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‘explore and discover’

we zijn aan het eind van het eerste kwartaal van 2014 envoor 

u ligt een nieuwe editie van rGM news. Deze editie gaat over 

het wonen en werken bij rosebel. werken bij rosebel is een 

goede kans om te groeien, zowel op professioneel als per-

soonlijk vlak. werken voor rosebel betekent in veel gevallen 

ook dat we een aantal dagen achtereen ‘on site’ zijn en dus 

niet bij onze families. we weten dat dit een uitdaging is. Het 

kan ook een druk leggen op uw relaties. In deze editie kunt u 

lezen hoe sommige van onze collega’s hiermee omgaan.

Dit jaar vieren we ook ‘r10’, het feit dat rosebel precies tien 

jaar geleden startte met de commerciële goudproductie. Dit 

is een belangrijke mijlpaal en degenen onder u die er vanaf 

het begin waren, hebben de organisatie zien groeien. 

Gedurende het jaar, zullen er verschillende activiteiten 

worden georganiseerd om dit feit te vieren. 

Op verschillende momenten hebben we aangegeven dat de 

bedrijfsomstandigheden aan het veranderen zijn vanwege 

uitdagingen als een lage goudprijs en stijgende kosten. Als 

gevolg hiervan hebben we een aantal cruciale maatregelen 

genomen om de impact op onze business te verkleinen. In 

2013 zijn we gestart met een aantal initiatieven om kosten 

te besparen en de productiviteit te vergroten. 

In 2014 zullen we deze initiatieven verder uitbreiden. we 

zullen alle tools die we hebben inzetten om efficiënter te 

opereren, de banen van rosebel werknemers te beschermen 

en om ook in de toekomst te kunnen blijven mijnen. Ik roep 

u allen op om vast te houden aan ons Zero Harm principe en 

te blijven zoeken naar manieren om efficiënter te opereren. 

Ik vertrouw erop dat door gezamenlijke inspanningen van 

het sterke team dat we hier bij rosebel hebben, we in staat 

zullen zijn om onze budgetdoelstellingen te behalen. ■

verder dan Zero harM

beyond Zero harM

Als werknemers in de mijn bouw   -

industrie maken wij collectief veel 

uit in de ‘werelden’ waarin wij 

opereren. elke dag en overal waar 

wij werken dragen wij bij aan 

de maatschappij: wij voorzien in 

duizenden goedbetaalde banen, 

betalen belastingen en royalties, 

ondersteunen lokale onderne-

mingen, voorzien in trainingen-

trainingen, know-how en bouwen 

infrastructuur. en nog veel meer.

As employees of the mining 

industry, we collectively make 

a huge difference in the ‘worlds’ 

where we operate. every day 

and everywhere we work, we 

contribute to society: we provide 

thousands of well-paying jobs; 

we pay taxes and royalties; we 

support local business; we provide 

training, benefits and professional 

development; we build infrastruc-

ture; and much more. 

At IAMGOLD, we define this as our 

purpose: ‘enriching the lives of our 

stakeholders’ – making lives better. 

Simple, powerful and inspirational – 

and each of us can make a difference. 

In health and safety, this means giving 

employees opportunities to improve 

health and well-being by participa-

ting in programs like MBA and ‘Fit 

for Work’, enjoying benefits such as 

healthcare services and after-work 

exercise programs, and identifying 

healthy choices at the camp kitchens. 

From an environmental perspective, 

we can contribute via our progressive 

reclamation programs and biodiver-

sity projects to actually promote and 

enhance flora and fauna richness.

Community investment can target 

sustainable projects that will continue 

long after the mine reserve is deple-

ted, and will provide a lasting legacy 

we can all be proud of. Security and 

human rights programs can enhance 

local law enforcement and provide 

more comprehensive protection and 

enjoyment of freedom.

And all of us can influence this – in 

fact, it’s simply not possible without 

employees playing a role. Fortunately, 

at IAMGOLD, we are all personally 

empowered by our President and 

CEO, Steve Letwin, to enrich the lives 

of our stakeholders.

In 2014, we are looking for your 

expertise, participation and guidance 

to work with our HSS teams as we 

continue our journey to go Beyond 

Zero Harm. ■

editoral
work and life 
at rosebel
we are at the end of the first quarter of 2014 and 

before you is another edition of rGM news. This 

edition is about work and life at rosebel. working at 

rosebel is a great opportunity to grow both profes-

sionally and personally. working for rosebel in many 

cases also entails spending a number of days on site, 

away from our families. we know this can be chal-

lenging and in some cases can strain relationships. 

In this edition you will read about how some of our 

colleagues deal with this.

This year we also celebrate ‘r10’, ten years of 

commercial gold production at rosebel. This is a 

significant milestone and those of you that have 

been here throughout have seen the operation grow. 

There will be several activities throughout the year to 

celebrate this event.

On several occasions we have stated that our 

business environment is changing as we face the 

IAMGOLD Corporate nieuws / Corporate news

Bob Carreau, senior Vice-president, Gezondheid, Veiligheid en Duurzaamheid

Bob Carreau, senior Vice-president, Health, safety and sustainability

challenges of lower gold prices and rising costs. 

we are taking these challenges head on and have 

taken several critical steps to lessen the impact on 

our business. In 2013 we embarked on a number 

of cost reduction and productivity improvement 

initiatives. 

For the year 2014 we are expanding on these ini-

tiatives and will use all of the tools available to us 

to improve our overall efficiencies and position our-

selves to protect the jobs of rosebel employees 

and operate well into the future. I call on all of you 

to maintain our ZerO HArM edict while exploring 

opportunities to operate ever more efficiently. 

with combined efforts of the strong team that 

we have at rosebel, I trust that we will be able to 

deliver on our budget commitments. ■

Bij IAMGOLD definiëren wij dit als ons 

doel: ‘het verrijken van de levens van 

onze stakeholders’. Levens verbete-

ren. Simpele, krachtige en inspireren-

de woorden. En elk van ons kan een 

verschil maken.

Gezondheid en veiligheid 
Wij bieden onze werknemers kansen 

om hun gezondheid en welzijn te 

verbeteren door mee te doen aan pro-

gramma’s zoals MBA en ‘Fit voor het 

Werk’, waarbij zij kunnen genieten van 

voordelen, zoals gezondheidsdiensten 

en programma’s voor lichaamsbeweging 

na het werk, en het maken van gezonde 

keuzes in de maaltijden die zij in het 

kamp nuttigen. 

Milieu
Vanuit milieuperspectief kunnen wij 

via onze progressieve regeneratie 

programma’s en projecten voor 

biodiversiteit een bijdrage leveren 

aan de daadwerkelijke bevordering en 

verbetering van de rijke flora en fauna. 

Duurzame projecten
Gemeenschapsinvesteringen kunnen 

gericht zijn op duurzame projecten, 

die nog lang nadat de mijnreserves op 

zijn, zullen bestaan en een blijvende 

nalatenschap zullen zijn. Programma’s 

voor beveiliging en mensenrechten 

kunnen de lokale ordehandhaving 

verbeteren en voorzien in een bredere 

bescherming en genot van de vrijheid 

van de bewoners van dorpen en ge-

meenschappen.

En elk van ons kan hieraan mee-

werken. In feite is het gewoon niet 

mogelijk zonder dat onze werknemers 

daarin een rol spelen. Gelukkig zijn 

wij bij IAMGOLD allemaal persoonlijk 

gemotiveerd door onze President en 

CEO, Steve Letwin, om de levens van 

onze stakeholders te verrijken.

In 2014 vervolgen wij onze reis om 

Verder dan Zero Harm te gaan en 

doen wij een beroep op uw expertise, 

participatie en advies in het werken 

met onze HSS teams. ■
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talentplanning wordt op alle locaties 
geïmplementeerd, en wij zullen zo 
meer weten over de diverse bekwaam-
heden, interesses en ambities van onze 
werknemers. wanneer zich kansen 
voordoen voor carrièreontwikkeling, zij 
het lokaal of internationaal, zal talent-
planning ons helpen de juiste persoon 
op de juiste plaats te zetten. 
Door onze werknemers beter te 
kennen wordt de weg geplaveid voor 
interne mobiliteit en doelgerichte 

As talent planning is rolled out to all 
sites, we will get to know the diverse 
abilities, interests and ambitions of 
our employees. when career develop-
ment opportunities arise, locally or 
globally, talent planning will help us 
to match the right person to the right 
position. 
Knowing our employees better paves 
the way for internal mobility and tar-
geted development, creating stimu-
lating career paths within a site or at 
our international operations. 

take life-of-mine (LOM) planning as an 
example. IAMGOLD’s strategy involves 
strengthening our financial model by 
putting rigorous processes around our 
various LOM plans. This benefits us by 
creating a shared vision of how we will 

Here’s how the LOM 
process works:
• using internal data, Mine Geologists 
 model our orebodies to estimate 
 how much gold or niobium is in in 
 the ground, where it’s located, and 
 what type of rock it’s contained in. 
• we create detailed plans for the 
 entire life of the operation, including 
 which ore and waste will be mined 
 when, estimating how much gold or 
 niobium will be produced in each 
 year and how much it will cost us to 
 run the operation.
• we use both internal and external 
 analysis to make best guesses 
 about the future price of gold, fuel 
 and other key factors, and produce 
 a range of LOM scenarios using 
 different assumptions.

terwijl IAMGOLD en de mijn-

bouw   industrie zich aanpassen 

aan de turbulente economie en 

de lagere goudprijzen, richten wij 

onze aandacht meer op talent-

planning als onderdeel van onze 

talentmanagementprocessen.

talentplanning zal ons helpen 

de belangrijke functies en

competenties vast te stellen 

alsook de meest efficiënte 

organisatiestructuur binnen 

de bedrijfsactiviteiten voor het 

uitvoeren van onze strategie. 

en ons ervan te verzekeren dat 

onze werknemers uitgerust zijn 

met datgene wat zij nodig

hebben om succesvol te zijn

 in hun rollen.  

As IAMGOLD and the mining 

industry adjust to a turbulent 

economy and lower gold 

prices, we are focusing more 

on ‘talent planning’. talent 

planning will help us 

determine the critical roles 

and competencies and the 

most efficient organizational 

structure needed within the 

business to deliver our 

strategy, and to ensure 

employees are equipped 

with what they need to 

succeed in those roles. 

In 2014, IAMGOLD will 

continue to focus on 

optimizing the way we run 

our business. each IAMGOLD 

mine has a fundamental 

business plan, the Life of 

Mine plan (or LOM). to help 

us improve the quality and 

detail of our LOMs in a time 

of volatile gold prices, we will 

be reinforcing the geology, 

mining engineering, and 

metallurgical engineering 

teams at our operating sites 

going forward.

maximize the value of our mines and 
deposits.

The Hr team has begun to work with 
each site to identify the key roles and 
competencies (e.g. geology) needed 
to improve LOM planning, and the 
right people to fill those roles.

This fresh approach fits perfectly with 
our talent policy which is designed to 
empower each employee and create 
a satisfying and mutually rewarding 
working environment ■

The new level of quality we need 
in future LOMs requires additional 
resources in our technical teams which 
we are working to acquire over the 
coming months. And because the 
improved LOM planning program is 
a company-wide initiative, it will cre-
ate opportunities for innovation and 
better information-sharing across the 
company. ■

ontwikkeling, waarbij er inspireren-
de loopbaantrajecten op een site of 
binnen onze internationale activiteiten 
worden gecreëerd. 
neem Life of Mine (LOM)-planning 
als voorbeeld. De strategie van 
IAM-GOLD omvat de versterking van 
ons financieel model door het inzetten 
van nauwgezette processen rond de 
diverse LOM plannen. Hier hebben wij 
baat bij door het formuleren van een 
gedeelde visie over hoe wij de waarde 
van onze mijnen en afzettingen zullen 
maxi maliseren.
Het Hr-team is begonnen te werken 
met elke site om de sleutelfuncties en 
competenties (bijvoorbeeld geologie) 
alsook de juiste mensen te identifice-
ren die nodig zijn om LOM planning te 
verbeteren.
Deze frisse benadering past helemaal 
in ons talentbeleid, dat is ontwikkeld 
om elke werknemer aan te moedigen 
en om een bevredigende en weder-

zijds lonende werkomgeving te 
scheppen. ■

In 2014 zal IAMGOLD zich 

blijven richten op het 

optima liseren van onze 

manier van zakendoen. elke 

mijn van IAMGOLD heeft een 

funda menteel businessplan, 

de Life of Mine plan (LOM). 

Om ons te helpen de kwaliteit 

en nauwkeurigheid van onze 

LOMs te verbeteren in een tijd 

van wisselende goudprijzen, 

zullen wij de teams in geologie, 

mijnbouwkunde en metaal-

verwerking op onze bedrijfs-

locaties versterken.

Zo werkt het LOM proces:
• Gebruikmakend van interne data 
 modelleren de mijngeologen onze 
 ertslichamen om te kunnen inschat-
 ten hoeveel goud of niobium er in 
 de grond zit, waar het zit en in wat 
 voor soort gesteente het zit.
• wij maken gedetailleerde plannen   
 voor de gehele levensduur van de 
 operatie. Hierbij wordt geschat 
 hoeveel goud of niobium er in elk 
 jaar zal worden geproduceerd en 

Planning van de 
levensduur van de Mijn 

talentPlanning
Lisa Zangari senior Vice-president, Human resources

Gord stothart, executive Vice-president & Chief Operating Officer

life of Mine Planning talentPlanning
Gord stothart, executive Vice-president & Chief Operating OfficerLisa Zangari senior Vice-president, Human resources

 hoeveel het zal kosten om de 
 operatie te draaien alsook wat 
 voor materieel en uitbreidingen  
 nodig zullen zijn.
• wij gebruiken zowel interne als 
 externe analyses om de beste 
 ramingen te maken over de 
 toekomstige prijs van goud, 
 brandstof en andere belangrijke 
 factoren, en produceren een scala 
 aan LOM scenarios gebruikmakend 
 van diverse aannames. 

Het nieuwe kwaliteitsniveau dat wij 
in toekomstige LOMs nodig hebben, 
vereist additionele middelen voor 
onze technische teams. wij werken 
er nu aan om deze in de komende 
maanden te verkrijgen. en omdat het 
verbeterde LOM plannings-programma 
een initiatief is van het hele bedrijf, zal 
het kansen scheppen voor innovatie 
en een betere informatieoverdracht in 
het hele bedrijf. ■
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QuArterLy upDAte

taking advantage 
of the sun

Incredible amounts of energy are required 
to operate a mine. Energy is not always 

available in time and carries a rather hefty 
price tag. At Rosebel, energy costs have 

been more pronounced recently due to 
the fact that our energy demands are 

rising as we process harder rock. 

forging the path toward green energy
IAMGOLD announced in november 2013 that it will 
finance the development and operation of a solar 
power project in suriname. rosebel is responsible 
management of this project and the generated 
energy will be used on site. The project will be 
connectedto the national electricity grid. 

ron Halas, Vice president, south America, is the 
driving force behind this large project. ‘The project 
has many benefits for both rosebel and suriname. 
The solar energy installation will generate five me-
gawatts of energy and will reduce the operational 
costs at rosebel. solar energy is 95% cheaper than 
energy obtained through diesel generators such 
as the energy supplied by eBs, the state power 
Company. In addition, more energy will become 
available for other users connected to the grid 
since rosebel will require five megawatts less 
energy from the electricity grid during the peak 
hours’.

Accelerated implementation
ron indicates that we made the decision to carry 
out the project at an accelerated pace. ‘Based on 
the confidence we have in this technology, we 
immediately created a detailed technical design 
following a prefeasibility study. This design phase 

Lagere kosten
In november 2013 maakte IAMGOLD Corporation 
bekend dat zij de bouw en het in bedrijf houden van 
een zonne-energie project in suriname zal financie-
ren. rosebel zal het project beheren en de opgewek-
te energie on site gebruiken. Het project zal aange-
sloten zijn op het nationale elektriciteitsnetwerk. 
ron Halas, Vice president, Commercial, south 
America, is overall project manager en de drijvende 
kracht achter dit grote project. ‘Het project heeft 

Kwartaal update / Quarterly update

This harder rock must first be crushed 

and milled before further processing can 

take place adding additional energy costs 

as compared to processing softer rock. 

Therefore, it is logical that rosebel is 

continuously seeking ways to reduce 

energy costs. 

Oorzaak is het feit dat we nu 

steeds meer van het harde gesteente 

tegenkomen bij het mijnen dat eerst 

verbrijzeld en vermalen moet worden 

voor verdere verwerking. Dit kost 

meer energie dan het verwerken 

van zacht gesteente, begrijpelijk dus 

dat rosebel continu op zoek is naar 

mogelijkheden om de energiekosten 

te verminderen. 

KwArtAAL upDAte

taking advantage 
of the sun 

Er is veel energie nodig om de Mill te laten draaien. 
Energie die niet altijd voldoende en tijdig beschikbaar 

is en waar natuurlijk ook een flink prijskaartje hangt. 
De energiekosten van Rosebel zijn de afgelopen

 jaren steeds verder gestegen. 

heel veel voordelen voor rosebel én suriname. 
De zonne-energie installatie zal 5 megawatt aan 
energie opwekken en draagt bij aan het verminde-
ren van de operationele kosten van rosebel. 
Zonne-energie is namelijk 90% goedkoper dan 
energie die door dieselgeneratoren wordt opge-
wekt zoals de door eBs, het staats energiebedrijf, 
geleverde energie. Daarnaast zal er meer energie 
beschikbaar komen voor andere gebruikers, omdat 
rosebel de 5 megawatt opgewekte energie niet 
meer van het vaste elektriciteitsnetwerk hoeft af 
te nemen. Deze capaciteit komt dan vrij voor consu-
menten in paramaribo bijvoorbeeld.’

snelle implementatie
ron geeft aan dat besloten is om het project 
versneld uit te voeren. ‘Vanwege het vertrouwen 
dat we hebben in deze technologie is er alleen een 
pre-haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waarna 
direct gestart is met het gedetailleerde technisch 
ontwerp. Deze ontwerpfase is in oktober 2013 van 
start gegaan en wordt in maart 2014 afgerond. De 
constructiefase zal meteen daarna aanvangen en 
ik verwacht dat het project in het derde kwartaal 
2014 al energie zal leveren aan rosebel.’ De kosten 
voor zonnepanelen zijn de laatste jaren namelijk fors 
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fun & facts

1 Het woord goud in het taalgebruik 

zijn plaats heeft veroverd als ‘waarde-

vol’ en/of ‘duurzaam’, of wordt anders 

figuurlijk gebruikt, bijvoorbeeld:

• Een gouden bruiloft staat voor een 

 50-jarige huwelijksverjaardag 

•  Een gouden jubileum staat voor een 

 50-jarig jubileum

• De gouden medaille staat symbool 

 voor de eerste plaats

•  De gouden plaat, voor veelverkochte 

 muziekalbums

• De Gouden Eeuw 

LeuKe wetenswAArDIGHeDen...

...over goud

FRANK
‘Hier spelen jullie zo goed, maar
waarom stellen jullie ons teleur
tijdens de toernooien.’

‘Doen wij dat dan?’

‘Nou, jullie winnen wel veel, 
maar niet alles is goud.’

‘Ja, maar wat dacht je, goud zien
we al elke dag. Wij willen af en toe
wel eens zilver of brons.’
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stuur De OpLOssInG nAAr 

COMMunICAtIe@IAMGOLD.COM 

en MAAK KAns Op een LeuKe prIjs! 

wees er sneL BIj, De eerste 

VIjF juIste OpLOssInGen KrIj-

Gen een prIjs. 

Puzzel

Cartoon

2 Het woord goud wordt ook in de 

biologie gebruikt om dieren en planten een 

naam te geven. De naam ‘gouden’ kan 

zowel slaan op een gele kleur als op een 

goudachtige glans, vaak wordt het Latijnse 

aurata gebruikt. Voorbeelden zijn 

• de plant gouden regen 

 (Laburnum anagyroides) 

• en de gouden pijlgifkikker (Dendrobates 

 auratus), vanwege de gele kleuren 

• en de gouden tor (Cetonia aurata) 

 vanwege de metallieke glans.

3 Goud als medicijn: Goud wordt ook 

gebruikt bij behandelingen van bepaalde 

ziektes en bij het opsporen van de oorza-

ken van een ziekte. In Europa was goud 

een veel gebruikt middel tegen zweren en 

gewrichtsontstekingen. De afgelopen 150 

jaar zijn onderzoekers veel met onderzoek 

bezig geweest naar genezende krachten 

van goud en om nieuwe geneeswijzen te 

ontwikkelen waarbij goud wordt gebruikt.
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was launched in October 2013 and 
will be completed in March 2014. The 
construction phase will commence 
immediately afterward and I expect 
the energy produced to be supplied to 
rosebel in the third quarter of 2014. 
The cost of solar panels have dropped 
immensely in the past years, which 
made this investment that much more 
appealing.’ 

In-house project Department
The project is managed by IAMGOLD’s 
Corporate project Department who 
are located at our Longueuil office in 
Canada. They will manage the design 
and construction of the solar energy 
installation and will be supported 
by the procurement and Logistics de-

partment at rosebel. serge Théberge, 
senior project Manager, is leading the 
team which consists of a small group 
of expatriates and about 100 local 
employees and contractors. serge: 
‘This is a very exciting project and all 
eyes are fixed on us. This is the first 
large-scale solar energy project in the 
country. rosebel is the a fronteer in 
introducing renewable energy on this 
scale. I am very proud to be a part of 
this effort.’ 

Impact 
what does this all mean for the 
employees of rosebel? They can be 
proud to be part of an innovative 
project that contributes to increasing 
the amount of renewable energy in 

gedaald wat de investering nu nog 
aantrekkelijker maakt.

In-house project Department
Het project wordt opgezet door 
IAMGOLD’s eigen Corporate project 
Department. Deze afdeling is volledig 
verantwoordelijk voor het ontwerpen 
en bouwen van de zonne-energie 
installatie en zal daarbij ondersteund 
worden door de afdeling inkoop en 
logistiek van rosebel. serge Théberge,
IAMGOLD Construction senior project 
Manager, leidt het team dat het project 
gaat opzetten. Het team bestaat uit 
een kleine groep expats en ongeveer 
100 lokale werknemers/ contractors. 
serge: ‘Dit is het eerste grootschalige 
zonne-energieproject in het land en 

Location: south of the Koolhoven 
mine (2 km northwest of the Mill)
Capacity: 5 Megawatt 
number of solar panels: 16,800
Investment: 12 – 14 million usD
expected completion: 3rd quarter 
of 2014

suriname while minimizing our 
operating costs. 
According to ron, applying this 
technology within our business is an 
important achievement: ‘I am very 
pleased that IAMGOLD has decided 
to make use of this new technology. 
we are demonstrating that renewa-
ble energy has a place in the mining 
industry. And it is perfectly aligned 
with our cost-conscious mindset while 
upholding our Zero Harm vision. ■

Locatie: ten zuiden van de 

Koolhoven mijn (2 km ten 

noordwesten van de Mill)

Capaciteit: 5 Megawatt 

Aantal zonnepanelen: 16800

Investering: 12 – 14 miljoen USD

Verwachte oplevering: 

3e kwartaal 2014

Kwartaal update / Quarterly update

alle ogen zijn op ons gericht. rosebel 
is het eerste bedrijf in suriname dat 
op deze schaal hernieuw bare energie 
introduceert. Ik ben heel trots om er 
deel van te zijn.’ 

Impact 
wat betekent dit allemaal voor de 
medewerkers van rosebel? De mede-
werkers kunnen er trots op zijn dat 
zij onderdeel zijn van een innovatief 
project dat bijdraagt aan het vergroten 
van de hoeveelheid hernieuwbare 
energie in suriname. Daarnaast is 
het zo dat deze nieuwe energie geen 
uitstoot veroorzaakt, een voordeel 
voor het milieu in vergelijking met het 
gebruik van dieselgeneratoren. 
Volgens Halas is het toepassen van 

deze technologie in onze business, 
een belangrijke prestatie. ‘Hiermee 
tonen wij aan dat hernieuwbare ener-
gie toepasbaar is in de mijnbouw-
sector. Het past ook goed binnen 
ons kostenreductieprogramma en is 
tevens in lijn met onze Zero Harm 
visie. ■

❙ HIEr worDt HEt GrootscHaLIGE zonnE-EnErGIEprojEct opGEzEt ❙ ron HaLas, VIcE prEsIDEnt, soutH amErIca

❙ This is The siTe where The Large soLar enegery projeCT wiLL be seT up ❙ ron haLas, ViCe presiDenT, souTh ameriCa
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er is reden genoeg om trots te zijn op het 
bereiken van deze mijlpaal en onze acti-
viteiten. In tien jaren is rosebel steeds 
blijven groeien. Van een goudproductie 
van 240.000 ounces (oz) in 2004 is het 
bedrijf gegroeid naar een jaarproductie 
van 402.000 oz in 2012. In 2004 was het 
aantal werknemers (inclusief contractors) 
1.084. Momenteel telt rosebel rond de 
2000 werknemers, inclusief contractors.

Hoe vieren we deze mijlpaal?
Met het bereiken van deze mijlpaal willen 
we alle stakeholders van rosebel die 
hebben bijgedragen aan het succes, 
met name onze werknemers, bedanken. 

voor het jubileumjaar hebben we een 
uitgebreid programma waaronder de 
volgende activiteiten: 
- De uitgave van een jubileumboek, 
- De productie van een video-
 documentaire,
- De uitvoering van een duurzaam 
 gemeenschapsontwikkelingsproject.
Over de r-10 activiteiten zullen wij u 
gedurende 2014 blijven informeren 
om u zo te betrekken bij dit heugelijk 
feit. ■

There is sufficient reason to be 
proud of achieving this mile stone 
of our activities. Over the ten year 
period rosebel has shown a 
continuous growth. From a gold 
production of 240,000 ounces (oz) 
in 2004, the company increased 
annual production to 402,000 oz, 
in 2012. In 2004, the number of 
employees (including contractors) 
was 1,084. Currently, rosebel has 
a workforce of over 2,000 em-
ployees, including contractors.

How will we celebrate this 
mile stone?
upon reaching this mile stone, we 
wish to thank all stakeholders of 
rosebel who contributed to our 
success, in particular our personnel. 

for our jubilee year, we developed 
an extensive program which 
includes the following activities: 

- publication of a jubilee Book 
- production of a video 
 documentary 
- Implementation of a sustainable 
 community development project 

In the course of 2014, we will 
continue to inform you on the r-10 
activities so that you can stay 
engaged in this memorable event. ■

production officially commenced on 

March 11, 2004, in conformity with the 

Mineral Agreement (April 7, 1994, and 

amended on March 13, 2003). It is on 

this day that we commemorate our 

company’s anniversary at rosebel. 

Conform de Delfstoffenovereenkomst 

(7 april 1994, zoals laatstelijk gewijzigd 

op 13 maart 2003) werd de productie 

officëel gestart op 11 maart 2004. 

Op deze dag vieren we te rosebel 

ons bedrijfsjubileum.

Henk is één van de collega’s die er vanaf 

dag één bij was. Henk behoort tot de groep 

werknemers die is overgenomen van Golden 

Star door eerst Cambior Inc. en daarna 

IAMGOLD. Henk: ‘Van de beginjaren van 

Rosebel is mij bijgebleven het enthousiasme 

waarmee de werknemers aan de slag 

gingen en de enorme toeloop van mensen 

die voor Rosebel wilden werken. Wij kregen 

stapels sollicitatiebrieven binnen en honder-

den verzoeken van mensen die een 

bedrijfsbezoek wilden brengen. Rosebel 

heeft in de loop der jaren veel markante 

momenten gehad. Allereerst natuurlijk de 

eerste steenlegging in 2002. In 2004 kwam 

de eerste gold bar uit de oven. In 2009 heeft 

Rosebel haar hoogste jaarproductie ooit van 

412.492 ounces bereikt. De onder tekening 

van de nieuwe goudovereenkomst met Su-

riname in 2013 was een andere heugelijke 

gebeurtenis. Voor mij blijft 

Rosebel een aantrekkelijke werkgever 

vanwege de mogelijkheden die het bedrijf 

biedt om intellectueel te groeien, de 

doorgroeimogelijkheden en de redelijk 

goede secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Ik ben er trots op om mezelf een 

Rosebel-werknemer te mogen noemen’.

in gesPrek Met henk faerber, Chief aCCountant

Henk is one of the colleagues that was with 

the company from day one. Henk belongs 

to the group of employees that was taken 

over from Golden Star, first by Cambior 

and later by IAMGOLD. Henk: ‘of those first 

years of Rosebel, I remember the enthusi-

asm of the employees and the great surge 

of people who wanted to work for Rosebel. 

We received piles of application letters and 

hundreds of requests from people who 

wanted to visit the site. Over the years, 

Rosebel has experienced striking 

moments. First, the laying of the first 

stone in 2002. In 2004, the first gold bar 

came out of the furnace. In 2009, Rosebel 

achieved its highest annual production 

ever of 412.492 ounces. The signing of the 

new gold deal with Suriname in 2013, was 

another memorable event. Rosebel to me 

is an attractive employer because of the 

opportunities the company offers to grow 

intellectually, the career possibilities and 

the reasonably good benefits. I am proud 

to call myself a Rosebel employee’. 

intervieW With henk faerber, Chief aCCountant

1979 Grassalco krijgt de concessierechten voor het rosebel gebied.

1994 Grassalco, Golden star en de republiek suriname 

 ondertekenen de Delfstoffenovereenkomst. 

 Cambior en Golden star gaan een 50-50 joint venture aan.

1992 - 1997 uitvoering exploratiewerkzaamheden, technische studies 

 en haalbaarheidsonderzoek

2001 Cambior wordt de exclusieve eigenaar van het rosebel project.

2002 Goedkeuring van de Haalbaarheidsstudie en de Milieu effecten  

 studie voor het rosebel project.

 Oprichting rosebel Gold Mines n.V. 

 start constructie rosebel mijn.

2003 Amendering van de Delfstoffenovereenkomst. 

2004 Afronding constructie rosebel mijn binnen het vastgestelde 

 budget (usD 95 miljoen) en de geplande tijd (14 maanden).

 rosebel start commerciële goudproductie. 

Korte historie

short history

1979 Grassalco is granted concession rights for the rosebel area.

1994 Grassalco, Golden star and the republic of suriname sign the Mineral Agreement. 

 Cambior and Golden star enter into a 50-50 joint venture.

1992 - 1997 execution of exploration activities, technical surveys and feasibility study.

2001 Cambior becomes the exclusive owner of the rosebel project.

2002 Approval of the Feasibility study and the environmental effects survey 

 for the rosebel project.

 establishment of rosebel Gold Mines n.V. 

 start of construction of the rosebel mine.

2003 Amendment of the Mineral Agreement. 

2004 Finalization of the construction of rosebel mine within the established budget 

 (usD 95 million) and within the projected time period (14 months).

 rosebel commences with commercial gold production. 

KwArtAAL upDAte

tien jaar 
CoMMerCiële 

ProduCtie
Het is op 11 maart 2014 precies 

tien jaar geleden dat Rosebel startte 
met de commerciële productie. 

QuArterLy upDAte

ten years of 
coMMercial Production

March 11, 2014, will mark exactly 10 years 
of commercial production at Rosebel. 

Foto LInks boVEn: Ex-prEsIDEnt ronaLD VEnEtIaan VErrIcHt DE oF-
FIcIELE opEnInG Van DE EErstE rosEbEL mIjn op 10 aprIL 2004

upper FoTo onThe LeFT: ex-presiDenT ronaLD VeneTiaan DeCLareD 
rosebeL’s FirsT mine oFFiCiaLLy open on apriL 10, 2004
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speCIAL

Working and living 
aWay froM hoMe 

‘We not only Work here 
We live here as Well’

rosebel employees from the surrounding villages arrive at the site for
their work and return to their village every day. Those who live elsewhere 

(mainly in the city) remain on site according to their shift schedule. 

people & Culture sPecial

er zijn verschillende shifts maar in welke shift de werkne-
mers ook zijn ingedeeld: ze zijn meer on site dan thuis. De 
shifts zijn als volgt:
- 5 dagen werken en 2 dagen naar huis (5/2)
- 10 dagen werken en 4 dagen naar huis (10/4)
- 14 dagen werken en 7 dagen thuis (14/7)

Het vaak en lang achter elkaar weg zijn van huis zorgt voor 
de nodige spanningen. na een lange werkdag kom je niet 
thuis om lekker te ontspannen met je gezin, maar je gaat 

naar je gaat naar je kamer om vroeg te gaan slapen of naar 
de recreatieruimte, en s’morgens begint de dag weer. Hoe 
gaan werknemers bij rosebel hiermee om, hoe ervaren ze 
het om een week of langer van huis te zijn en welke druk 
legt dit op de relatie met het gezin, familie en vrienden?

we vroegen het aan drie van de medewerkers: 
Cynthia bajarin (secretaresse van de Mill), 
Henny forster (Community relations officer) 
en ricardo wielson (trainer security).

There are different shift schedules but regardless which 
schedule an employee has, they are more on site than they 
are at home. The shift schedules are as follows:

- 5 days on site, 2 days at home (5/2)
- 10 days on site, 4 days at home (10/4)
- 14 days on site, 7 days at home (14/7)

Being away from home for long, consecutive days can lead 
to tension. After a long day at work, instead of returning 
home to relax with your family, you go to your room, the 
recreation facility or straight to bed to rest for the follo-
wing work day. How do employees at rosebel deal with 
this? How do they cope with being away from home during 

one week or longer? And what tension does this cause in 
their personal lives?

we asked three employees to answer these 
questions: Cynthia bajarin (Mill secretary), 
Henny forster (Community relations Offi-
cer) and ricardo wielson (trainer security).

How long have you been employed at 
rosebel and what do you do?
Cynthia: ‘I have been employed as Mill secretary since 
May 2006. prior to this, I was employed as a contractor at 
Cambior. I assist the management, the sector supervisors 
and the employees at the Mill. My work is varied from 

speCIAL

Werken en 
leven on site 

‘We Werken hier niet alleen 
We Wonen er ook’

De werknemers van rosebel uit de omliggende 
dorpen komen naar de site en gaan elke dag 

terug naar hun dorp, de groep die elders 
(vaak in de stad) woont, blijft on site. 

14  rgM news magazine, april 2014 editie 2 April 2014 edition 2  rgM news magazine  15   



wat zijn de uitdagingen van het weg zijn van 
huis? Hoe ga je hiermee om?
Cynthia: ‘Ik werk op basis van het 5/2 schema en ben dus 
in de weekenden thuis. Het feit dat ik mijn familie moet ach-
terlaten, vind ik het moeilijkste aan mijn werk bij rosebel. Ik 
mis mijn dochtertje en als ik aan haar denk, dan zou ik gelijk 
naar haar toe willen gaan, maar ik heb een doel voor ogen. 
Ik streef naar het beste voor mijn familie en werken bij 
rosebel beschouw ik als een investering. Ik kijk uit naar de 
vrijdag en kan niet wachten tot het 16:00 uur is’.
Henny: ‘Ik kijk uit naar de dag van vertrek. Ik voel me dan 
heerlijk en verheug me op het weerzien met mijn gezin. Ik 
werk volgens het 10/4 schema en voor mij is dit het beste 
schema. Ik heb ook volgens het 14/7 schema gewerkt, 
maar dat is best wel zwaar als je een gezin hebt.’ 
ricardo: ‘Ik ben getrouwd. Mijn vrouw en ik hebben een 
kind samen en wonen in de stad. Ik werk volgens een 14/7 

rosebel as an investment. I look forward to every Friday 
at 4 p.m. As I know that it will not be long before I am 
home so I can talk and play with my daughter.’
Henny: ‘I look forward to the time when I can go home. 
It brings me happiness knowing I will see my family again. 
I work according to the 10/4 work shift and I feel that this 
is the best work shift for me. I have also worked in the 
14/7 shift, but that proved to be very hard if you have a 
family.’
ricardo: ‘I am married and my wife and I have one child 
together and we live in the city. I work according to the 
14/7 shift which I believe poses its challenges: The fact 
that you are away 14 days from your family is very hard. 
I chose this work shift, because it gives me an opportunity 
to earn enough for my family.’

❙ cyntHIa In DE mILL mEt Haar coLLEGa’s
  CynThia in The miLL wiTh her CoLLeagues

❙ HEnny op zIjn wErkpLEk
  henny aT his worksTaTion

❙ rIcarDo mEt zIjn coLLEGa’s
  riCarDo wiTh his Team oF CoLLeagues

Cynthia bajarin
seCretAresse VAn De MILL

‘ik werk op basis van 
het 5/2 schema en ben 
dus in de weekenden 
thuis. het feit dat ik 
mijn familie moet 
achterlaten, vind ik 
het moeilijkste aan 
mijn werk bij rosebel’

people & Culture 

Hoe lang werk je al voor rosebel 
en wat doe je?
Cynthia: ‘Ik ben sinds mei 2006 werkzaam als secretaresse 
van de Mill. Daarvoor heb ik twee jaar als contractor voor 
Cambior gewerkt. Ik assisteer het management, de sector 
supervisors en de medewerkers van de Mill. Mijn werk 
omvat veel, van het beheren van het secretariaat tot aan 
het bijhouden van de tijdschema’s en het opstellen van het 
maandrapport. Het werk in de Mill is echt een ervaring op 
zich. je komt een heleboel mensen tegen en je moet je ook 
kunnen aanpassen aan anderen. Ik heb er geen moeite mee 
dat de Mill voornamelijk een mannenwereld is. Ik ben eraan 
gewend. een vrouw erbij maakt het altijd frisser.’ (zegt ze 
lachend.)
Henny: ‘Ik werk al acht jaar voor de organisatie en sinds 
2010 werk ik bij de Community relations Department als 
Community relations officer. Ik hou van het werken met 

managing the secretariat to keeping the time schedules 
and compiling the monthly report.’ working in the mill is a 
real experience in itself. you meet lots of people and you 
must be able to adapt to others. I have no problem with 
the fact that life at the Mill is predominantly a men’s 
world. I am used to it. A woman in their midst always 
makes everything more bright.’ (she adds with laughter.)
Henny: ‘I have been working for eight years for the orga-
nization and since 2010 I have been with the Community 
relations department. I like to work with people and this 
aspect of the job as Cr officer really appealed to me. The 
Cr department is actively engaged with people from the 
surrounding villages giving meaning to positive neighbourly 
relations. we implement in collaboration with them, various 
projects for their benefit. All Cr Officers have been assig-
ned a specific area and for me it is nieuw Koffie Kamp.’

schema en dat vind ik best zwaar. Het feit dat je 14 dagen 
je gezin moet missen, is moeilijk. Ik heb hier echter voor 
gekozen, omdat ik zo toch goed kan verdienen voor mijn 
gezin.’

Hoe onderhoud je de relatie met je familie en 
vrienden?
Cynthia: ‘Ik heb heel veel steun aan mijn moeder en zus 
die me helpen met het zorgen voor mijn dochter. Als ik dat 
niet had, dan zou ik het werk niet kunnen doen. Mijn familie 
weet waarvoor ik dit doe en ze helpen me met de opvoe-
ding.’ 
Henny: ‘Gedurende de tien dagen dat ik on site ben, heb 
ik veel telefonisch contact met mijn familie: ’s ochtends, 
’s middags en ‘s avonds. Ik ben vader van drie dochters 
van 10, 7 en 1 jaar oud. De oudste begrijpt wel waarom ik 
niet thuis ben, maar de tweede hangt nog veel aan mij en 

mensen en dit aspect van de functie trok mij erg aan. De 
afdeling CrD werkt met de omliggende dorpen en geeft 
invulling aan het goede nabuurschap van rosebel met de 
communities. we voeren diverse projecten met hen en 
voor hen uit. Alle Cr officers hebben een bepaald gebied 
toegewezen gekregen en voor mij is dat nieuw Koffie 
Kamp.’ 
ricardo: ‘Ik ben trainer security en werk sinds 2005 bij 
rosebel, destijds nog Cambior. Het is mijn taak om de 
security officers van rosebel te begeleiden bij het behalen 
van de elementary Level protection Officers (eLpO). Dit is 
een bepaalde standaard die IAMGOLD hanteert voor haar 
security officers en waaraan iedere security medewerker 
moet voldoen.’

ricardo: ‘I am trainer security and have been employed at 
the company since 2005 (back then it was still Cambior). 
It is my duty to guide the security officers at rosebel to 
achieve the elementary Level protection Officers (eLpO). 
This is a specific IAMGOLD standard that must be adhered 
to by all security Officers.’

what challenges do you face working away 
from home? And how do you cope with the-
se challenges? 
Cynthia: ‘I work according to the 5/2 shift, so I am home 
on weekends. The fact that I have to leave my family 
behind during the week, is the most challenging part of my 
job. I miss my daughter and when I think about her, I want 
to go home immediately. But I have set a goal for myself: 
‘I want to have the best for my family and I see working at 

How do you manage the family and personal 
relationships in your life? 
Cynthia: ‘I receive a lot of support from my mother and 
sister who help me take care of my daughter. If I did not 
have this, I would not be able to work. My family under-
stands my motivation, so they help me with my child’s 
upbringing.’ 
Henny: ‘during my ten days on site, I talk to my family on 
the phone in the morning, in the afternoon and at night. 
sometimes even more often. I am father of three daugh-
ters aged ten, seven and one year old. The eldest under-
stands why I am away, but my second daughter still clings 
to me a lot and repeatedly asks when I am coming home. 
This really affects me but I explain to her why I have to be 
away: to take care of her, her sisters and her mother. My 
partner is accustomed to the situation. In the 

special
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beginning, it was difficult for her because she was alone 
with the children but things are going well now and the 
feeling of missing each other is diminishing. It all comes 
down to trusting and respecting each other and maintai-
ning open communication with each other. It is a good 
thing to put down goals together with your partner and to 
see to it that you also do fun things with them when you 
get home.’ 
ricardo: ‘I have witnessed that by being away from home, 
things can go wrong leading to relationships breaking 
down. to be in contact with your partner is very important 
and you cannot fill this in just by talking through the phone. 
If you want to understand someone, you also need to see 
their facial expression. That is the reason why I would real-
ly like to be in contact with my wife through skype. we do 
have wiFi at the site, but unfortunately it does not work so 
well. regardless, we are in contact with each other every 
day by telephone. we have been together now for six 
years and my partner has become accustomed to me not 
being around all the time. Of course, we do have our little 
issues that need to be dealt with. when I am conducting 
training, I put my phone on silent. If my wife happens to 
call and I cannot pick up the phone, she is not too pleased 
about it, wondering what I am doing. This causes friction 
between us every now and then’.

what role do leisure activities play in your life 
at rosebel? 
Cynthia: ‘when I arrive in my room it is already 6:00 p.m. 

and I must admit that I am really tired then. I sometimes 
meet a friend to talk somewhat, but I don’t do any sports, 
which I regret. I am interested in boot camp but the times 
when it is held do not suit my schedule.’ 
Henny: ‘In my leisure time I love to spend time in the 
Commissary to relax with my colleagues. Or I play a game 
of soccer, basketball or go to the gym. If the weather is 
not a spoilsport, I am on the sports field every day. ‘I love 
being together socially, I just cannot stay in my room all 
the time.’
ricardo: ‘After work, I sometimes participates in sports: 
boot camp, basketball and soccer. I do sports at least 1 
- 2 times per week. More often would be difficult for me, 
because after a shift I really feel tired. you also have to 
consider your work as everyone has to get up early the 
following day and be well rested.’ ■

vraagt me steeds wanneer ik weer thuis kom. Dit raakt me 
wel, maar ik leg dan ook uit waarom ik weg moet: om te 
zorgen voor haar, haar zussen en mama. Mijn partner is in-
middels ook gewend aan de situatie. In het begin was het 
moeilijk voor haar, omdat ze alleen was met de kinderen, 
maar het gaat beter en het gevoel van ‘missen’ neemt ook 
af. we bellen veel om het gemis te verzachten. Het gaat 
erom dat je elkaar vertrouwt en respecteert en een open 
communicatie met elkaar hebt. Het is goed om samen met 
je partner doelen te stellen en ook leuke dingen te doen als 
je in de stad bent.’ 
ricardo: ‘Ik zie om me heen dat het in een aantal gevallen 
toch wel misgaat door het lange weg zijn van huis en dat 
relaties stuk gaan. Contact hebben met je partner is heel 
belangrijk en dat kan niet alleen telefonisch. Om iemand te 
begrijpen, moet je ook de gezichtsuitdrukking kunnen zien. 
Daarom zou ik het fijn vinden als mijn vrouw en ik konden 
skypen. er is wel wiFi in het kamp, maar het werkt helaas 
niet zo goed. we hebben in ieder geval wel dagelijks con-
tact per telefoon. we zijn nu zes jaar samen en mijn partner 
is er inmiddels aan gewend dat ik er niet altijd ben. natuur-
lijk hebben we zo ook onze issues. wanneer ik trainingen 
verzorg, is mijn telefoon op stil. Als mijn vrouw dan belt, 
kan ik niet opnemen en dat vindt ze niet leuk. Ze vraagt zich 
dan af wat ik doe. Dit brengt weleens frictie tussen ons.

Hoe breng je je vrije tijd door bij rosebel?
Cynthia: ‘Het is al 18.00 uur wanneer ik op de kamer aan 
kom en ik moet toegeven dat ik dan uitgeput ben. Af en 
toe spreek ik nog af met een vriendin en babbelen we 
wat, maar sporten doe ik niet, wat ik wel jammer vind. Ik 
zou met boot camp willen beginnen, maar de tijd komt mij 
helaas niet goed uit.’
Henny: ‘In mijn vrije tijd vind ik het leuk om in de Com-
missery te chillen met mijn collega’s. Of ik ga voetballen, 
basketballen of naar de gym. Als de regen geen spelbreker 
is, ben ik iedere dag op het sportveld te vinden. Ik hou van 
gezelligheid, ik kan niet de hele tijd op mijn kamer blijven 
zitten.’
ricardo: ‘na het werk ga ik soms nog sporten: boot camp, 
basketballen of voetballen. Ik sport zeker 1 -2 keer in de 
week. Vaker lukt niet goed, want na een shift ben ik ook 
echt moe. Men moet ook rekening houden met het werk, 
de volgende dag moet iedereen weer vroeg op en uitge-
rust zijn.’ ■

riCardo
trainer security

‘i have witnessed that by 
being away from home, 
things can go wrong 
leading to relationships 
breaking down’ 

working at IAMGOLD rosebel Gold Mines is a great 
opportunity to realize long-cherished dreams. you 
can build your own home, buy property to build your 
dreamhome or just work on a great career. However, 
working at rosebel involves being away from home. 
And what effect does that have on your private and 
social life? 

In this article, we would like to talk about how you 
can maintain a positive balance between your pro-
fessional and personal lives. Indeed, rosebel gains 
from employees who are satisfied with their work 
while knowing that all is well on a personal level too.
 
Maintaining a lasting relationship with 
your partner 
time away from home can strain your relationship 
with your significant other. Because you are in less 
contact with one another, communication can be 
impacted. However, it’s important to realize that 
there are different levels of communication. For 
instance, a couple may be able to communicate their 
day-to-day concerns such as paying bills or looking 
after children, but they are more likely to have a 
successful relationship if they can also communicate 

Hij legt uit dat zijn relatie voortdurend onder 

spanning staat door het feit dat hij vanwege het 

werk een tijd van huis is. 

Is dit herkenbaar?. Voor een aantal employees 

bij rosebel die langere tijd van huis zijn is dit de 

realiteit. 

werken bij rosebel Gold Mines is een geweldige 
kans om lang gekoesterde dromen waar te maken. 
je kan je eigen huis bouwen, een perceel kopen of 
gewoon werken aan een mooie carrière. echter, 
werken bij rosebel brengt met zich mee dat je voor 
lange tijd, huis en haard moet achterlaten. en hoe 
zit het dán met je privé en sociaal leven? 

In dit artikel willen we ingaan op de balans 
tussen professioneel en priveleven. Als werkgever 
is rosebel gebaat bij werknemers die tevreden zijn 
en hun werk met plezier doen in de wetenschap 
dat het thuis goed gaat. 

een goede relatie onderhouden 
met je partner
Op persoonlijk gebied betekent langer van huis 
zijn dat de relatie onder druk kan komen te staan. 

He explains that his relationships are 
under strain due to the time he spends 

away from home while at work. 

Is this recognizable? This is the potential 
reality for many employees at rosebel 
who are away from home for extended 

periods of time.

HeALtH & sAFety

Making tiMe 
for relationshiPs  

Gregory is father to three children. He has 
been employed at Rosebel for four years 
now. For him, the moments that he goes 

home are stressful instead of pleasant. 

GeZOnDHeID & VeILIGHeID

’tijd Maken voor 
hechte relaties

Gregory is vader van 3 
kinderen. Hij werkt al 4 jaar 

bij Rosebel. Voor hem zijn 
de momenten dat hij naar 

huis gaat stressvol in plaats 
van plezierig. 

special | people & Culture Gezondheid & veiligheid / Health & safety
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Gezondheid & veiligheid / Health & safety

Cindy lalay
eMpLOyee AssIstAnCe prOGrAM

‘op persoonlijk 
gebied betekent 

langer van huis 
zijn dat de 

relatie onder 
druk kan komen 

te staan’
De communicatie verloopt immers anders dan 
wanneer je direct met elkaar communiceert. Omdat 
je minder tijd hebt om met elkaar te praten kunnen 
de gesprekken al gauw gaan over praktische of huis-
houdelijke zaken die moeten gebeuren. Hoewel het 
belanrgijk is om je te realiseren dat er verschillende 
manieren zijn om met elkaar te communiceren. er 

kan bijvoorbeeld gesproken worden over rekenin-
gen die moeten worden betaald of zaken die met 
de kinderen te maken hebben, maar een goede 
liefdevolle relatie kun je onderhouden door op een 
ander niveau met elkaar te communiceren. Dit kan 
simpelweg door elkaar te laten weten dat je elkaar 
waardeert, van elkaar houdt en de afstand mag dat 
niet veranderen.
er zijn voldoende tips om de relatie in stand te hou-
den. plannen is daar een van. Het is mischien niet 
‘romantisch’ of ‘spontaan’ maar er is veel voordeel 
te halen uit het vooruit plannen. plan bijvoorbeeld 
elke week een dinner date of een leuke trip op de 
zondag of het nou een filmpje is of een tripje buiten 
de stad, of gewoon wat tijd samen.
Zorg ervoor dat er elke dag communicatie is. na zo 
een lange werkdag van tien of twaalf uur is het ver-
leidelijk om te gaan slapen of iets anders ontspan-
nend te doen. Deel elkaars ervaringen, successen en 
frustraties. Deze kleine gewoonte zorgt ervoor dat 
je even stilstaat en in deze snelle wereld toch met 
elkaar verbonden blijft. 
tijd om klusjes te doen kun je veranderen in tijd 
samen. Vanaf het boodschappen doen tot het huis 
schoonmaken. Alleen duurt het uren om al deze 

Cindy lalay
eMpLOyee AssIstAnCe prOGrAM

‘time away from 
home can strain your 
relationship with your 
significant other. 
because you are in 
less contact with one 
another, communication 
can be impacted’

on a deeper level. This can simply mean letting each 
other know they are appreciated, loved and valued. 

Other helpful tips can keep the relationship a lasting 
one, too. plan ahead. It may not be ‘romantic’ or 
‘spontaneous’ but there’s something to be said 
for direct scheduling. why not pencil in a standing 
Thursday night dinner date or free up sunday af-
ternoons for a fun activity together—whether it’s a 
movie, a day trip or just some time alone?
Debrief. take time at the end of each day to talk 
to your partner and share each other’s experiences, 
successes and frustrations. This simple habit can 
help you slow down and stay connected in today’s 

huishoudelijke taken te verrichten. Als je thuis bent, 
doe je dat lekker samen en op een leuke manier. 

Hoe kun je, ondanks de afstand toch 
een belangrijke rol spelen bij de 
opvoeding van je kinderen?
In de opvoeding is de betrokkenheid met je kinderen 
veel minder dan wanneer je elke dag na het werk 
thuis komt. Kinderen zijn voortdurend in ontwikkeling 
Door de afstand mis je veel van deze ontwikkelingen 
en dat kan leiden tot schuldgevoel. probeer ten eer-
ste te begrijpen dat veel van deze gevoelens komen 
door onrealistische verwachtingen en standaarden, 
en het betekent zeker niet dat je als ouder werkelijk 
tekortschiet. Het schuldgevoel betekent dat je echt 
om de kinderen geeft. Accepteer de uitdagingen 
waar je mee geconfronteerd wordt en probeer 
manieren te ontwikkelen om hiermee om te gaan. 
Vraag jezelf af wat jij kunt doen om de situatie te 
veranderen en wees vooral realistisch. Als je moet 
werken, accepteer het feit dat je een werkende 
ouder bent die wel veel om zijn/haar kinderen geeft. 

tijd maken voor vrienden
Hoe ouder we worden, hoe vaker het gebeurt dat 

Making time for friends
As we get older, friendships often become casual-
ties in our battle to juggle demanding family and 
work responsibilities. This can be a serious loss 
since strong friendships take time to build and play 
an important role in our emotional well-being. try to 
view friendships as a priority and seek opportunities 
to maintain and nourish these vital relationships. 

For instance, schedule time for friendships. Be sure 
to make time for the important friends in your life 
by marking friends’ birthdays in your calendar and 
planning to celebrate together or planning time in 
your schedule to get together. schedule activities 
together. If you are always short of time, consider 
joining up for essential activities such as grocery 
shopping or exercising together. 
And stay connected. even when you can’t be with 
friends in body, let them know you are still thinking 
of them. send a quick email about a topic you’re 
both interested in, phone when you have five minu-
tes to spare or leave them a message just to say hi. 

need further advice?
should you require any other advice on how to best 
manage the relationships in your life, contact one 
of the eAp consultants. send an e-mail to: info@
careproviders.sr or call 521500. ■

onze vriendschappen sneuvelen door het proberen 
te managen van werk, gezin en familie. Het is echter 
een groot verlies omdat goede vriendschappen jaren 
duren om op te bouwen en een belangrijke rol spelen 
bij ons emotioneel welzijn. probeer vriendschappen 
te zien als een prioriteit en zoek gelegenheden om 
deze belangrijke vriendschappen te onderhouden.

Dus schrijf ook op dat je tijd maakt voor je vrienden. 
Markeer de verjaardagen van je vrienden in je agen-
da en toon dan ook attentie of vier ze samen. plan 
ook activiteiten samen. Ook samen gaan sporten is 
een goede manier om een vriendschap gezond te 
houden.

een telefoontje, e-mail of klein berichtje is vaak al 
genoeg om vrienden te laten weten dat je ze niet 
bent vergeten.

Heb je advies nodig?
Mocht je toch relatieproblemen hebben door de 
afstand, neem dan contact op met een van de eAp 
consultants. stuur een e-mail naar: info@careprovi-
ders.sr of bel op: 521500. ■

high-speed world.
turn chore time into together time. From grocery 
shopping to house cleaning, the average person 
spends hours alone running errands and finishing 
household chores. Doing chores together can be fun 
and also is a way of spending time together.

How to continue to play a role in raising 
your children
Being away from home means having less time to 
help in the rearing of your children. Children are 
constantly developing. And you may miss out on 
a lot of these developments and may experience 
feelings of guilt.

try to understand that much of this guilt is coming 
from unrealistic expectations and standards, and 
doesn’t reflect any real failure to meet responsibi-
lities. Feeling guilty means you care. Acknowledge 
the challenges you face and develop coping stra-
tegies. Begin by asking yourself what you can do 
to change the situation. Be realistic. If you have to 
work, you have to accept you are a working parent.
If you are simply unable to spend as much time as 
you’d like with your children or older relatives, you 
may need to let go of guilt and adjust your expec-
tations. One mechanism to help you along is to 
maintain a family calendar to set expectations and 
maintain roles and responsibilities. 
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wOMen In MInInG

beWustZijn 
vergroten, over 

vrouWen in de 
MijnbouWindustrie 

Interview met Sybill Raafenberg

women in Mining / Interview

wOMen In MInInG

‘raising aWareness , 
about WoMen in Mining 

by shining the sPotlight 
on one of our oWn!’

Interview with Sybill Raafenberg

A big part of the problem is that many women aren’t 
attracted to an industry characterized by hard hats 
and haul trucks. It’s a stereotype experts say needs 
to be changed if the industry wants to attract more 
women to help address a skilled labour shortage 
that is expected to worsen in the years to come.

In short, we should be appealing to women every-
where to become involved. to help in a small way 
by raising awareness on this topic, we shine the 
spotlight on sybill raafenberg, Administration 
Clerk, regional exploration, who tells us about 
her experiences at rosebel
 
rGM news Magazine: tell us a bit 
about your professional background
at rosebel 
sybill: I have been employed in the regional 
exploration department at IAMGOLD rosebel Gold 
Mines since january 5, 2012. First, I started as 
Administration Clerk and, as of April 2013, I was 
placed in the function of Administration Assistant. 
My duties at rosebel include amongst others: 
time-keeping, health & safety and human resources 
(Hr). I find the work to be challenging and rigorous; 
especially considering a significant part of the 
communications must be in english. My safety and 
Hr reports are forwarded directly to our corpora-

echter een groot deel van het probleem is dat 
vrouwen niet aangetrokken worden door een 
industrie die met name gekarakteriseerd wordt door 
safety helmen en haul trucks. Dit is een stereotype 
waarover experts het eens zijn dat moet veranderen 
als de mijnbouwindustrie meer vrouwen wil aantrek-
ken. en het aantrekken van vrouwen is een nood-

Het is in veel opzichten een uitdaging voor 

vrouwen om te werken in de mijnbouw-

industrie. ten eerste is de mijnbouwsector 

vooral gedomineerd door mannen en maar 

een handvol vrouwen zijn er werkzaam. Dit 

creëert natuurlijk grote kansen. Veel studies 

hebben uitgewezen dat meer gender diver-

siteit in leiderschapsfuncties resulteert in 

hogere winsten voor ondernemingen omdat 

de spreiding tussen mannen en vrouwen 

zorgt voor nieuwe ideëen, talenten en de 

aanpak van vraagstukken. 

In many respects, it is a real challenge for 

women to work in the mining industry. The 

mining sector is primarily dominated by men 

as women are vastly underrepresented in the 

sector. This represents a huge opportunity: 

Many studies have shown that greater gender 

diversity in corporate leadership results in 

higher profits for corporations and brings in 

new ideas, talents and approaches.

sybill raafenberg
AFDeLInG reGIOnAL expLOrAtIOn

‘het werken met 
de verschillende 
culturen, karakters 
en gewoonten van 
werknemers is een 
uitdaging en soms 
erg ingewikkeld’ 

zaak omdat er een steeds groter tekort is aan goed 
opgeleid personeel en dit tekort zal de komende 
jaren alleen maar toenemen.
In het kort, we moeten als mijnbouwindustrie 
aantrekkelijker worden voor vrouwen overal ter 
wereld. een manier is het creëeren van bewust-
wording onder vrouwen over hoe het werk er 
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rosebel in the Commitment to stimulate sports-
manship (Ctss), in the swimming division, has 
helped me to integrate in the team and gave me 
the opportunity to learn more about life at the site. 
Last, I work according to a schedule of five days at 
the mine site and two days off. As a mother of two 
sons, it is indeed difficult to have to leave for the 
mine site every Monday knowing that for the next 
five days I will not be able to see my little angels. 
That is why in my free time I devote as much time 
as possible to my boys. I also visit a congregation 
because on your own you can do nothing; it is 
only by the grace of God that you can get through 
everything. Fortunately, I have a loving, reliable 
baby-sitter for my children – my mother!

rGM news Magazine: what are your 
future career plans? 
sybill: I would like to continue my studies and speci-
alize in Hr as I would like to fill a higher position at 
rosebel in this area. I see the opportunity to further 
my development and to gain more knowledge in this 
company. I will seize every opportunity to get ahead 
as a woman in the surinamese mining industry. ■

probeer ik mijn werk tot een succes te maken. 
Ik werk 12 uur per dag, dat was in het begin vrij 
enerverend, maar ik ben er nu wel aan gewend 
geraakt. Omdat ik op camp blijf, is de druk niet zo 
zwaar, denk ik. Ik heb genoeg tijd om uit te rusten 
voor de volgende werkdag. De eerste anderhalf 
jaar zag ik weinig van het leven op camp, omdat 
ik ervoor koos om na het werk op mezelf te zijn. 
een paar maanden geleden ben ik echter begonnen 
met Boot Camp. Dat is een fitness programma om 
een sportieve en gezonde levensstijl te bevorderen. 
Ook mijn deelname voor rosebel aan Ctss 
(commitment to stimulate sportmanship) bij het 
onderdeel zwemmen heeft geholpen om me te 
doen integreren in het team en zo ben ik meer 
van het leven on site gaan ontdekken. 

Ik werk volgens een schema van vijf dagen op 
de mine site en dan heb ik twee dagen vrij. Als 
moeder van twee zonen is het wel zwaar om 
elke maandag naar de mine site te vertrekken, 
wetende dat ik de komende vijf dagen zonder 
mijn engeltjes moet leven. In mijn vrije tijd 
besteed ik daarom zoveel mogelijk aandacht 
aan mijn jongens. Ik bezoek verder een gemeente, 
want alleen kun je niets, slechts door de genade 
van God kom je overal doorheen. Ik heb gelukkig 
een liefdevolle, betrouwbare oppas voor mijn 
kinderen, dat is mijn moeder! 

rGM news Magazine: wat zijn je 
toekomstplannen met betrekking 
tot je carriere?
Sybill: Ik zou me nog verder willen verdiepen en 
specialiseren op het gebied van personeelszaken 
(Hr) en een hogere functie op dat gebied willen 
vervullen bij rosebel. Ik zie genoeg mogelijkheden 
om me verder te ontwikkelen en kennis in dit bedrijf 
op te doen. Ik zal elke kans die zich aandient, 
aangrijpen om verder te komen als vrouw in de 
surinaamse mijnbouwindustrie. ■

women in Mining / Interview

❙ Sybill with her two SonS

❙ SybIll MEt HaaR twEE zonEn

sybill raafenberg
AFDeLInG reGIOnAL expLOrAtIOn

‘ik werk 
volgens een 

schema van vijf 
dagen op de 
mine site en 

dan heb ik twee 
dagen vrij. als 

moeder van 
twee zonen is 

het wel zwaar’ 

sybill raafenberg
AFDeLInG reGIOnAL expLOrAtIOn

‘i work according to a 
schedule of five days at the 
mine site and two days off. 
as a mother of two sons, 
it is indeed difficult’

te office, so they need to be clear and in correct 
english. At the beginning, it was a challenge, 
but my verbal and written skills in english have 
improved a lot.

❙ Sybill op haar werkplek
 Sybill at her workStation

rGM news Magazine: Kun je ons wat 
vertellen over je achtergrond en hoe je 
bij rosebel bent begonnen? 
sybill: Ik ben sinds 5 januari 2012 in dienst bij rGM 
op de afdeling regional exploration. eerst in de 
functie van Administration Clerk en vanaf april 2013 
als Administration Assistant. 

Mijn taken bij rosebel houden onder andere in: time-
keeping, health & safety en personeelszaken (Hr). Ik 
vind het werk uitdagend en intensief, vooral omdat 
een groot deel van de communicatie in het engels 
moet. Mijn safety en Hr-rapportages gaan recht-
streeks naar de Corporate office en dienen 
dus begrijpelijk te zijn voor mijn leidinggevenden. 
Het was in het begin een uitdaging maar mijn 
communicatieve en schriftelijke vaardigheden 
in het engels zijn veel beter geworden.

rGM news Magazine: welke uitdagin-
gen ben je zoal tegengekomen sinds je 
gestart bent bij rosebel? 
sybill: Het werken met de verschillende culturen, 
karakters en gewoonten van werknemers is een 
uitdaging en soms erg ingewikkeld. Bijvoorbeeld 
het verschil in opvattingen van de expatriates en 
surinamers, of misverstanden tussen supervisors 
en crews. en ook wel af en toe de spanningen 
tussen arbeiders onderling. Ik probeer begrip op 
te brengen voor een ieder (dat is belangrijk) en zo 

rGM news Magazine: what challenges 
have you faced during your time at 
rosebel? 
sybill: working with various cultures, characters 
and customs of employees can sometimes be very 
complex. As examples, the difference in points of 
view between the expatriates and the surinamese 
or misconceptions between supervisors and crews. 
And, at times, the natural tension that can take 
place between employees. I try to maintain an 
understanding of everyone’s point of view (that is 
a very important thing) and feel this facilitates my 
success.

I work 12 hours per day which was fatiguing in the 
beginning, but I am used to it by now. As I stay 
on site during my work week, it helps ease the 
pressure of a 12-hour work days as I have sufficient 
time to rest before tackling the next work day. In 
my first one-and-a-half years on the job, I hardly took 
part in life at the site because I chose to be on my 
own after work. A few months ago though, I started 
with Boot Camp. This is a fitness program promoting 
a sporty and healthy lifestyle. My participation for 

werkelijk uitziet en met welke uitdagingen vrouwen 
in deze industrie geconfronteerd worden. In deze 
editie praten wij met sybill raafenberg, zij werkt 
op de afdeling regional exploration Zij vertelt ons 
over haar ervaring bij rosebel.

❙ Sybill en het team (Sybill iS onderaan de derde rechtS)
 Sybill with her team (Sybill third to the right)
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Ontwikkelingen on site / Developments on site

DeVeLOpMents On sIte

 More efficient 
CoMMuniCation in the 

Mine using solar 
energy

cost-reducing and beneficial 
to the environMent

How does this project work?
All communication in the mine (e-mail, internet, 
telephone, wenco, etc.) takes place via a wireless 
network the hub of which is located in a trailer. The 
It department is in charge of the management of 
the trailer and the accessory systems, ensuring 
that all runs smoothly. Indeed, this is a critical task 
with far-reaching consequences should anything go 
wrong. The wireless network is an essential service 
system for the mining operations. should a wireless 
system not be available, there would be no accurate 
data for processing and monitoring the mine fleet, 
monitoring safety and communications which 
impacts our ability to achieve our mining targets.
The electronics at the trailers are powered by solar 
energy. The trailers are equipped with two 115-watt 
solar panels, a 30 Amp controller and two 200-watt 
batteries. These batteries serve to save the charged 
power. 

Het in november 2013 aangekondigd 

grote zonne-energieproject is niet het 

eerste project bij rosebel waarbij ge-

bruik gemaakt wordt van zonne-energie 

(zie ook pagina 8). In 2011 startte het 

It-department al met een pilotproject 

waarbij zonne-energie werd ingezet 

om de communicatie mogelijkheden 

in de mijn te verbeteren en de impact 

van onze activiteiten op het milieu te 

verminderen. 

The solar project, announced in november 

2013, is not the only project at rosebel 

making use of solar energy. In 2011, the 

It department launched a pilot project taking 

advantage of solar energy to reduce costs 

and minimize our impact on the environment 

associated with our communication 

activities in the mine. 

Hoe werkt het project?
Alle communicatie in de mijn (e-mail, internet, tele-
foon, wenco, etc.) verloopt via een wireless netwerk 
en wordt mogelijk gemaakt met behulp van een 
trailer. Het It-department is de beheerder van de 
trailer en bijbehorende systemen en moet ervoor 
zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. een zeer ver-
antwoordelijke taak dus, met verregaande gevolgen 
als er iets misgaat. Het wireless netwerk is een heel 
belangrijk service systeem voor de mining operatie. 
Indien het wireless systeem niet beschikbaar is, is 
er geen accurate data beschikbaar om de mijn fleet 
te processen en monitoren, safety te monitoren, 
communiceren en om mining targets te halen.
De elektronica op de trailers wordt gevoed door 
zonne-energie. De trailers zijn opgebouwd uit 2 
zonne  panelen van elk 115 watt, een 30 Amp 
controller én 2 batterijen van elk 200 watt. Deze 

OntwIKKeLInGen On sIte

efficienter 
CoMMuniCeren 

in de Mijn Middels 
Zonne-energie 

kostenbesParend en goed voor het Milieu

‘het inzetten 
van zonne-energie 
voor de 
communi catie 
in de mijnen 
biedt veel 
voordelen’

batterijen dienen om de opgeladen stroom op te 
slaan. 

Besparingen in tijd en geld
Het inzetten van zonne-energie voor de communi-
catie in de mijnen biedt veel voordelen. ten eerste 
is het goedkoper dan het gebruik van elektriciteit 
uit het reguliere elektriciteitsnetwerk. Daarnaast 
verandert de situatie in de mijn constant en is 
het noodzakelijk om snel daarop te kunnen inspe-
len. Het zou te duur zijn om de electriciteitspalen 
steeds weer te verzetten als de situatie in de mijn 
verandert. Verder maakt de trailer het mogelijk dat 
er efficiënter wordt omgegaan met tijd. super-
visors hoeven voor het schrijven van een rapport 
of versturen van een bericht niet eerst weer terug 
naar hun werkplek. Met het wireless netwerk in de 
mijn, kunnen zij ter plekke een rapport opstellen en 
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Clean energy providing savings 
in time and money
using solar energy for communications in the mines 
offers numerous benefits. First, it is cheaper than 
the use of electricity from the regular electricity grid. 
second, the situation in the mine is constantly chan-
ging, so it is essential to be able to anticipate activi-
ties in as quick and timely a manner as possible. 
Furthermore, the trailer makes work more efficient. 
supervisors no longer need to go back to their 
workplace to write a report or send a message. 
with the wireless network in the mine, they can 
draw up a report on the spot and exchange data 
with co-workers. For this purpose, laptops are instal-
led in the Hilux pickup trucks. Finally, solar energy is 
a sustainable and clean form of energy. suriname 
has no lack of sunlight, so solar energy can be very 
easily generated. 

The It department’s pilot project is complete proving 
that with the aid of solar energy, we have improved 
the operational efficiency of the mine, whilst saving 
costs. At the end of 2013, three trailers were 
operational but the goal is to expand this number 
to 15 by the end of February 2014. By then, three 
trailers will be operational per mine: east paycaro, 
j-Zone, Mayo, roma and rosebel. The solar panels 
are supplied by Guguplex, a company that provides 
affordable solar lighting and power systems.

Given our current power agreement with the 
republic of suriname, it is estimated that we will 
be able to save usD180,200 with the new trailers 
over the next 15 years. These financial savings are, 
however, overshadowed by the benefit of having 
a more flexible operation facilitated by a wireless 
infrastructure. ■

data uitwisselen met anderen. Hiervoor zijn laptops 
ingebouwd in de Hilux pickup trucks. 

schone energie
tenslotte is zonne-energie een duurzame en schone 
vorm van energie. Aan zonlicht is geen gebrek in 
suriname. Zonne-energie kan dan ook makkelijk 
worden opgewekt. eind 2013 waren er 3 trailers
 in gebruik, maar het is de bedoeling dat dit aantal in 
februari 2014 is uitgebreid naar 15. er zullen dan 3 
trailers per mijn in gebruik zijn in de mijnen: 
east paycaro, j-Zone, Mayo, roma en rosebel. 
De zonne panelen zijn geleverd door Guguplex. 
Dit bedrijf biedt goedkope energieoplossingen aan, 
voornamelijk aan de mensen in het binnenland. 

Het pilotproject van het It-department is inmiddels 
uit de pilotfase en heeft bewezen dat met behulp 
van door zonne-energie aangedreven trailers de 
communicatiemogelijkheden in de mijn zijn ver beterd 
en tegelijkertijd ook veel kosten zijn bespaard. Met 
de huidige per Kwh (usD 0.12,-) stroomovereen-
komst met de surinaamse staat, minus het laten 
bouwen van een nieuwe powerline infrastructuur, 
zullen wij met 15 trailers voor de komende 15 jaar 
usD 180.200,- besparen. echter de financiële be-
sparing is niet het hoofddoel, de voordelen zijn met 
name gezien de mobiliteit en dynamiek waarmee de 
mijn zich verplaatst, toch de wireless structuur te 
kunnen aanbieden. ■

‘using solar 
energy for 
communications 
in the mines 
offers 
numerous 
benefits’

❙ HEt It tEam Voor EEn traILEr
❙ DIt Is En Van DE traILErs

❙ This is one oF The TraiLers
❙ The iT in FronT oF The TraiLer

Ontwikkelingen on site / Developments on site fun & facts
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Fun FACts ABOut GOLD...

...about gold

FRANK
‘How come you play so well at
practice and yet you dissapoint
us during the tournaments.’

‘Really?’

‘Well, you do win a lot, but 
not always the gold medals.’

‘Well, what do you expect, we see
gold every day. It is nice to see
silver or bronze for a change.’

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

Puzzle

Cartoon

2 the term gold is also use in the field 

of biology to assign names to animals 

and plants. the name ‘golden’ can either 

refer to a yellow colour or to a gold-like 

glow, often referred to in Latin as aurata. 

Examples are: 

• the golden rain plant (Laburnum 

 anagyroides), 

• the golden arrow poison frog 

 (Dendrobates auratus) because of 

 its yellow colours, 

• and the golden beetle (Cetonia aurata) 

 because of the metallic glow of its skin.

3 Gold as medicine: Gold is also used 

in the treatment of certain illnesses and to 

trace the cause of a disease. In Europe, 

gold was a much used means against 

ulcers and arthritis. In the past 150 years, 

researchers have engaged in a lot of 

research into the healing powers of gold 

and to develop new treatment methods 

whereby gold can be used.

1the term gold in language usage has 

earned its place as ‘valuable’ and/or 

‘durable’ and that it is also used in 

a figurative context, for example:

• a golden wedding anniversary refers

 to the celebration of a 50th wedding 

 anniversary. 

• a golden jubilee refers to the 

 celebration of a 50th jubilee.

• a gold medal is the symbol for 

 achieving first place.

• a gold record is awarded for top sales 

 of music albums.

• the Golden age. 
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rGM en Mensenrechten 
tijdens de dagelijkse activiteiten 
van de rGM operatie krijgen we te 
maken met diverse mensenrechten, 
zoals het recht om te werken in een 
veilige werkomgeving. Hierbij hante-
ren wij het Zero Harm principe. Dit 
zegt Daniela Herkul, Legal Officer 
bij rosebel. Binnen rosebel houdt 
Daniela zich onder andere bezig met 
het thema ‘Mensenrechten’. Voor deze 

rGM and Human rights 
rGM continually deals with various 
human rights such as the right to 
work within a safe work environment 
or right not to be discriminated for 
whatever reason. This falls in line 
with our Zero Harm principle. This 
says Daniela Herkul, Legal Officer at 
rosebel. Amongst other tasks Daniela 
is responsible for the ‘human rights’ 
theme at rosebel. Fot this edition of 
rGM news she explains what human 

rights are and what they mean for our 
company. everyone is entitled to equal 
treatment. As examples from around 
the site: the right to privacy is upheld 
by the Medical department of Human 
resources who holds personal infor-
mation about employees which cannot 
be divulged. The right to convene and 
the right to association is upheld 
via the rGM labour union, which 
represents the interests of workers.

rGM also needs to take heed of 
human rights outside the borders of 
our operation. For instance, we need 
to take into account the rights of the 
people living in surrounding villages 
including their cultural values, religious 
sites and their total living environment. 

programs to promote 
education, sports and 
other good causes
rGM also seizes the opportunity to 

go beyond simply protecting human 
rights by actively supporting programs 
that empower individuals such as 
providing scholarships to students 
to help continue their education, etc.

IAMGOLD Human rights 
policy
In October 2012, rGM contributed to 
the development of the IAMGOLD Hu-
man rights policy. working together, 
with various other departments, 
Human rights risk Assessment 
workshops were conducted at rGM 
and employees were given the op-
portunity to think about and express 
their visions of human rights at rGM. 
The results of these workshops were 
incorporated in the outcomes of the 
Human rights risk Assessments of 
other IAMGOLD sites. The next step 
is to incorporate the results into the 
IAMGOLD Human rights policy. ■

editie van rGM news licht ze graag 
toe wat mensenrechten zijn en wat 
het betekent voor ons bedrijf. er zijn 
verschillende fundamentele rechten 
van de mens die niet mogen worden 
aangetast zoals het recht om niet 
gediscrimineerd te worden om welke 
reden dan ook. Verder het recht om 
niet gediscrimineerd te worden om 
welke reden dan ook, iedereen heeft 
het recht om gelijkwaardig behandeld 
te worden. Het recht op privacy: de 
Medische afdeling van Human resour-
ces heeft bijvoorbeeld zeer persoon-
lijke informatie over een werknemer. 
Die informatie mag niet zomaar met 
anderen gedeeld worden. Het recht 
van vergadering en vereniging: rGM 
heeft een vakbond die opkomt voor 
de belangen van arbeiders.

Ook naar buiten toe heeft rGM te 
maken met mensenrechten. De rechten 
van de omliggende dorpen: we moeten 
rekening houden met hun culturele 
waarden, hun godsdienstige plekken 
en hun totale leefomgeving zodat ze 
geen last van onze activiteiten hebben 
en kunnen genieten van een schone en 
aangename leefomgeving. 

programma’s voor bevorde-
ring van onderwijs, sport en 
goede doelen
rGM kan ook de mensenrechten 
buiten de invloedsfeer van de operatie 
bevorderen door het steunen van 
nationale programma’s die zich voor 
mensenrechten inzetten, bijvoorbeeld 
het recht op onderwijs te bevorderen 
door scholen te bouwen, enzovoorts.

IAMGOLD Human rights 
policy
In oktober 2012 is rGM gestart met 
het voorbereidend werk voor haar 
bijdrage aan de ontwikkeling van de 
IAMGOLD Human rights policy. sa-
men met de verschillende afdelingen 
zoals Hr, environment, Health & safe-
ty, Mine Operations, It, CrD, p&L etc. 
zijn er Human rights risk Assessment 
workshops gehouden. De resultaten 
van deze workshops worden meege-
nomen met de uitkomst van de Hu-
man rights risk Assessments van de 
andere IAMGOLD sites. De volgende 
stap is om de resultaten te plaatsen 
in het kader voor de IAMGOLD Human 
rights policy. ■

OntwIKKeLInGen On sIte

oPereren Met 
resPeCt voor 

MensenreChten

DeVeLOpMents On sIte

oPerations With 
resPeCt for 

huMan rights
‘business With 
huMan rights’

Maak kennis Met...

wie kent hem niet? Oom Benny is 

een begrip on site. een voorbeeld-

figuur voor velen. Altijd opgewekt 

en positief ingesteld. Lachen is zijn 

tweede natuur. Zoals hij dat zelf 

zegt, probeert hij nooit boos te 

worden. ‘en als ik ooit eens boos 

wordt, dan duurt dat nooit lang’. 

Lead cook Oom Benny is nu 

al vijf jaar lead cook bij rosebel. 

Daarvoor was hij first cook, maar 

ook toen gaf hij al leiding aan zijn 

team. respect is heel belangrijk 

voor mij. Ik respecteer hen en zij 

respecteren mij.’ 

Het begin ‘Ik ben hier in 2003 

begonnen, toen het nog Cambior 

was. we werkten onder heel 

eenvoudige omstandigheden, met 

weinig keukengerei. Dan had je net 

iets gekookt en moest je de pan 

direct weer wassen om het volgen-

de gerecht te kunnen klaar maken. 

Maar het was een leuke tijd, we 

hebben veel gelachen toen.’

troetelnaam Op de vraag 

hoe hij aan zijn troetelnaam ‘Oom 

Benny’ komt, antwoordt hij 

lachend: ‘Die naam heb ik plot-

seling gekregen. Iemand zei een 

keer: Er is een ‘oom Ray’ aan de 

Waterkant, we moeten hier on 

site ook een ‘oom’ hebben’ Binnen 

de kortste keren was ik Oom 

Benny. 

uitdagingen ‘Het werk in 

de keuken is leuk ondanks dat we 

soms heel hectische dagen heb-

ben en het hard werken is. Ik vind 

het altijd gezellig om met de jon-

gens te werken, de sfeer is goed. 

Het enige wat ik graag anders zou 

willen zien, is dat de apparatuur 

eerder vervangen wordt. 

Ambities Oom Benny is nog 

niet uitgeleerd en heeft zeker nog 

ambities. ‘Ik wil blijven leren over 

de culinaire trends en me daarin 

verder scholen. Als er gelegenheid 

is, zou ik graag Chef Kok willen 

worden.

Geheim wat is het geheim van 

Oom Benny om altijd zo vrolijk 

en positief ingesteld zijn werk te 

doen? Het zijn maar een paar din-

gen, geeft hij aan: ‘Humor hebben, 

niet stressen, blijven lachen en 

dienstbaar willen zijn aan anderen. 

Dat zijn de ingrediënten voor een 

tevreden werkleven!’ ■

MAAK KennIs Met...

Benny Toekaja
LeAD COOK

In deze maart editie van RGM News introduceren we een nieuwe 
rubriek: ‘Maak kennis met’. In deze rubriek stellen we steeds een 
Rosebelcollega aan u voor. Dit keer laten we Benny Toekaja aan het 
woord, bij velen in de organisatie beter bekend als ‘Oom Benny’.

pLeAse Meet: Benny Toekaja
We are proud to present a new column named: ‘Please meet.’ In this column, we will introduce you to one of our 
Rosebel colleagues. This time, we give the honours to Benny Toekaja, Lead Cook, better known as ‘Uncle Benny.’

who does not know, uncle 
Benny? uncle Benny is a 
household name on site. 
A true role model for many, 
as he is good natured and 
has a positive attitude. 
Laughter is second nature 
to him and he tries to never
 let anger get the best of 
him. ‘when it does, it never 
lasts very long. 

Lead Cook uncle Benny 
has been the Lead Cook at 
rosebel for five years now. 
prior to this he was First Cook, 
but even at that time, he was 
already supervising his team. 
respect is very important to 
me. I respect them and they 

respect me,’ states uncle 
Benny.

where it all began ‘I 
started at rosebel in 2003 
when it was still Cambior. we 
did our work in very simple 
conditions, with very little 
kitchen equipment. so if, for 
example, you had just prepa-
red a meal, you immediately 
had to wash everything so you 
could prepare the next dish. 
But it was a very nice time and 
we had a lot of laughs,’ said 
uncle Benny.

pet name to the questi-
on how he got his pet name 
‘uncle Benny,’ he answers: ‘It 

happened in an instant. so-
meone once said: ‘There is an 
‘uncle ray’ at de waterkant, 
so we should also have an 
‘uncle’ here on site.

Challenges ‘working in 
the kitchen is a real pleasure, 
despite the fact that some 
days are truly hectic and we 
have to work very hard. But 
it is always enjoyable to work 
with these guys; the atmosp-
here is nice. The only thing I 
would like to see improve is 
the more timely replacement 
of equipment. 

Ambitions uncle Benny 
is open to learn a lot more 

and he certainly has more 
ambitions. ‘I want to continue 
to learn more about culinary 
trends and further educate 
myself in this field. If the 
opportunity presents itself, I 
would like to become a chef. 

His secret what is uncle 
Benny’s secret behind being 
so cheerful and doing his work 
with such a positive attitu-
de? There are just a couple 
of things he points out: ‘you 
must have humour, never get 
stressed, always keep smiling 
and be willing to serve others. 
These are the ingredients for a 
zest for work!’ ■

❙ bEnny toEkaja, DE LEaD cook Van DE rosEbEL sItE
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educatie, motivatie en participatie / education, motivation and participation

Vuurwerk is zeer populair in surina-

me. Vuurwerk is prachtig en het effect is 

spectaculair om te zien. echter onveilig 

gebruik of onjuist gebruik van vuurwerk 

kan tot veel ellende leiden voor zowel de 

persoon die het vuurwerk aansteekt als de 

omstanders. Daarnaast is er ook nog het 

risico op brand als het vuurwerk op brand-

baar materiaal terechtkomt.

‘er vinden veel ongelukken plaats geduren-

de de vuurwerkperiode in suriname. Om 

dit te voorkomen in het district hebben we 

samen met het KBs dit project opgezet. 

Verder is het ons opgevallen dat er vaker 

branden zijn geweest in de verschillende 

dorpen. Het vormt een probleem voor 

het district omdat er in dit district geen 

brandweer is gevestigd.’ Dit zegt Gregory 
van der Kamp, project coördinator bij de 

CrD afdeling. 

De Community relations Departement 

(CrD heeft op 13 december 2013 in 

samenwerking met het Korps Brandweer 

KBs Awereness BrOKOpOnDO

IAMGOLD rosebel Gold 
Mines aims to increase 
awareness regarding
fireworks safety and 
fire prevention

fireworks are a popular pastime in 

suriname. 

while fireworks provide beautiful displays 

of colour, improper use of fireworks may 

be unsafe, both to the person operating 

them (risks of burns and wounds) and to 

bystanders.

‘A lot of accidents take place during the fire-

works season in suriname. we are also wit-

nessing an increase in fires in local villages. 

This trend is amplified by the fact that some 

districts do not have fire departments to 

fight fires. to help, we developed a project 

with the Fire Department in suriname (KBs) 

to equip individuals in these districts with 

the knowledge of what to do in the case of 

a fire,’ stated Gregory van der Kamp, pro-

ject Coordinator in Community relations. 

On December 13, 2013, the Community 

relations Department (CrD), in collabora-

tion with the KBs, organized information 

sessions for the youth of Brokopondo on 

fireworks safety and fire prevention. Over 

280 sixth graders of primary school took 

part in the sessions. They received informa-

tion on how to handle fireworks safely so 

that less accidents will take place. The KBs 

gave a demonstration on how to shoot fire-

works in a safe way, too. The subject of fire 

prevention was also discussed whereby a 

demonstration was given, amongst others, 

on how to use a fire extinguisher.

By organizing this activity, Rosebel further 

builds its reputation for caring for the 

community by contributing to fire preven-

tion and the reduction and prevention of 

accidents due to fireworks. ■

KBs Awereness BrOKOpOnDO

rosebel zet zich 
in voor vuurwerk-
veiligheid en 
brandpreventie 

suriname (KBs) informatiesessies georgani-

seerd voor de jeugd van Brokopondo over 

vuurwerkveiligheid en brandpreventie. ruim 

280 zesde klassers van de basisscholen 

namen deel aan de sessies. Zij kregen in-

formatie over veilig omgaan met vuurwerk, 

zodat er minder ongelukken plaatsvinden. 

Het KBs gaf een demonstratie hoe op een 

veilige manier vuurwerk af te steken. 

Ook het onderwerp brandpreventie kwam 

aan de orde, waarbij onder andere een 

demonstratie is gegeven hoe om te gaan 

met een brandblusapparaat. 

De leerlingen vonden het interessant en 

leerrijk. Ze wisten niet hoe om te gaan 

met een brandblusser en wat er bijvoor-

beeld gedaan moest worden om brand te 

voorkomen in de keuken. Het KBs heeft de 

sessies ook als zeer positief ervaren. De 

participatie van zowel de leerkrachten als 

de leerlingen was erg goed. 

Met het organiseren van deze activiteit 

hoopt Rosebel bij te kunnen dragen aan 

brandpreventie en het verminderen en 

voorkomen van vuurwerkongelukken. ■

‘Zero Harm’ is one of the key princi-

ples of IAMGOLD: all activities conducted 

in whichever part of the world must be 

carried out with a minimum or no harm, to 

people and the environment. with this as 

a starting point, strong emphasis is placed 

within our company on striving for the 

highest standards in safety. This was also 

one of the reasons why a refresher course 

was conducted in january 2014 for our 

security personnel.

At the rosebel plant in Brokopondo, 56 

security workers received their certificate 

after following a refresher course for speci-

al Agent of police (BAVp). 

The Caribbean training institute for safety, 

security, integrity and management 

training, scientia nV, developed a special 

training program for this group. The partici-

pants, who can now call themselves BAVp 

agents of our company, followed intensive 

training during four days. 

Michelle Maree, Managing Director, suri-

name of scientia n.V., indicates that the 

group of participants was very enthusiastic 

about the training. Mike Bijlhout, security 

Coordinator at rosebel, points out that he 

has already been employed as a BAVp at 

rosebel for five years. 

‘During the course, the participants learned 

practical methods on how to act in case of 

a calamity and when to use their firearm. 

each BAVp agent is expected to be able to 

draw up adequate reporting and a sound 

written report. The training adequately 

covered this subject. ‘Overall, we may con-

clude that we have four very intensive days 

behind us during which we learned a lot 

and were given tools to carry out our duty 

as a BAVp agent in the proper manner and 

within the restrictions of the law.’ ■

CAreer OppOrtunIty FAIr 

security personnel at 
rosebel receive safety 
refresher course 

een van de belangrijkste prin-
cipes van IAMGOLD is het ‘Zero Harm’ 
principe, alle activiteiten die worden 
uitgevoerd waar ook ter wereld, moe-
ten worden verricht met minimale of 
geen schade aan mens en milieu.
Met dat als uitgangspunt, leggen we 
heel sterk de nadruk op veiligheid. Dat 
is ook een van de redenen waarom we 
in januari 2014 een speciale bijscho-
lingscursus hebben laten verzorgen 
voor onze beveiligingsmedewerkers.

Op de rosebel plant te Brokopondo 
hebben 56 beveiligingsmannen hun 
certificaat ontvangen na een bij-
scholingscursus voor Buitengewoon 
Agenten van politie (BAVp). Het 
Caribische opleidingsinstituut voor 
veiligheid, beveiliging, integriteits- en 
managementopleidingen, scientia nV, 
ontwikkelde een speciaal programma 
voor deze groep.
De cursisten die zich nu BAVp van 

het bedrijf mogen noemen, volgden 
een intensieve training gedurende vier 
dagen. 
Michelle Maree, Managing Director 
suriname van scientia n.V. geeft aan 
dat de groep cursisten erg enthousi-
ast was over de training. 

Mike Bijlhout, security Coördinator 
bij rosebel, geeft aan dat hij al vijf 
jaar als BAVp in dienst is van rGM. 
‘Deze vierdaagse BAVp refreshment 
course was zeer welkom, we hebben 
nooit eerder zo een training gehad.’ 

De cursus leert je in de praktijk hoe 
te handelen bij een calamiteit om 
onnodig (vuurwapen)geweld toe te 
passen. Van een BAVp-er verwacht 
men dat deze de juiste rapportage 
en een sluitend proces-verbaal kan 
opmaken. Deze training heeft daarin 
goed voorzien. Al met al mag gezegd 
worden dat we vier dagen intensief 
bezig zijn geweest, we hebben veel 
geleerd en tools aangereikt gekregen 
om ons werk als BAVp-er op de juiste 
manier en binnen de perken van de 
wet te doen.’ ■

BAVp trAInInG

Beveiliging 
rosebel krijgt 
bijscholing

HEt crD tEam mEt DE LEDEn Van HEt kbs
The CrD Team wiTh members oF The kbs

280 6e klaSSerS hebben meegedaan aan de awareneSS SeSSieS
280 6th graderS participated in the awareneSS SeSSionS

rosEbEL sEcurIty GuarDs DurInG tHE InstructIons oF scIEntIa n.V.
rosebeL seCuriTy guarDs TijDens De Training VerzorgD Door sCienTia n.V.
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Op vrijdag 15 november 2013 hield 

het bestuur van de Rosebel Gold 

Mines Werknemers Organisatie, 

RGWO, bestuursverkiezingen.

Voor het eerst in 9 jaar waren er bij 

de verkiezingen van de RGWO 2 

kandidatenlijsten, 1 met als kandi-

daatvoorzitter Dhr. Romeo Chin A 

Loi en de andere lijst met als kandi-

daatvoorzitter Dhr. Lloyd Read.

Voor een zo vlot en eerlijk mogelijk 

verloop werd een beroep gedaan op 

het Scholings Instituut voor Vakver-

enigingen In Suriname (SIVIS), om de 

verkiezingen te organiseren.

Onder leiding van de zeer ervaren Roy 

Haverkamp, de voormalige directeur 

van SIVIS, werd een verkiezings-

commissie in het leven geroepen, 

bestaande uit leden van het SIVIS die 

de leiding hadden bij deze bondsver-

kiezingen en op beide stemlocaties 

people & Culture / Korte berichten / short messages

aanwezig waren. 

De stemhokken en stembussen werden 

na inspectie geplaatst op de locaties waar 

de employees tussen 08:00 en 19:00 uur 

hun stem konden uitbrengen. Om 19:00 

uur werd de stemming gesloten.

Omstreeks 20:00 uur startte de verkie-

zingscommissie met het tellen van de 

stemmen en om 21:00 uur waren alle 

stemmen geteld met als uitslag:

dhr. Lloyd Read 394 stemmen en dhr. 

Chin A Loi 211 stemmen.

De nieuwe RGWO voorzitter dhr. Lloyd 

Read bracht op dinsdag 10 december 

2013met de 13 bestuursleden een 

officieel kennismakingsbezoek aan het 

management van Rosebel Gold Mines. 

Het nieuwe bestuur hield op donderdag 

12 december hun 1ste Algemene Leden 

vergadering, waarna het nieuwe bestuur 

een rondleiding kreeg voor een nadere 

kennismaking met het bedrijf. ■

On Friday, November 15, 2013, the 

board of the Rosebel Gold Mines 

Workers Union (RGWO) held board 

elections. For the first time in nine 

years, there were two candidate lists, 

one with candidate Chair, Mr. Romeo 

Chin A Loi, and the other with 

candidate Chair, Mr. Lloyd Read.

To ensure smooth proceedings, the 

Suriname Labour College (SIVIS) was 

requested to organize the elections.

Led by the very experienced Roy 

Haverkamp, who is the former director 

of SIVIS, an election committee was 

established consisting of SIVIS mem-

bers who were overseeing the union 

elections and were present at both 

voting locations. 

Door het afsluiten van een 

pensioenverzekering voor de 

medewerkers wil rosebel haar 

werknemers ondersteunen in het 

sparen voor de oude dag en wel 

door een gezamenlijke bijdrage 

van rosebel en de werknemer. 

by establishing a savings plan for 
employees, rosebel aims to support 
their efforts to save for their 
retirement years through a joint 
contribution made on each pay period 
by both rosebel and the employee. 

this savings plan, established in 

October 2013, is administered by 

Assuria Insurances. All employees with 

an indefinite term employment contract 

will participate in the plan. 

How does the savings plan work?
From january 1, 2011 to October 1, 

2013, rosebel contributed 5% of the 

gross monthly wage of each employee 

employed at the company for an indefinite 

term. In addition to this initial contribution 

from the employer, both rosebel and the 

employee will contribute 5% of the gross 

monthly wage to the savings plan each 

month. Also, employees are free to con-

tribute additional savings. supplementary 

contributions are also an option (e.g. 

Christmas bonus). the employee contribution 

will accrue interest at an annual rate of 4%. 

the saved sum is added up individually by 

each employee in a personal account. 

pension scheme
upon reaching the age of 60, the 

employee has the option to purchase a 

pension annuity with a monthly pension 

payment for a specific period or a life-

time pension payment. ■

For more information and queries regarding the savings 

plan, please contact Assuria Insurances or the rosebel 

people & Culture department. 

the rosebel savings Plan 

In oktober 2013 is door rosebel 

de pensioenregeling (in de vorm 

van een spaarplan met Lijfrente) ten 

behoeve van haar werknemers 

afgesloten, dit plan is bij Assuria 

Verzekeringen ondergebracht. Alle 

medewerkers met een permanent 

arbeidscontract kunnen deelnemen 

aan dit spaarplan. 

peOpLe & CuLture

rgM heeft een 
nieuW bonds-

bestuur

peOpLe & CuLture

rosebel has 
neW union 

board

in elke editie informeren wij u kort en overzichtelijk over 
belangrijke feiten en ontwikkelingen op het gebied van 
People & culture

ontWikkelingen

The polling stations and ballot boxes, 

after having been inspected, were 

open to employees to cast their votes 

between 8 a.m. and 7 p.m. 

Around 8 p.m., the committee started 

counting the votes. The final tally was 

394 votes for Mr. Lloyd Read and 211 

votes for Mr. Chin A Loi.

On Tuesday, December 10, 2013, the 

new RGWO Chair, Mr. Lloyd Read, met 

with Rosebel management for initial 

introductions.

Subsequently, on Thursday, December 

12, the new board held its first General 

Meeting. Following the meeting, they 

were given a tour of the mine site to get 

further acquainted with the company. ■

In every edition we inform you about the recent 
developments and facts in the field of people & Culture

develoPMents

wat houdt het spaarplan in?
Vanaf 1 januari 2011 tot en met 1 

oktober 2013 heeft rosebel voor iedere 

werknemer die vanaf die datum in vaste 

dienst is, 5% van het bruto basis maand-

salaris gespaard. Behalve deze initiële 

bijdrage van de werkgever zullen zowel 

rosebel als de werknemer elk 5% per 

maand ‘sparen’ in het plan. Daarnaast is 

de werknemer vrij om nog eens vrijwillig 

extra te sparen. een 

aanvullende vrijwillige bijdrage (uit 

bijvoorbeeld de kerstbonus) mag ook. 

Op het door de werknemer gespaarde 

bedrag in het plan zal er rente worden 

bijgeteld van 4% per jaar. Het gespaard 

bedrag wordt door elke werknemer 

apart opgebouwd in een persoonlijk 

account. 

De Lijfrente
nadat de werknemer de leeftijd van 

60 jaar heeft bereikt, kan deze met het 

totaal gespaarde bedrag een lijfrente ko-

pen met een maandelijkse uitkering voor 

een bepaalde periode of levenslang. ■

Voor meer informatie en vragen over het spaarplan kunt u 

contact maken met Assuria Verzekeringen of de rosebel 

people & Culture Afdeling. 

het rosebel sPaarPlan

LLoyD rEaD, nIEuwE VoorzIttEr 
Van DE wErknEmErsbonD

LLoyD reaD, The new Chairman oF 
The Labour union aT rosebeL.

kEnnIsmakInGsbEzoEk rGwo 
En rosEbEL manaGEmEnt

inTroDuCTory meeTing rgwo 
wiTh rosebeL managemenT
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Op 23 oktober 2013 was het zover. 

Rosebel is ten behoeve van haar 

maandloners de Housing Facility 

Overeenkomst aangegaan met De 

Surinaamsche Bank (DSB). Su-

ritrust zal namens de DSB deze 

overeenkomst uitvoeren. 

De Benefit package

De Benefit Package omvat een rente 

percentage van 7% per jaar in plaats 

van het gebruikelijk rentetarief van 

12% per jaar; een afsluitprovisie 

van 1%, reductie van de kosten van 

brand-, risico- en levensverzekering, 

gunstige notariële kosten en geen 

boeterente bij vervroegde aflossing.

de hyPotheken Zijn bedoeld voor:
• de aanschaf van een perceel en -bouw 

 van een woning; 

• de bouw van een eigen woning,

• renovatie/ reparatie van de woning; 

• uitbreiding van een woning.

•  De overname van een bestaande hypotheek.

Ondertekening
Op 23 januari mochten zes Rosebel medewerkers 

als eerste een overeenkomst met de DSB tekenen. 

In een feestelijke setting. 

Namens de DSB sprak Siegmund Proeve, algemeen 

directeur, de medewerkers toe en gaf aan blij te zijn 

met het vertrouwen dat IAMGOLD in de bank heeft 

gesteld om de regeling uit te voeren. Tom Ohrling, 

General Manager van Rosebel, feliciteerde de 

medewerkers en sprak de hoop uit dat nog veel meer 

medewerkers hun voorbeeld zullen volgen. Gracia 

Pawirodimedjo, administratiemedewerker van de 

afdeling Logistiek, is een van de zes medewerkers. 

Gracia: ‘ik heb veel informatie ingewonnen voordat ik 

deze stap zette. Na alle voor- en nadelen bekeken te 

hebben, kwam ik tot de conclusie dat deze regeling 

mij een aantrekkelijk financieel voordeel oplevert. 

Mijn maandelijkse kosten zijn omlaag gegaan en ik 

zal mijn hypotheek nu eerder kunnen aflossen.’ ■

signing of the 
agreement
On January 23, 2014, six Rosebel employees 

signed a Housing agreement with De Surinaam-

sche Bank (DSB) in a festive setting. On behalf 

of DSB, General Manager Siegmund Proeve 

addressed the employees and indicated that 

the bank was happy with IAMGOLD putting its 

trust in DSB to execute the Housing Facility. 

Tom Ohrlings, General Manager of Rosebel, 

congratulated the employees and expressed the 

hope that many more employees would follow 

their example. Gracia Pawirodimedjo, Adminis-

tration Assistant of the Logistics department, is 

one of the six employees. Gracia states that: ‘I 

made a lot of inquiries before taking this step. 

After having considered all advantages and 

disadvantages, I came to the conclusion that this 

facility offers me an attractive financial benefit. 

My monthly costs have gone down and I will be 

able to pay off my mortgage earlier’. ■

On October 23, 2013, the moment 

had come. For the benefit of its 

monthlies employees , Rosebel con-

cluded the Housing Facility Agree-

ment with De Surinaamsche Bank 

(DSB). Suritrust is in charge of this 

agreement, on behalf of DSB. 

The Benefit Package

The Benefit Package comprises of an 

interest rate of 7% annually (instead of 

the standard interest rate of 12% per 

year), a closing provision of 1%, redu-

ced cost for fire, risk and life insurance, 

favourable notary expenses and no 

penalty interest is applied on advanced 

repayment.

The Housing Facility is not intended 

for commercial goals! 

For example, it cannot be used to 

purchase a second piece of land or 

house or carry out renovations with 

the aim of of profiting from this activity 

(e.g. renting out the space to third 

parties. 

Housing Facility Regulations

Further to the Housing Facility pre-

sentations that were delivered on site 

and at the Paramaribo offices, the 

conditions for a mortgage loan are 

clearly defined in the Housing Facility 

Regulations. Furthermore, you are 

provided with all pertinent information 

relating to the application procedure at 

Rosebel and at Suritrust and the loan 

agreement to be signed. 

Milestone

The Housing Facility is a milestone 

for Rosebel and its employees. This 

agreement enables eligible employees 

to invest in their future under more 

favourable financial conditions than 

available on the market. ■

De Housing Facility is niet bedoeld 

voor commerciële doeleinden! 

Bijvoorbeeld: je kan het niet gebruiken 

om een tweede perceel of huis te 

kopen of renoveren met als doel deze 

daarna te verhuren aan derden. 

Reglement Housing Facility

In het Reglement Housing Facility zijn 

duidelijk de bestemming en de voor-

waarden van de hypothecaire lening 

aangegeven. Verder vind je er alles 

over de procedure van de aanvraag bij 

Rosebel, de procedure bij Suritrust en 

de leningovereenkomst die je daarbij 

zal sluiten.

Mijlpaal

De Housing Facility is een mijlpaal 

voor Rosebel en de medewerkers. 

Met deze overeenkomst kunnen de 

daarvoor in aanmerking komende 

medewerkers tegen voordelige 

voorwaarden investeren in hun 

toekomst. ■

peOpLe & CuLture

rosebel 
housing 
faCility

peOpLe & CuLture

rosebel 
housing 
faCility

Wat je Moet Weten over de benefit PaCkage 
Voor de medewerkers die in aanmerking komen voor 

een hypotheekaanvraag bij de Suritrust, is het ‘Regle-

ment Housing Facility’ van toepassing. Een kopie van 

dit reglement kan je opvragen bij de afdeling HR. 

Indien de dienstbetrekking tussen de werknemer en 

Rosebel wordt beëindigd gedurende de looptijd van 

de hypotheek, dan zal vervolgens de markt- confor-

me rente gaan gelden voor de hypotheeklening. 

Binnen Rosebel zijn Roger D’Mattos en Ruth Jeffrey 

belast met de selectie c.q. begeleiding en toetsing 

van de hypotheekaanvragen. Voor meer informatie 

kun je bij hen terecht (HR gebouw achter het Admi-

nistratiegebouw). 

What you need to knoW about the benefit 
PaCkage
For employees who wish to be considered for a 

mortgage application at Suritrust, please refer to 

the ‘Housing Facility’. A copy of the Housing Facility 

regulations is available at the HR department. 

In case the employment between the employee 

and Rosebel is terminated during the term of the 

mortgage, the interest rate shall revert to the 

market rate available for mortgages. 

Roger D’Mattos and Ruth Jeffrey are in charge of the 

selection, counselling and assessment of mortgage 

applications. For more information, you can contact 

both persons in the HR building, located behind the 

Administration Building. 

the Mortgages are intended for the:
• purchase of a piece of land and building of a house; 

• building of one’s own house;

• renovation/repairs of one’s house; 

• expansion of one’s house.

• transfer of an existing mortgage.

people & Culture / Korte berichten / short messages

DE GELukkIGE mEDEwErkErs 
na onDErtEknInG Van HEt contract

The empLoyees aFTer signing 
oF The ConTraCT

tom oHrLInG FELIcItEErt GracIa pawIroDImEDjo
Tom ohrLing CongraTuLaTes graCia pawiroDimeDjo
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In dit artikel leggen we specifiek de 
nadruk op de resultaten van rosebel 
en de volgende stappen.
Om even samen te vatten. Vanaf 
de periode 10 juni t/m 2 augustus 
2013 werd het tweede onderzoek 
van IAMGOLD gehouden (Het eerste 
onderzoek vond plaats in 2010). 

Het houden van een betrokkenheids-
onderzoek dat zich over de gehele 
organisatie uitstrekt, heeft veel van 
het nemen van een foto. Het eindpro-
duct is een momentopname, de foto is 
multi-dimensionaal en kan een breed en 
diep inzicht geven in bepaalde cruciale 
vragen voor het management. Hoe 
voelen werknemers zich tijdens het 
uitvoeren van de dagelijkse taken? wat 
kan IAMGOLD doen om de organisatie 
sterker te maken en de kloof tussen 
management en medewerkers te ver-
kleinen of helemaal te dichten?. Onder-
staand een overzicht van de resultaten 
en observaties:

In this article, we focus on rosebel’s 
results specifically and our next steps.

to recap, from june 10 to August 2, 
2013, IAMGOLD conduced the second 
survey to measure employees’ level 
of engagement with the organization 
(the first was held in 2010). 

Conducting a company-wide engage-
ment survey is like taking a photo-
graph with the very best equipment 
available: while the end-product is a 
single snapshot of a moment in time, 
the photograph is rich in multi-dimen-
sional detail that can provide broad & 
deep insights into key questions. How 
do employees experience their jobs 
every day? what can IAMGOLD do 
to reinforce perceived strengths and 
close gaps? Below are our detailed 
results and observations:

rGM’s 2013 results
In 2013, rosebel had a participation 
rate of 20% (293 employees) which 
is low compared to 60% (3,382 em-
ployees) overall at IAMGOLD. During 

In de eerste editie van de rGM news 

Magazine presenteerdenwij een korte 

samenvatting van de resultaten van 

het IAMGOLD 2013 werknemers 

Betrokkenheidonderzoek.

In the first edition of the rGM 

news Magazine, we provided a 

summary of IAMGOLD’s 2013 

employee engagement 

survey results. 

the first survey conducted in 2010, 
rosebel had a participation rate of 
76% (626 employees). Below is an 
overview of what we are doing well 
and where there is room for improve-
ment. For rosebel, the highest scores 
were in the categories of safety, 
engagement and Accountability. The 
three least favorable scores were in 
the areas of Communication, perfor-
mance & rewards and efficiency & 
teamwork.

The 3 categories of most 
favourable scores
safety
responses indicated that not only do 
we identify the dangers of our daily 
tasks before we start working, but 
we also understand how our day-
to-day actions impact IAMGOLD’s 
safety performance. A basis was set 
for structuring the way we manage 
Health & safety, which is reflected 
in our OHsAs 18001 certification. 
significant risk control standards 
were established. These are safety 
standards for managing our most 

rGM’s 2013 resultaten
In 2013 had rosebel een participatie 
aantal van 20% (293 werknemers), 
wat relatief laag is in vergelijking 
tot 60% (3.382 werknemers), in het 
algemeen bij IAMGOLD. tijdens het 
eerste onderzoek uitgevoerd in 2010, 
had rosebel een participatie van 
76% (626 werknemers). Onderstaand 
is een overzicht van onze meest 
positieve scores. Voor rosebel waren 
de hoogste scores in de categorieën 
Veiligheid, Betrokkenheid en Verant-
woordelijkheid; de minst positieve 
scores waren in de categorieën Com-
municatie, prestatie & waardering en 
efficiëntie & teamwork.

De drie categorieën met de 
meest positieve scores.
veiligheid
De respons van de participanten 
toonde aan dat zij de gevaren van onze 
dagelijkse taken kennen en begrijpen 
hoe onze dagelijkse acties de algeme-
ne veiligheidsprestatie van IAMGOLD 

people & Culture

het WerkneMers 
betrokkenheid-

onderZoek
rOseBeL resuLtAten

PeoPle & culture

iaMgold’s 2013 
eMPloyee 

engageMent 
survey 

rOseBeL’s resuLts

beinvloeden. Onze OHsAs 18001 cer-
tificering getuigt van een goed Health 
& safety beheer. Voor het beheer van 
onze meest significante risico’s op 
de werkplek werden significant risk 
Control standards vastgelegd. Veel 
inspanning was er voor de verdere 
ontwikkeling van front line supervisors. 
naast de voortdurende aandacht voor 
sLDp (supervisory Leadership Develop-
ment program) startte in 2013 ook de 
Kss (Key to supervisor safety) training. 
betrokkenheid
De meerderheid van de werknemers die 
aan het onderzoek deelnamen gaven 
aan zich trots te voelen deel te mogen 
zijn van IAMGOLD en de waarden van 
de organisatie te ondersteunen. 
verantwoordelijkheid
De meeste werknemers reageer-
den positief op de drie vragen over 
verantwoordelijkheid. Dit geeft aan 
dat we ons terdege bewust zijn van 
de doelstellingen van het bedrijf en op 
welke wijze ons werk bijdraagt aan de 
doelen van de organisatie. werknemers 

worden eveneens verantwoordelijk 
gesteld voor hun acties.
 
De drie categorieën van de 
minst positieve scores
De 3 minst positieve scores tonen aan 
dat in de categorieën Communicatie, 
prestatie & waardering en efficiëntie & 
teamwork zaken verbetering behoeven 
Communicatie
werknemers zijn van mening dat 
zij goed op de hoogte zijn van de 
doelstellingen van het bedrijf. echter 
wordt aangegeven dat er ruimte voor 
verbetering bestaat in de wijze waarop 
management met hen communiceert.. 
prestatie & waardering
scores op dit onderdeel tonen aan dat 
het bedrijf onvoldoende gebruik maakt 
van erkenningen en beloningen -anders 
dan uitgedrukt in een geldwaarde- om 
goede prestaties van de werknemers 
te stimuleren. 
efficiëntie en teamwork
De onderzoeksresultaten tonen aan 
dat er een gebrek is aan informatie-

deling tussen de afdelingen. De groep 
expatriate werknemers vertoonden de 
laagste score in deze categorie. 
 
Vooruitzichten
De resultaten van het onderzoek zijn 
gedeeld met de meerderheid van de 
werknemers en de feedback op de lage 
participatie en de minder positieve 
scores zijn geinventariseerd. er zijn in-
formatie bijeenkomsten gehouden door 
alle afdelingen met de medewerkers. 
tijdens de informatie bijeenkomsten is 
er gesproken over de reden waarom 
het participatie aantal zo laag was 
en welke acties ondernomen kunnen 
worden om de minder positieve scores 
binnen de categorieën: Communicatie, 
prestatie & waardering en efficiëntie & 
teamwork, aan te pakken. ■

Het actieplan wordt momenteel geschreven en zal 

tijdens infosessies met de werknemers worden 

besproken. u leest meer hierover in de volgende 

editie van de rGM news magazine. 

significant risks on site. A lot of effort 
was put in further development of 
front-line supervisors. Aside from the 
ongoing sLDp (supervisory Leader-
ship Development program), the Kss 
(Key to supervisor safety) training 
was initiated in 2013. 
engagement
The majority of employees who 
participated in the survey responded 
favourably about being proud to be 
part of IAMGOLD and supporting the 
values of the organization. 
Accountability
The majority of employees responded 
favourably to the three questions 
on accountability. This indicates that 
we are well aware of the company’s 
objectives and how our work contribu-
tes to the goals of the organization. 
employees are also being held accoun-
table for their actions.
 
The 3 categories which 
show room for improvement
There is room for improvement in 
these 3 categories: Communication, 
performance & rewards and efficien-

cy & teamwork.
Communication 
The results show that employees 
feel they are well informed about the 
company’s objectives. However, the 
results indicate that there is room for 
improvement in the way that manage-
ment communicates with employees. 
performance & rewards
These scores indicate that employees 
believe that the company could make 
more use of recognition and rewards 
other than money to stimulate good 
performance. 
efficiency & teamwork
The survey results indicate that infor-
mation sharing across departments 
can be improved. The group of expatri-
ate employees have given the lowest 
score to this category. 
next steps
to date, the results of the survey 
have been shared with the majority of 
the employees. All departments held 
team meetings with employees to dis-
cuss the results of the survey. During 
these information sessions, we tried 
to gather information as to why the 

participation rate was low and what 
actions could be taken to address less 
favorable scores in the categories: 
Communication, performance & re-
wards and efficiency & teamwork. ■

The action plan is currently being put in place and 

will be shared with employees through info ses-

sions and will also be communicated in the next 

edition of the rGM news magazine. 

people & Culture
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een ieder bij rosebel kent rudie 
Vorswijk. een heer van 75 jaar die bij 
de eerste aanblik doet denken aan 
iemand van 60. Zoals rudie het zelf 
zegt, is zijn fitheid te danken aan zijn 
zorgeloos leven, door te letten op 
voeding en beweging. 
‘Ik ben op mijn vijftiende jaar begon-
nen met werken en hielp mijn vader 
met het oogsten en verkopen van 
tuinbouwproducten. Op mijn 26e ging 
ik voor het Ministerie van Landbouw, 
Veeteelt en Visserij (LVV) werken.’ ‘na 
dertig jaar gediend te hebben op de 
landbouw afdeling van L.V.V., ging ik 
met pensioen. Ik heb daarna nog wel 
gewerkt, en ik werd benaderd door 
rosebel om op de Milieuafdeling te 
werken. rudie startte toen in 2004 en 
heeft de afdeling negen jaar gediend.

everyone at rosebel knows rudie, a 
75-year-old gentleman who, at first 
sight, looks no more than 60 years old. 
Living our Zero Harm initiative beyond 
the borders of IAMGOLD, rudie states 
that he owes his fitness to a worry-free 
life, watching his diet and regular 
exercise. 

His dedication to his well-being explains 
his longevity in the workforce. ‘I started 
working when I was 15 years old by 
helping my father harvesting and selling 
agricultural produce. when I was 26 
years old, I got a job at the Ministry of 
Agriculture, Animal Husbandry and Fis-
heries. I worked there for 30 years till 
my retirement. Despite my retirement, 
I still did some work here and there 
and then, due to my past experience, 
rosebel asked me to come and work in 
their environmental department,’ said 
rudie. Having begun employment with 
IAMGOLD in 2004, rudie served nine 
years in environment.
‘when I started working, the de-

na ruim negen jaren gewerkt te 

hebben op de milieuafdeling van 

rosebel Gold Mines n.V. is het 

voor rudie Vorswijk tijd geworden 

om het rustiger aan te gaan doen

After having worked in the en-

vironmental department of rose-

bel Gold Mines n.v. for more than 

nine years, it is now time for rudie 

vorswijk to take it easy and em-

brace retirement. rudie, recogni-

zed for his passion and skills in the 

field of horticulture, will now have 

more time to dedicate to this inte-

rest. rudie will still take on some 

work at home and on request by 

friends and acquaintances. 

partment consisted of four other 
employees. now, there are fifteen,’ 
stated rudie. And rudie’s reputation 
remained intact as the department 
grew; he is well-loved and spoken of in 
high regard.

Moreover, rudie is known for his 
punctuality and deep knowledge of his 
area of expertise. Also, he has never 
missed work due to sickness in all the 
time he worked at rosebel. According 
to soetjipto Verkuijl Manager, people 
and Culture, colleagues should pattern 
themselves on him.

December 12, 2013, was rudie’s last 
working day. He was treated royally 
and a farewell party was organized in 
his honour.
now retired, rudie does not sit still. 
He is often requested to do horticul-
tural jobs and he maintains his lovely 
garden with blooming plants and fruit 
trees; a beautiful reflection of his hard 
work and harmonious life. ■

‘toen ik startte met werken, bestond 
de afdeling alleen uit vier andere me-
dewerkers. nu bestaat de afdeling uit 
totaal vijftien man. Dat hij erg geliefd 
was onder collega’s is duidelijk te 
merken uit het feit er vol lof over hem 
gesproken wordt.

Hij staat bekend om zijn stiptheid en 
zijn kundigheid in het werk, ook is hij 
nooit ziek geweest in de tijd dat hij 
bij rosebel heeft gewerkt. Volgens 
soetjipto Verkuijl, manager people and 
Culture, mogen velen een voorbeeld 
aan hem nemen.

Op 12 december 2013 was het de 
laatste werkdag van rudie. Hij is flink 
in de bloemetjes gezet en werd er 
ter ere van hem een afscheidsfeestje 
georganiseerd.
nu echt met pensioen, zit rudie toch 
niet stil. Hij wordt nog vaak benaderd 
voor tuinbouwwerk en hij onderhoudt 
zijn prachtige tuin vol bloeiende 
planten en vruchtbomen, een mooie 
weerspiegeling van zijn harde werken 
en harmonievolle leven. ■

peOpLe & CuLture

rudie vorsWijk 
eMbraces 

retireMent

peOpLe & CuLture

rudie vorsWijk 
eMbraces 

retireMent

Hij staat erom bekend 

een goede tuinbouwer 

te zijn en zal nu meer tijd 

hieraan kunnen besteden. 

rudie zal thuis en op 

verzoek van vrienden en 

kennissen nog wel wat 

werk blijven verrichten. 

Dat zijn hele goede vragen. 

Boot Camp is een program-

ma die ervoor zorgt dat je 

je grenzen verlegt en jezelf 

uitdaagt. wat ‘Boot Camp’ voor 

je kan doen is je een gevoel van 

vervulling geven. Omdat we 

de oefeningen doen ongeacht 

regen of zonneschijn, moet 

je jezelf echt disciplineren om 

elke dag aanwezig te zijn. je 

krijgt ook de kans andere rGM 

medewerkers te ontmoeten die 

je normaal misschien niet zou 

tegenkomen en in een setting 

die ongedwongen is. je kan 

zelfs proberen om na enige 

oefening, zelf ook instructies 

te geven als je daarvoor voelt. 

Dus kom, en geef jezelf een uit-

daging en vraag niet ‘wat Boot 

Camp voor jou kan doen’ maar 

‘wat kan je voor jezelf doen!!!’ 

Boot Camp in zijn huidige vorm 

bestaat al ongeveer 2½ jaar. 

Het oorspronkelijk idee komt 

van een groep heren, jason 

Brown, Amresh Bihariesingh 

& shan (ryan) Kistasamay. Ze 

zochten naar een andere vorm 

van training en met z’n drieën 

begonnen ze hiermee vele jaren 

geleden. ■

These are great questions. 

Boot Camp is a program that 

pushes you to your limits. The 

thing is that ‘Boot Camp gives 

you a sense of accomplish-

ment. Because we do it rain 

or shine, you have to push 

yourself day after day, but it is 

well worth it. 

It also gets you to meet people 

at rGM that you may not 

normally meet and in a setting 

that is non-confrontational. 

Once you are comfortable 

with the program, you can 

even try instructing as leading 

these sessions can bring 

bene fits to an individual too. 

But come and challenge your-

self and see not what Boot 

Camp can do for you, but 

what you can do for yourself! 

Boot Camp, in its current 

form, has existed for about 2 

½ years. The initial idea was 

from a group of guys, jason 

Brown, Amresh Bihariesingh 

& shan (ryan) Kistasamay. 

They were looking for variety 

in their physical training and 

the three of them started this 

concept many years ago. ■

dit is onze vraag en antwoord rubriek. elk kwartaal publiceren wij 
vragen van werknemers en de antwoorden.

vraag en antWoord

Jane Muringen
Laundry Supervisor en werkt 

al 18 jaar bij het bedrijf

HEt tEam Van DE LanDry room.
DE DErDE rEcHts Is janE murInGEn

David Yateman
Safety & Risk Management leader

David Yateman Jane Muringen
Laundry Supervisor, employee for 18 years at the company.

per dag worden er tussen de 

750 – 780 zakken wasgoed 

verwerkt. Dat betekent 

voor elke medewerker in 

de wasserij ongeveer 100 

zakken of meer! Het wasgoed 

wordt eerst gesorteerd en 

vervolgens met lintjes stevig 

vastgebonden aan de waszak. 

Zo gaat het de wasmachine 

in. Op deze manier raakt het 

wasgoed niet kwijt. Omdat 

we zoveel wasgoed wassen,

is het belangrijk om 

geconcentreerd te werken. 

natuurlijk, waar er gewerkt 

wordt, worden er fouten 

gemaakt, dus het gebeurt wel 

eens dat er een kledingstuk 

zoekraakt, maar in de meeste 

gevallen gaat het goed. 

werken in de wasserij is 

hard werken, maar we hebben 

een heel gezellige groep. Hier 

werken allemaal vrouwen 

uit de omliggende dorpen 

zoals nieuw Koffiekamp en 

Brownsweg. we lachen veel 

met elkaar en dat maakt het 

werk leuk. ■

each day, about 750 – 780 

bags of laundry are being pro-

cessed. This means that each 

worker in the laundry room 

processes about 100 bags 

or more! The laundry items 

are first sorted out and are 

then firmly tied to the laundry 

bag with ribbons. we then 

place the bag in the washing 

machine. This way, no laundry 

can get lost. since we have 

to wash so much laundry, it is 

important to concentrate on 

your work. Mistakes can hap-

pen but in most cases, all goes 

well. working in the laundry 

room is hard work, but it is 

pleasant to work in this group. 

All women working here are 

from the surrounding villages 

such as nieuw Koffiekamp and 

Brownsweg. we have a lot of 

laughs and that is what makes 

work fun. ■

wat is ‘Boot Camp’ en wat kan Boot Camp 
voor je doen?

This is the Questions & Answers section. 
each quarter we publish employees’ questions and the answers.

er wordt dagelijks voor gemiddeld 1500 
man aan wasgoed verwerkt. Kun je ons 
wat inzicht geven hoe de laundry room 
omgaat met zo een enorme hoeveelheid 
aan wasgoed?

What is Boot Camp? And what can Boot Camp do for you?
On average, laundry is processed for approximately 1,500 
employees each day. Can you give us some insight into how 
the laundry room copes with this volume of laundry?

vraag & antWoord
Questions & Answers
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On October 26, 2013, rosebel participated once again in the annual Men’s 
Cook Out organized by the service club of Quota International. This fundraising 
event is special because only male cooks may participate. On the evening itself, 
the teams from the companies sell self-made dishes to the public. The rosebel 
team consisted of a team led by our Chef, pierre pernot, and a sales team con-
sisting of volunteers from the various departments. rosebel took fourth place 
in the list of best-selling companies with total proceeds of srD 7,046.00!

Op 26 Oktober 2013 deed rosebel wederom mee aan de jaarlijkse ‘Men’s Cook 
Out’, georganiseerd door de service club Quota International. Dit fundraising 
event is bijzonder, omdat alleen mannelijke koks mogen deelnemen. De teams 
van de bedrijven verkopen op de avond zelf bereide gerechten aan het publiek. 
Het rosebel team bestond uit een team van koks, aangevoerd door onze Chef 
kok pierre pernot en een sales team dat bestond uit vrijwilligers van diverse 
afdelingen. rosebel behaalde de vierde plaats in de ranglijst van de best verko-
pende bedrijven met een totale opbrengst van 7046 srD! wij hebben met onze 
deelname aan het event een bijdrage geleverd aan de sociale projecten die door 
Quota worden uitgevoerd. 

rosebel team doet mee 
aan de Men’s Cook Out

fundraising by cooking: Men’s Cook Out

Csr / projecten vierde kwartaal 2013 in het kort / summary of Csr projects 2013

Op 30 oktober 2013 droeg rosebel een schoolbus over aan de Mytylschool. 
De Mytylschool is een school voor kinderen van 4 tot 16 jaar met een lichame-
lijke beperking. Voor een periode van 3 jaar zal rosebel de bus onderhouden 
enverzekeren. De school telt momenteel 65 leerlingen die dagelijks van huis 
naar school en terug vervoerd moeten worden. Met deze donatie levert 
rosebel een bijdrage aan een grotere mobiliteit van deze leerlingen. 

Facilitering transport van de 
leerlingen van de Mytylschool

On October 30, 2013, rosebel donated a school bus to the Mytyl school. 
The Mytyl school is a school for children with physical disabilities aged four to 
16. Currently, the school has 65 pupils who need daily transport from home 
to school and vice versa. This donation facilitates the transportation of these 
pupils. Further to the donation of the bus itself, rosebel will bear the costs for 
maintenance and insurance for a period of three years. 

facilitating student transportation 

IAMGOLD Rosebel Gold Mines believes in investing in Suriname by supporting 

initiatives that improve the lives of the communities in which we live and 

work. Indeed, the core purpose of our company is to enrich the lives of our 

stake holders. This core purpose has been meshed into our sponsoring and 

donation policy. Below is an overview of the most important projects 

supported in the fourth quarter of 2013.

IAMGOLD rosebel Gold Mines gelooft in het investeren in suriname door 

initiatieven te ondersteunen die het leven van de gemeenschappen waar we 

leven en werken, verbeteren. Onze core purpose is om het leven van onze 

stakeholders te verrijken. Dit kerndoel is ook doorgevoerd in ons sponsorings- 

en donatiebeleid. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste projecten 

die wij in het vierde kwartaal 2013 hebben ondersteund.

corPorate social resPonsibility

Op 13 december overhandigde rosebel een symbolische cheque t.w.v. 
srD 70.000,- aan de First Lady, mevrouw Ingrid Bouterse- waldring. Het geld 
is gebruikt voor de kerstviering voor senioren burgers die het Bureau van de 
First Lady jaarlijks organiseert. De ouderen die in verschillende tehuizen wonen,
kregen een gezellige dag aangeboden.

schenking aan het Bureau 
van de First Lady

treating the elderly to a Christmas celebration
On December 13, rosebel presented a symbolic cheque in the amount of 
srD 70,000.00 to the First Lady, Mrs. Ingrid Bouterse-waldring. The money 
was used for the Christmas celebration for senior citizens that is organized 
annually by the Bureau of the First Lady. 

Op vrijdag 22 november heeft rosebel een industriële wasautomaat en 
droogtrommel gedoneerd aan het Olga Clarck Kinderhuis te nickerie. Het 
kinderhuis had in verband met haar 40-jarig bestaan een donatieverzoek 
ingediend bij rosebel. Het Olga Clarck Kinderhuis heeft ten doel belangen-
behartiging van verwaarloosde minderjarige kinderen en hen in een positief 
milieu op te voeden. rosebel is blij dat zij door deze schenking een bijdrage 
kan leveren aan het welzijn van de circa 40 kinderen van het tehuis. 

schenking aan Olga Clarck Kinderhuis 

On Friday, november 22, 2013, rosebel donated an industrial washer and dryer 
to the Olga Clarck Children’s Home in nickerie. The Olga Clarck Children’s Home 
looks after the interests of neglected children by raising them in a positive 
environment. On the occasion of its 40th anniversary, the Children’s Home had 
submitted a donation request to rosebel. rosebel is pleased that it could posi-
tively contribute to the welfare of the 40 children in the home. 

Donation to Olga Clarck Children’s Home

Annually, rosebel reaches out to the community by organizing a Christmas 
activity with a special social group. In 2013, it was the turn of the public school 
at Devisbuiten. On wednesday, December 18, about 95 pupils and teachers 
from O.s. Devisbuiten visited the paramaribo Zoo. The program contained 
various activities for instance a tour of the zoo, visits with make-up artists, 
taking individual photos of the pupils to bring home as a memento, and a lunch. 
Children enjoyed themselves to their heart’s content.

jaarlijks organiseert rosebel een kerstviering met een bijzondere sociale 
groep. Kerst 2013 was het de beurt van de openbare school te Devisbuiten. 
Op woensdag 18 december brachten circa 95 leerlingen en leerkrachten van 
O.s. Devisbuiten een bezoek aan de paramaribo Zoo. Op het programma 
stonden verschillende activiteiten zoals een tour door de Zoo, schminken, 
individuele foto’s van de leerlingen als aandenken en een gezamenlijke lunch. 
terugblikkend mogen wij zeggen dat het een geslaagd evenement was en 
de kinderen naar hartenlust hebben genoten.

Kerstmis met O.s. Devisbuiten

The gift of a trip to the zoo 
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