen. 

• Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen 

hoopt dat de goudprijs niet verder zal dalen, 

omdat het daardoor moeilijker zal worden inves-

teringen aan te trekken. 

Sommige Parlementariërs waarschuwen dat de 

zware terugval van de winsten problematisch kan 

worden voor de Surinaamse economie

RGM IN 
DE MEDIA

RGM vervult een belangrijke 
rol in de Surinaamse ge-

meenschap. Als één van de 
topbedrijven levert Rosebel 

een grote economische 
bijdrage aan de Staatskas. 
Hiernaast helpt RGM mee 

aan gemeenschapsont-
wikkeling en draagt bij aan 

innovatie binnen de produc-
tiesector in Suriname. Een 

nieuwswaardig bedrijf dus! 
In deze rubriek vindt u de 
recente highlights van de 

mediaberichten. 

RGM plays an important role 
in the Surinamese communi-
ty. As one of the top compa-
nies RGM makes a significant 

economic contribution to 
the State Treasury. Further-

more, RGM contributes to 
community development 

and brings innovation within 
the production sector of 

Suriname. Therefore a very 
newsworthy company! In 

this section you will find the 
latest highlights from the 

news media.

2013 
Bedrijfsresultaten

Kleinschalige goudwinning 
op de RGM concessie

Naar aanleiding van de persmeeting heeft de 

media ook gerapporteerd over de huidige status 

van de kleinschalige goudwinning. 

Highlights: 
• In februari 2014 is er overeengekomen dat 

de goudzoekers uit Nieuw Koffiekamp (NKK) voor 

een periode van drie maanden mogen mijnen in 

een speciaal aangewezen gebied, aangeduid als 

het oosten van de Roma pit. Rosebel zal een 

onverharde weg van NKK naar een speciaal con-

cessiegebied aanleggen.  Inmiddels heeft Rosebel 

reeds twee derde deel van de weg aangelegd. 

• Momenteel bevinden zich een groep van 

800 – 1000 kleinschalige goudzoekers zich in 

het Romagebied. Ten tijde van de afspraken in 

februari 2014 bedroeg het aantal circa 100 uit 

NKK die zich verenigd hadden in de organisatie 

Makamboa.

• De aanwezigheid van deze grote groep goud- 

zoekers kan elk moment tot een escalatie leiden. 

• Minister Jim Hok zegt president Bouterse te 

    informeren over de stand van zaken in de hoop 

dat de president een oplossing kan aandragen.

VOOR EEN UITGEBREIDE MEDIARAPPORTAGE, 
ZIE: R-DRIVE/CORPORATE AFFAIRS/PUBLIC 

RELATIONS AND COMMUNICATIONS/ 
NEWS ARTICLES

FOR A MORE COMPREHENSIVE MEDIA REPORT, 
PLEASE VISIT: R-DRIVE/CORPORATE AFFAIRS/

PUBLIC RELATIONS AND COMMUNICATIONS/ 
NEWS ARTICLES

Small scale mining on the 
RGM concession In response to the Press 

Meeting the media reported on the current status 

of the small scale mining. 

Highlights: 
• In February 2014 an agreement was made 

with the small scale miners of Nieuw Koffiekamp 

(NKK), who were allowed to mine on a special 

designated area on the east of the Roma pit for 

a period of 3 months.   RGM will build a dirt road 

to a special designated concession area. Mean-

while, Rosebel has completed the construction 

of the road from NKK to the assigned area for 

two-third. 

• During the period of A group of 800 – 1000 

small scale gold miners are currently active in 

the Roma Pit. This violates the agreement made 

in February between Rosebel and the illegal gold 

miners from NKK.  At the time of the agreement 

in February the group of small scale miners 

consissted of  100 people from NKK associated 

in organization Makamboa.

• The large number of small scale miners in the 

 Roma Pit can lead to an escalation at any time. 

• Minister Jim Hok will inform President Bouterse 

of the situation.

2013 Company results On July, 18th, 

the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 

was held, followed by a Press Meeting to inform 

the general public on the 2013 company results 

of RGM.  

Highlights: 
• Rosebel’s net income in 2013 was US$ 57.3 

million - 75 percent less compared to 2012 

when the net income was US$ 210 million. 

• The low net income is due to: declining interna-

tional gold prices, lower production and incre-

asing production costs. 

• The production costs in 2013 increased with 

US$ 45/oz. compared to 2012.

• The direct financial contribution of RGM to the 

State in 2013 was US$ 107 million. 

• Minister Jim Hok of Natural Resources hopes 

that the international gold price will not drop 

further, since this will make it harder to attract 

new investments. 

• Some Parliamentarians warn that the heavy 

decline in profits can be problematic for the 

Surinamese economy.  
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Iamgold/Rosebel Gold Mines heeft in 2013 

een nettowinst geboekt van US$ 57.3 miljoen. Dat is 

ruim 75 procent minder dan in 2012 toen het bedrijf 

210 miljoen winst gemaakt had. De omzet is afgeno-

men en de productiekosten gestegen. De totale omzet 

is US$ 480 miljoen, 175 miljoen minder dan het jaar 

daarvoor. De bedrijfsresultaten zijn vrijdag bekendge-

maakt tijdens een algemene vergadering van aandeel-

houders. De resultaten zijn door de aandeelhouders 

goedgekeurd.

Minister Hok: Gold price 
should not drop further
Resources hopes that the international gold price 

will not drop further but will rather show an increase. 

Iamgold Rosebel Gold Mines gained a profit in 2013 

of merely US$ 57 million. This is nearly a quarter of 

the US$ 220 million profit made in 2012. This result 

can be accredited to a diminished production and 

the low international price of gold. ‘If the gold price 

continues to drop, it will become harder to attract 

new investments’ Jim Hok, Minister van Natural 

Resources stated, expressing his concern. 

Netto winst van 
US$ 57.3 miljoen

Explosive situation among 
illegal miners in Rosebel
PARAMARIBO – The conflict between Rosebel 

Gold Mines (RGM) and the illegal gold miners has tacitly 

turned into an uncontrollable situation. The initial group 

of gold miners from Klaaskreek, amounting to no more 

than one hundred illegal gold miners at the time, is now 

between eight hundred and one thousand. ‘These men 

are carrying out their mining activities in our mine reserves’, 

Sharmila Jadnanansing, Manager Legal and Corporate 

Affairs of Rosebel, stated alarmingly. ‘They are active in 

this area in such a large number that an escalation can 

be expected at any time. Just recently, two illegal gold 

miners attacked each other with cutlasses’, she added.

RGM in het nieuws / RGM in the news

STARNIEUWS  25 JULI 2014

STARNIEUWS  JULY 19, 2014

SO LONG AS THE SMALL SCALE GOLD MINERS ARE UNABLE TO 
MOVE TO THEIR NEW MINING LOCATION, THEY WILL CONTINUE  
THEIR ACTIVITIES ON THE ROSEBEL GOLD MINES PROPERTY.

IAMGOLD/ROSEBEL GOLD MINES AND MINISTER JIM HOK OF NATURAL 
RESOURCES (MIDDLE) ON A PRESS CONFERENCE FOLLOWING THE 
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS. THE MINISTER WAS FLANKED 
BY TOM OHRLING, GENERAL MANAGER OF ROSEBEL GOLD MINES 
AND SHARMILA JADNANANSING, LEGAL & CORPORATE AFFAIRS 
MANAGER. 

STARNIEUWS  19 JULI, 01:00 
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FRANK
‘We hebben weer de training over
veiligheid waaraan iedereen verplicht
moet deelnemen.’

‘Als jij hem dan maar niet
hoeft te geven, anders 
vallen we allemaal in slaap.’

‘Misschien is het dan beter
dat jij de training verzorgt,
dan blijven we zeker wakker.’

FRANK
‘It’s time for the Safetytraining, 
everyone has to participate.’ ‘Well, we hope you’re not 

one of the trainers, otherwise 
we will all fall asleep.’

‘Maybe it’s better that you‘ll take
care of the training, then we’ll 
certainly stay awake.’

Cartoon

Cartoon
FUN & FACTS

7 2 5 4 6 9 3 1 8
4 8 1 7 3 5 2 9 6
3 9 6 1 2 8 4 5 7
1 5 8 9 4 3 6 7 2
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5 3 4 2 1 6 7 8 9
8 1 2 3 9 7 5 6 4
9 6 7 8 5 4 1 2 3

8
1 7 2

3 9 1 5
8 4 6
9 5 1

2 6 8
3 7

8 9 6
7 1 2 3

Opgave 

Oplossing 
© Sanders Puzzelboeken

sudoku_rood03442_sudoku_rood03442.qxd  30-09-14  09:35  Pagina 1

SEND US THE SOLUTION TO THE PUZZLE. 

THE FIRST 5 CORRECT ENTREES HAVE THE 

CHANCE TO WIN ONE OF OUR COMPANY 

PRIZES! 

YOU CAN SEND YOUR SOLUTION TO

COMMUNICATIE@IAMGOLD.COM

Sudoku

7 2 5 4 6 9 3 1 8
4 8 1 7 3 5 2 9 6
3 9 6 1 2 8 4 5 7
1 5 8 9 4 3 6 7 2
6 4 9 5 7 2 8 3 1
2 7 3 6 8 1 9 4 5
5 3 4 2 1 6 7 8 9
8 1 2 3 9 7 5 6 4
9 6 7 8 5 4 1 2 3

8
1 7 2

3 9 1 5
8 4 6
9 5 1

2 6 8
3 7

8 9 6
7 1 2 3

Opgave 

Oplossing 
© Sanders Puzzelboeken

sudoku_rood03442.qxd_sudoku_rood03442.qxd  09-05-14  09:47  Pagina 1

OPLOSSING NO3  / SOLUTION NO3

STUUR DE OPLOSSING NAAR 

COMMUNICATIE@IAMGOLD.COM 

EN MAAK KANS OP EEN LEUKE PRIJS! 

WEES ER SNEL BIJ, DE EERSTE VIJF 

JUISTE OPLOSSINGEN MAKEN KANS 

OP EEN LEUKE PRIJS!
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At Rosebel , we believe that education lies at the heart of the development 
of each community. On June 21, 11 students of MULO and LBO Brokopondo 
participated in  an exciting final of the speech contest. The contest was 
organized for the third time, in cooperation with Nucleus Centrum of Brokopondo. 
The students were intensively trained and supervised by Junior Chamber 
International. Some of the topics discussed were teen pregnancy, suicide, 
environmental pollution, discrimination and educational opportunities in 
Paramaribo for students from Brokopondo.

Wij van Rosebel geloven dat onderwijs centraal staat in de ontwikkeling van elke 
gemeenschap. Op 21 juni deden 11 MULO- en LBO-leerlingen van Brokopondo 
mee aan een spannende finale van de Spreekbeurtenwedstrijd. Onderwerpen die 
aan bod kwamen waren tienerzwangerschap, zelfmoord, milieuverontreiniging, 
discriminatie en onderwijsmogelijkheden in Paramaribo voor leerlingen uit 
Brokopondo. De wedstrijd was voor de derde maal georganiseerd in samen-
werking met het Nucleus Centrum van Brokopondo. De leerlingen waren 
goed getraind en stonden onder supervisie van de Junior Chamber International.

During the past 10 years Rosebel has lived up to its commitment to contribute 

to the sustainable development of the surrounding communities, as well as the 

communities beyond Brokopondo. Throughout the year 2014, Rosebel has imple-

mented its Corporate Social Responsibility Policy, by focusing on themes such as 

education, health, sports and  culture.

In de afgelopen 10 jaar is Rosebel haar committering nagekomen door bij te 
dragen aan de duurzame ontwikkeling van de omliggende gemeenschappen 
alsook aan de gemeenschappen buiten Brokopondo. In 2014 heeft Rosebel 
haar Corporate Social Responsibility gestalte gegeven door zich te richten 
op thema’s zoals onderwijs, gezondheid, sport en cultuur.

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

Brokopondo Spreekbeurtenwedstrijd 2014

On July 7, the official opening of the playground at Klaaskreek took place. General 
Manager, Tom Ohrling stated that Rosebel  gives back to the community in several 
ways.  This playground was realized upon specific request from the surrounding 
communities. Similar playgrounds were handed  over to  Nieuw Koffiekamp, 
Kwakoegron, Nieuw Lombe and Klaaskreek. The project was financed for $155,000. 

Op 7 juli vond de officiële opening plaats van de speeltuin te Klaaskreek. General 
Manager Tom Ohrling zei dat Rosebel op verschillende manieren teruggeeft aan 
de gemeenschap. Deze speeltuin is gerealiseerd op specifiek verzoek van de 
omliggende gemeenschappen. Soortgelijke speeltuinen zijn gerealiseerd te Nieuw 
Koffiekamp, Kwakoegron, Nieuw Lombé en Klaaskreek. Het project is gefinancierd 
voor een bedrag van US$155.000. 

Playground at Klaaskreek – Right to play 

Brokopondo Speech contest 2014

Speeltuin te Klaaskreek – Het recht op spelen 
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De Brokopondo-schooltoets is voor de derde keer gehouden op 7 juli. Voor de 
derde opeenvolgende maal won EBGS Balingsoela de toets. Acht van de veertien 
deelnemende scholen haalden de finale ronde. Van de acht kwamen de twee 
besten tegen elkaar uit: EBGS Balingsoela en OS Victoria. Leerlingen van de 
zesde klas van de lagere school deden mee aan deze toets. Het belangrijkste 
doel van de schooltoets is om de zesdeklassers te ondersteunen in hun voor-
bereiding op het GLO-examen. De winnende scholen alsook de leerlingen moch-
ten prijzen in ontvangst nemen: een cheque van SRD 3.000 en SRD 1.500 voor 
de scholen en SRD 100 en SRD 50 voor de winnende leerlingen. 

Talrijke projecten ten behoeve van jongeren, onderwijs en gezondheid heb-
ben steun ontvangen sinds de oprichting van Rosebel. Op 31 juli werd het 
boek ‘Sams Portret’ op feestelijke wijze door Rosebel gepresenteerd aan 
Stichting Projekten. Het boek is geschreven door Ismene Krisnadath en gaat 
over een jongen genaamd Sam, die leert om te gaan met teleurstelling en 
verdriet in het leven. 

Door dit initiatief draagt Rosebel niet alleen bij aan de bevordering van lezen 
onder jongeren maar ondersteunt ook de Surinaamse schrijvers. Rosebel 
heeft ook het boek ‘The Golden King’ gepubliceerd in samenwerking met het 
Kinderboekenfestival in 2009.

EBGS Balingsoela winnaar 
Rosebel-schooltoets

Rosebel schenkt SRD 51.000 om 
lezen onder jongeren te stimuleren 

The Brokopondo school quiz was held for the third time on July 7. For the third 
year in a row, EBGS Balingsoela  has won the quiz. Eight out of  the fourteen 
participating schools, got through to the final round. From the eight , the two 
best schools took it up against each other: EBGS Balingsoela and OS Victoria. 
Pupils from the sixth grade from the primary school participated in the quiz. The 
main goal of the school quiz is to support the sixth graders in preparation of 
their final exam, the  GLO exam. The winning schools as well as the students  
received prices, ia.  a cheque of  SRD 3,000 and SRD 1500 for the schools and  
SRD 100 and SRD 50 for the winning students.

Numerous projects focusing on youth, education and health have been 
supported since the establishment of Rosebel. On July 31, the book ‘ Sams 
Portret’, was presented in a festive way by Rosebel and Stichting Projecten. 
The book written by Ismene Krisnadath, is about a boy called Sam, learning 
to deal with disappointment and sadness in life. 

Through this initiative Rosebel doesn’t only contribute to the promotion 
of reading, but also supports Surinamese writers talent. Rosebel has also 
published the book ‘The Golden King’ in cooperation with Children’s Book 
festival in 2009.

EBGS Balingsoela winner Rosebel Schoolquiz

Rosebel donates SRD 51,000 to promote 
reading amongst youngsters 
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This year three best graduates of MULO Brokopondo (a secondary school) earned 
a scholarship. The best graduates have also received an award of recognition. The 
purpose of this project is to provide these students with a chance at a better future. 

The scholarship program for graduates of MULO Brokopondo was initiated in 2009. 
‘Since its inception, 13 students have rolled into this program. Rosebel takes care of 
their tuition fees, tutoring, living expenses, study materials, transport and provides 
a monthly allowance. The students have to comply with strict rules for this program: 
‘University students for instance, should pass 80% of their course material’, com-
ments Joanne Najoe, Community Relations Officer.

Dit jaar zijn de drie best geslaagden van MULO Brokopondo in aanmerking 
gekomen voor een beurs. De best geslaagden hebben ook een erkenningsprijs 
ontvangen. Het doel van dit project is om deze studenten een kans te geven 
op een betere toekomst. 

Het Beurzen Programma voor geslaagden van MULO Brokopondo werd in 2009 
geïntroduceerd. ‘Sinds dit programma er is, zijn reeds 13 leerlingen in aanmer-
king gekomen voor een beurs. De leerlingen moeten wel de strikte regels van dit 
programma naleven: Universiteitsstudenten, bijvoorbeeld, moeten 80% van hun 
studie halen’, zegt Joanne Najoe, Community Relations Officer. Rosebel zorgt 
voor inschrijfgelden, lesgelden, verblijfskosten, studiematerialen, transport en een 
maandelijkse toelage. 

Rosebel Beurzen Programma

Rosebel Scholarship Program

Upon successful completion of the school year 2013 - 2014, 158 final year 
graduates, were given school packages. These graduates are all students of the 
nineteen elementary schools in Brokopondo. The students who will be enrolling 
into the MULO (secondary school), were all offered a backpack filled with five 
dictionaries and a map of Suriname. Students enrolling at vocational education 
level (LBO) received a backpack containing three dictionaries. EBG Balingsoela 
has  the highest graduation rate in Brokopondo. During the event, the students 
of the New Lombe school, offered the Community Relations Department team a 
small present to express their gratitude. The team received a woodcarving with 
the words: hope, love and thank you.

Schoolpackages for local graduates

Bij succesvolle afronding van het schooljaar 2013-2014 kregen 158 zesde-
klassers schoolpakketten. Deze geslaagden zijn allemaal leerlingen van de negen-
tien lagere scholen in Brokopondo. De leerlingen die naar de MULO gaan kregen 
allemaal een rugtas gevuld met vijf woordenboeken en een kaart van Suriname. 
Leerlingen die naar het beroepsonderwijs gaan (LBO) kregen een rugtas met drie 
woordenboeken. EBGS Balingsoela heeft het hoogste slagingspercentage van 
Brokopondo. Tijdens het evenement schonken de leerlingen van de Nyun Lombe 
school de afdeling Community Relations een klein cadeau als dank namens alle 
leerlingen. Het team kreeg een houtsnijwerk met daarop de woorden: hoop, 
liefde en dank u.

Schoolpakketten voor lokale geslaagden

CSR / projecten 2014 in het kort / Summary of CSR projects 2014
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De Goudkamer wordt ook 
wel het smelthuis van de 
goudraffinaderij genoemd. 
Het is de laatste stap van 
het verwerkingsproces. In 
de Goudkamer vinden er drie 
activiteiten plaats: elektro-
winning, zwaartekracht-ge-
baseerde tabling en smelten. 
Dat laatste wordt ook wel 
‘goud gieten’ of ‘the gold 
pour’ genoemd.

De gold pour of smelten 
is de laatste stap in de 
productie van goud. Het 
smelten vindt plaats in een 
smeltoven. Het goud wordt 
dan in staven gevormd door 
de vloeibare substantie in 
vormen te gieten. Tijdens het 
smelten worden de meeste 
onzuiverheden verwijderd 
en wordt een goudstaaf 
geproduceerd die doorgaans 

voor 85%-92% uit puur goud 
bestaat.

Welk proces volgt na de 
gold pour ? 
Als de goudstaven eenmaal 
zijn afgekoeld en ongeveer 
30 minuten zijn gereinigd 
worden zij allemaal gewogen 
en voorzien van een code 
met een uniek nummer. 
Daarna worden zij in de kluis 
opgeslagen. Dit product dat 
dore bullion wordt genoemd 
is niet geschikt voor verkoop 
en wordt daarom verstuurd 
naar de raffinaderij, ook wel 
Mint House genoemd, in 
ofwel Canada of Zwitserland 
voor verdere verwerking tot 
een goudstaaf van 99,999%.

Hoe vaak wordt de gold 
pour gedaan?
Gemiddeld wordt er eenmaal 

per week goud gegoten en 
er worden vijf goudstaven 
goud geproduceerd per keer 
dat er wordt gegoten. Een 
goudstaaf weegt ongeveer 
31 kilogram.
De gold pour is een van de 
activiteiten die een hoog 
risico met zich meebrengen, 
omdat de raffinadeurs om-
gaan met gesmolten metaal 
met een temperatuur van 
ongeveer 1050 graden 
Celsius. Ga maar even na 
hoe heet dat is! Tijdens het 
gieten heeft een raffinadeur 
daarom speciale PPE nodig, 
zoals te zien is op de foto: 
hittebestendige en volledige 
gezichtsbescherming, een 
brandjas en brandhand-
schoenen. ■

The gold room is also called 
the smelt house or the gold 
refinery area. It’s the final 
step of the milling process. 
In the gold room three main 
activities occur: electro 
winning, gravity concentrate 
tabling and smelting, which 
is also known as the ‘gold 
pour’.
The gold pour or smelting 
is the final stage in the 
production of the gold. 
Smelting is done in a 
smelting furnace. The gold 
is then cast into bars by 
pouring the molten charge 
out into moulds. During 
smelting most impurities 

are removed and a gold bar 
containing typically 85-92% 
of pure gold is produced.

What’s the process 
after the gold pour? 
Once the gold bars have 
been cooled  and cleaned 
for approx. 30 minutes, they 
are all weighed and coded 
with a unique number. 
Afterwards they are stored 
in the vault. This product, 
called ‘dore bullion’, is 
unsuitable for direct sale 
and is therefore sent to a 
refinery also called ‘the Mint 
house’ in either Canada 
or Switzerland for further 

processing to produce a 
99.999% pure gold bar.  
On average, one pour is 
done per week and five 
bars are produced during 
one pour. One bar weighs 
approximately 31 kilograms.
The gold pour is one of high 
risk activities because the 
refiners are handling molted 
metal of approx. 1050 
Degrees Celsius, imagine 
how hot that is! During a 
gold pour a refiner must 
therefore use the special 
PPE as shown in picture, 
a heat resistant full face 
shield, a fire jacket and fire 
gloves. ■

In onze rubriek Vraag & Antwoord van deze editie van RGM News 
praten we met een van onze raffinadeurs van de Mill. Hij vertelt wat 
er in de Goudkamer gebeurt.

VRAAG EN ANTWOORD

Mill refiner 
met de benodigde PPE 

voor een gold pour
Mill refiner wearing the PPE 

required for a gold pour

This is the Questions & Answer section. In our question & answer 
section of this edition of RGM News, we talked to one of our 
Mill Refiners. He explained to us what happens at the gold room.

VRAAG & ANTWOORD
Questions & Answers

THE GOLD ROOM

DE GOUDKAMER                        

GOUD STAVEN VOORZIEN 
VAN UNIEKE CODE

GOLD BARS CODED 
WITH A UNIQUE CODE
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Uw mening wordt op prijs gesteld en al 
uw vragen/suggesties en opmerkingen 
nemen wij graag mee bij de volgende 
editie van Rosebel News.
• Wat vond u van de inhoud?
• Bent u tevreden over de interviews, 
  hebt u met plezier gelezen?
• Vindt u dat dit magazine bijdraagt 
 aan meer kennis over het bedrijf 
 en uw collega’s?
• Wat zou u in de volgende editie 
 anders willen zien?

Mail uw antwoorden naar:
communicatie@iamgold.com
Wij stellen uw feedback erg op prijs!

WIJ WILLEN 
GRAAG WETEN... 

WAT U VOND VAN DE VIER
EDITIES VAN HET VERNIEUW DE 

RGM NEWS MAGAZINE
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Feedback and Colofon

We appreciate your opinion and all your 
questions/comments and thoughts on 
improvement will be used to further 
improve the Rosebel News Magazine.
Please answer the following questions:
• What is your impression about the 
 content?
• Are you satisfied with the interviews,  
 have you enjoyed reading them?
• Do you think the magazine contributes 
 to a better understanding about 
 the company and your colleagues?
• What would you like to see differently 
 in the next edition?

Please email us your answers at:
communicatie@iamgold.com
Your feedback is greatly appreciated!

WE WOULD 
LIKE TO KNOW... 

YOUR THOUGHTS REGARDING THE 
4 EDITIONS OF THE RGM NEWS 

MAGAZINE WE PRESENTED

Alle bedragen zijn vermeld in 

USD tenzij anders vermeld.

Alle resultaten zijn op basis van 

100%, tenzij anders vermeld.
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WE TJARING 
WAKA 
SLIMMER WERKEN EN 
BETER COMMUNICEREN

WE TJARING WAKA 
WORKING SMARTER AND
IMPROVING COMMUNICATION
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