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vooRwooRd / FOrEWOrD

Suresh Kalathil
General Manager
Rosebel Gold Mines N.V.

Voorwoord
Beste collega’s, 

Een Gelukkig, Voorspoedig, Gezond en Vreugdevol 2016 toegewenst aan u en uw familie. 

2015 was een zeer uitdagend jaar voor ons. Ondanks de vele uitdagingen waar wij voor 
stonden, geven de jaarresultaten aan dat rosebel in staat is geweest het jaar met goede 
bedrijfsresultaten af te sluiten.

Onze safety prestaties in het tweede semester van 2015 waren uitstekend. Hier mogen 
wij met recht trots op zijn. Wat onze productiecijfers betreft, hebben wij, ondanks de 
staking, slechts 1% minder geproduceerd dan de ondergrens van onze richtcijfers. Dit is 
de eerste keer in 5 jaar dat de hoeveelheid aan gemijnde erts (tonnes mined) conform 
planning is geweest. 

rosebel heeft de prestigieuze Towards Sustainable Mining Leadership Award ontvangen  
en is één van de eerste mijnen buiten Canada met een dergelijke erkenning voor haar 
prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid, milieumanagement en participatie 
van lokale gemeenschappen. Ik wil alle werknemers feliciteren met hun bijdrage en inzet 
die geleid hebben tot deze buitengewone prestatie!

2015 is voor rosebel ook het jaar geweest van verdere productiviteitsverbetering en 
kostenoptimalisatie. Wij zijn doorgegaan met onze inspanningen om de economische uit-
dagingen het hoofd te bieden. Ingrijpende en gerichte maatregelen ter verbetering van 
de veiligheid, de bedrijfsefficiëntie en kostenoptimalisatie geven vooruitgang aan, wat 
bemoedigend is. In 2016 zullen wij onze inspanningen op deze gebieden continueren. 
Gezamenlijk zullen wij werken aan een veilige en een duurzame productie en kostenstruc-
tuur. Een uitdaging, maar zeker haalbaar.

Onze medewerkers zijn de ruggengraat van het bedrijf. sterke, competente medewerkers 
maken een sterk bedrijf. Betrokkenheid en ontwikkeling van werknemers zijn de 
kernwoorden voor 2016. Bij betrokkenheid gaat het om open communicatie, participatie 
en wederzijds vertrouwen. laten wij met z’n allen samenwerken als een sterk gemotiveerd 
team voor het behoud van een veilige en duurzame operatie.
Ik spreek mijn dank en waardering uit voor het rosebel team en hun familie voor de 
voortdurende inzet in ons streven om rosebel te maken tot een World Class Mine! ■

Foreword

Dear colleagues,

Best wishes to you and your family for a very Happy and 
Prosperous 2016, filled with good health, joy and prosperity.

Despite the fact that 2015 was a very challenging year for us, 
our performance indicates that rosebel was able to close the 
year with good results. 
Our safety performance in the 2nd half of 2015 was really 
excellent, which we all should be proud of. Our production 
numbers show that, despite the strike, we were only 1% short 
of meeting the bottom end of our production guidance. This is the 
first time in 5 years that we achieved the budgeted tonnes mined.

rosebel was awarded the prestigious Towards Sustainable 
Mining Leadership Award, becoming one of the first mines 
outside Canada to achieve such a recognition for its achievements 
in the field of health & safety, environmental management and 
local community engagement. I would like to congratulate the 

total workforce for their contribution and commitment in this 
outstanding achievement!

2015 has also been the year of further enhancement of 
productivity and cost optimization. We continued our efforts in 
addressing the economic challenges we are facing. strong and 
concentrated measures taken to improve safety, operational 
efficiency and cost optimization are showing improvements 
and are encouraging. In 2016, we will continue our efforts to 
overcome economic challenges. With unified efforts we will work 
towards achieving a safe, sustainable economic production and 
cost structure. It is challenging but definitely achievable. 

Our employees are the backbone of the company. strong, 
competent employees make a strong company. Employee 
engagement and development will be the keywords for 2016. 
Engagement involves open communications, participation and 
mutual trust. let us all work together as one strong, motivated 
team to sustain safe & economic operations. 
I express thanks and appreciation to the entire rosebel team 
and their families for the ongoing commitment in our pursuit in 
making rosebel a World Class Mine! ■

WErk slIM, 
WErk vEIlIG.

WOrk sMArt, 
WOrk sAFE.
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Corporate nieuws / Corporate news

corPorate nieuws

iaMgold: 2015 bedrijfsresultaten en 2016 richtcijfers

corPorate news

iaMgold: 2015 operating results and 2016 guidance

Alle bedragen zijn uitgedrukt in US dollars, tenzij anders vermeld.

All amounts are expressed in US dollars, unless otherwise indicated

President and CEO of IAMGOLD, Steve Letwin:
“Our performance was strong in 2015. Essakane had 
another record year. We met overall guidance, improved our 
cost structure, and maintained a strong balance sheet. The 
industry continues to operate against a backdrop of economic 
uncertainty, yet IAMGOlD has shown that it can optimize 
performance under tough conditions. We are confident that 
we can build on these achievements and have lowered our 
cost guidance for the second year in a row.”

Performance Highlights for 2015
• Attributable gold production of 806,000 ounces exceeding 

mid-point of guidance range.
• All-in sustaining costs of $1,118 were within guidance.
• Capital expenditures of $243.6 million, 13% lower than 

capital expenditure on gold assets in 2014. 
• $691.3 million in cash, cash equivalents, restricted cash 

and gold bullion (market value) as at December 31, 2015.

President en CEO van IAMGOLD, Steve Letwin:
“Onze prestaties over 2015 waren goed. Essakane had 
nogmaals een recordjaar. We hebben onze algehele richt- 
cijfers gehaald, onze kostenstructuur verbeterd en een sterke 
balans behouden. De sector blijft werken tegen een achter-
grond van economische onzekerheid, maar IAMGOlD heeft 
aangetoond in staat te zijn onder zware omstandigheden de 
prestaties te kunnen optimaliseren. We zijn ervan overtuigd 
dat we kunnen voortbouwen op deze prestaties en hebben 
onze richtcijfers voor kosten voor het tweede achtereen- 
volgende jaar verlaagd.”

Prestatie hoogtepunten van 2015
• Attributieve goudproductie van 806.000 ounces waarmee 

het midden van de richtcijfers zijn overtroffen.
• All-in sustaining costs van $1.118 waren binnen de richtcijfers.
• kapitaalinvesteringen van $243.6 miljoen, 13% lager dan  

kapitaalinvesteringen in goud assets in 2014. 
• $691.3 miljoen aan contanten en goudstaven  

(marktwaarde) per 31 december 2015.

Richtcijfers voor 2016

• Attributieve goudproductie naar verwachting tussen  
770.000 en 800.000 ounces.

• totale cash costs naar verwachting tussen  
$775 en $815 per ounce.

• All-in sustaining costs naar verwachting tussen  
$1.000 en $1.100 per ounce.

• kapitaalinvesteringen: richtbedrag van $250 miljoen ±10%.

steve letwin: “Naarmate ons bedrijf groeit, zal een belang-
rijk onderdeel altijd onze speciale aandacht blijven opeisen: 
gezondheid en veiligheid. En we mogen trots zijn op onze 
continue verbetering op dit gebied. terwijl onze 2015 DArt 
cijfer van 0.67 binnen de richtcijfers was, was het trI cijfer 
van 1.55 met 9% boven het richtcijfer. 
voor 2016 baseren we onze doelen op 10% vermindering 
van de 2015 doelen: DArt cijfer van 0.62 (vs 0.69 in 2015); 
trI cijfer van 1.28 (vs 1.42 in 2015).“ ■

Guidance Highlights for 2016
• Attributable gold production expected to be between  

770,000 and 800,000 ounces
• total cash costs expected to be between  

$775 and $815 an ounce
• All-in sustaining costs expected to be between  

$1,000 and $1,100 an ounce
• Capital expenditures guidance of $250 million ±10%.

steve letwin commented: “As our business evolves, one 
critical part of it will always command our special attention: 
health and safety. And we can all feel proud about our 
continuing improvement in this area. While our 2015 DArt 
rate of 0.67 was just on target, the 2015 trI rate of 1.55 
was above target by 9%. so heading into 2016, we’re setting 
this year’s targets based on a reduction of 10% of 2015 
targets as follows: DArt rate of 0.62 (vs 0.69 in 2015);  
trI rate of 1.28 (vs 1.42 in 2015).” ■
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sPecial

ontwikkelingen oP site

Rosebel: 2015 bedrijFsresultaten 
en 2016 guidance
door: sandra bihari, met dank aan rėmon van de Paal, henk Faerber en Marty saerie

deVeloPMents on site

Rosebel: 2015 PerForMance and 
2016 guidance
by: sandra bihari, with thanks to rėmon van de Paal, henk Faerber and Marty saerie
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ontwikkelingen op site / Developments on site

In dit artikel belichten wij op hoofdlijnen de voorlopige productiecijfers over 2015 en geven wij 
een overzicht van de 2016 outlook. 2015 kende veel uitdagingen, waaronder: een lage grade, 
een lagere goudprijs, hogere strip ratio’s, bezuinigingsmaatregelen. Ondanks deze uitdagingen 
is rosebel in staat geweest in heel veel opzichten goed te presteren. De prestaties op het 
gebied van veiligheid zijn heel goed geweest. De goudproductie in 2015 was 1% - 3000 oz.- 
minder dan gepland, maar rosebel is in staat geweest de all-in kosten lager te houden dan 
gepland. De uitdagingen in 2016 blijven een lage concentratie goud in het erts (lage grades), 
toename van harder gesteente en stijging van de productiekosten. voor 2016 beoogt rosebel 
een goudproductie die ligt tussen de 300.000 - 310.000 oz. De focus van rosebel voor 2016 
blijft sterk op veiligheid, verhogen van de bedrijfsefficiëntie en kostenvermindering.

The focus of this article are the preliminary production figures for 2015 and the 2016 outlook.
2015 had many challenges, including: lower grades, lower gold prices, higher strip ratios and 
retrenchment measures. Despite these challenges, rosebel has been able to perform well 
on many accounts. The performance in terms of safety has been very good. The 2015 gold 
production was 1% - 3000 oz.- less than the bottom end of our guidance for the year, but 
rosebel has been able to keep the all-in sustaining cost below guidance. The challenges in 
2016 remain lower gold grades, increasing harder rock and higher production costs. rosebel 
is expected to produce between 300,000 – 310,000 oz. of gold in 2016. rosebel’s focus for 
2016 remains strong on safety, increasing operational efficiency and reducing costs.
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sPecial

SAfETy
• lagging kpI results for 2015
• DArt (Days Away restricted transfer) target:  

0.39, 2015 YtD: 0.64
• trIr (total recordable Incident rate) target:  

0.46, 2015 YtD: 0.85
• triple Zero months: July, October, November
• DArt objectives achieved: July, september, October, 

November, December
• trIr objective achieved: July-November
• DArt = 0.64 (26% reduction from 2014A)
• trIr = 0.85 (17% reduction from 2014A)

After a difficult start in 2015, rosebel noted triple zero 
months in the second half of 2015. The DArt and 
trIr figures for the second half improved significantly, 
leading to better scores than in 2014.

DART: Days Away Restricted Transfer

DArt rAtE =
  total DArt incidents * 200000

 Number of Employee labor Hours Worked

TRIR: Total Recordable incident Rate

trIr rAtE =
  total number of recordable incidents * 200000

 Number of Employee labor Hours Worked

Do you know how the DART and TRIR rates 
are calculated?

What are DART incidents?
lost time Accidents and Modified Duties

What are Total Recordable Incidents (TRI)?
All DArt incidents, including Medical Aids and Fatalities

Wat zijn DART incidenten?
lost time Accidents and Modified Duties

Wat zijn Total Recordable Incidents (TRI)?
Alle DArt incidenten, waaronder Medische 
Hulp (Medical Aid) en Dodelijke Ongelukken 
(Fatalities)

vEIlIGHEID
Na een moeilijke start in 2015, hebben wij in het tweede 
semester van 2015 drie triple zero maanden gehad. Ook 
de DArt en trIr cijfers voor het tweede semester zijn 
significant verbeterd, waardoor we betere scores hebben 
gehad dan in 2014.

Weet u hoe de DART en TRIR cijfers 
worden berekend?

DART: Days Away Restricted Transfer

DArt CIJFEr =
  totale DArt incidenten * 200000

 Aantal Werknemers Gewerkte Uren

TRIR: Total Recordable incident Rate

trIr rAtE =
  totaal Aantal Geregistreerde Incidenten * 200000

 Aantal Werknemers Gewerkte Uren
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ontwikkelingen op site / Developments on site

What are all-in-sustaining costs (AISC)?
In accordance with the standards of the World Gold Council, 
starting from 2013, gold mining companies have started to 
report AIsC. previously, these companies reported their costs 
as “operating cash cost per ounce of gold produced.” How-
ever, this does not give a full picture of the cost of mining an 
ounce of gold, because only the operating costs (fuel, elec-
tricity, personnel, explosives, maintenance, etc.) and royalties 
are included. Necessary investment in fixed assets, such as 
loaders and haul trucks, were not included in the cash costs.

The AISC include:
• Operating costs per ounce of gold produced;
• royalties; 
• Necessary investment in fixed assets. 
Moreover, the AIsC are calculated per ounce sold, rather than 
per ounce produced.

AISC do NOT include all costs. Costs which are 
not included in the AISC definition are:
• taxes;
• Interest expenses;
• restructuring costs;
• Expansion capital, such as the secondary crusher;
• regional Exploration.
These costs come on top of the all-in-sustaining costs.

PRODUCTIE HIGHLIGHTS 2015:
• De totale hoeveelheid erts gemijnd was iets hoger dan plan-

ning: ruim 63.5 miljoen ton. 
• De totale strip ratio is lager geweest dan planning: 3.51 v.s. 

4.69. Dit betekent dat er minder afvalmateriaal gemijnd is 
t.o.v. goudhoudend erts.

• De totale Mill Throughput – de hoeveelheid erts die door de 
Mill is verwerkt- is 2% hoger geweest dan gepland.

• De grade mined and milled - concentratie goud in het erts- is 
lager geweest dan voorzien; resp. 20% en 7% minder. 

• De gold recovery - percentage goud dat is teruggewonnen- was 
95% en is hiermee 3% beter geweest dan gepland.

• De goudproductie is 1% lager geweest dan de richtcijfers 
van 305.000 -315.000 oz. 

• De gemiddelde gerealiseerd goudprijs voor 2015 bedroeg  
$ 1.163/oz.

• De all-in sustaining cost, AIsC, was $1.165 (gerapporteerd) 
of $ 1.025 aangepast voor de eenmalige aankoop van 
geleaset materieel en verliezen voor de afwikkeling van 
derivatencontracten.

PERfORMANCE HIGHLIGHTS 2015:
• The total amount of ore mined was slightly higher than 

planned: over 63 million tonnes. 
• The total strip ratio was lower than planned: 3.51. This 

means that less waste was mine compared to ore. 
• The total Mill Throughput – the amount of ore processed 

by the Mill- was 2% higher than planned. 
• The grade mined and milled was below plan: resp. 20% 

and 7% less. 
• The gold recovery was 95%; 3% better than plan. 
• The gold production was 1% below the guidance range of 

305,000 to 315,000 ounces
• The realized gold price for 2015 was $ 1.163/oz.
• The all-in sustaining cost, AIsC, was $1.165 (as reported) or 

$1.025 adjusted for the one-time purchase of leased equip-
ment and losses for the unwinding of derivative contracts.

Wat zijn all-in-sustaining costs 
–AISC– of all-in kosten?
Conform de standaarden van de World Gold Council zijn vanaf 
2013 de meeste goudmijnbouwbedrijven overgestapt naar 
het rapporteren van AIsC. voorheen rapporteerden deze 
bedrijven hun kosten als “operationele cash cost per gepro- 
duceerde ounce goud”. Dit geeft echter geen volledig beeld van 
de kosten van het mijnen van een ounce goud, omdat alleen 
de operationele kosten (brandstof, elektriciteit, personeel, ex-
plosieven, onderhoud, etc.) en de betaalde royalty’s hierin zijn 
opgenomen. Noodzakelijke investeringen in vaste activa, zoals 
loaders en haul trucks, waren niet opgenomen in de cash costs.

In de AISC zijn opgenomen:
• de operationele kosten per geproduceerd ounce goud;
• de betaalde royalty’s;
• de noodzakelijke investeringen in vaste activa.
Bovendien worden de AIsC berekend per verkochte ounce, in 
plaats van per geproduceerde ounce.

AISC bevatten NIET alle kosten. Kosten die niet 
zijn opgenomen in de definitie van AISC zijn:
• Belastingen;
• rentelasten;
• Herstructureringskosten;
• Uitbreidingsinvesteringen, zoals de secondary crusher;
• regionale exploratie.
Deze kosten komen boven op de AIsC.

Production Numbers 2015

Ore mined kt 14,080
Waste mined kt 43,413
total tonnes Mined kt 63,512
total strip ratio w:o 3.51

Mill Throughput:
total throughput kt 12,291

Grade Mined g/t 0.74
Grade Milled g/t 0.80

recovery % 95.3%
Gold production oz 301,814

realized Gold price $/oz 1,163
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sPecial

De all-in sustaining cost, AIsC, voor 2015 was minder dan 
geprojecteerd. 

De redenen hiervoor zijn:
• vermindering van operationele kosten als gevolg van 

hogere productie van erts.
• Goede productie prestaties van de Mine & Mill, 

waardoor negatieve gevolgen van de stakingen werden 
gecompenseerd.

• lagere kosten voor diesel en elektriciteit.
• Minder kapitaalsinvesteringen.
• lagere administratie- en overhead kosten (G&A)
• personeelsinkrimping.

AISC vs Goudprijs
voor 2016 zijn de AIsC geprojecteerd op UsD 1.096 per 
ounce. Dat ligt heel dicht aan tegen de goudprijs: de gemid-
delde goudprijs over 2015 bedroeg $ 1.163,-. 

Een dalende internationale goudprijs, een lagere goudproduc-
tie en hogere productiekosten dwingen goudbedrijven ertoe 
de kosten zoveel mogelijk te verminderen en waar mogelijk 
te bezuinigen. Meer hard gesteente, lage goudconcentratie in 
het erts en hogere strip ratio’s hebben geleid tot een produc-
tiedaling van circa 25% bij rosebel. 

In de goudindustrie internationaal is IAMGOlD één van de bedrij-
ven met de hoogste AIsC per verkochte ounce. Dit komt voor-
namelijk door meer hard gesteente, een lage goudconcentratie 
in het erts (grade), hogere strip ratio’s en een hogere kosten-
structuur. Daarnaast heeft een lage productiviteit van equipment 
(materieel) een rol gespeeld. Maatregelen om de bedrijfseffici-
entie te verhogen, hebben de productiviteit alvast verbeterd. 

Kostenreductie
Om de AIsC zo laag mogelijk te houden is rosebel in-
tensief bezig om de kosten te verlagen, o.a. door het 

The all-in sustaining costs- AIsC- for 2015 were lower than 
projected. 

The main reasons are:
• lower operational costs due to above budget ore. 
• Good Mine & Mill production, offsetting negative impact 

of strikes.
• lower fuel price (diesel & electricity).
• less capital investment. 
• Below budget administration and overhead costs (G&A).
• redundancy.

AISC vs Gold price
For 2016, the AIsC are projected at UsD 1,096 per ounce. 
This is very close to the gold price: the average gold price in 
2015 was $ 1,163, -.

lower gold prices, lower gold production and higher produc-
tion costs force companies to reduce costs as much as pos-
sible and, where possible, to economize. More hard rock, low 
gold grades and higher strip ratios have led to a production 
decrease of about 25% at rosebel.

In the gold industry worldwide IAMGOlD is considered to 
be one of the companies with the highest AIsC per ounce 
sold. This is mainly due to more hard rock, lower grades, 
higher strip ratios and a high cost-structure. low productivity 
of equipment also played a role. Measures to increase 
operational efficiency have already improved productivity.

Cost reduction
to minimize the AIsC rosebel is working intensively to reduce 
costs by taking measures such as, reducing investment, 
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ontwikkelingen op site / Developments on site

verminderen van investeringen, het zeer kritisch kijken 
naar de kosten en het verhogen van de productiviteit. 

IAMGOlD heeft vroeg geanticipeerd op de dalende internatio-
nale goudprijs. In 2013 is een kostenreductieprogramma door-
gevoerd bij alle operaties van IAMGOlD, w.o. ook rosebel. Deze 
maatregelen hebben een forse kostenbesparing opgeleverd. 

In 2014 heeft rosebel, naar aanleiding van een uitgebreide 
review van de operatie project We tjaring Waka- produc- 
tiviteitsverhogende maatregelen doorgevoerd die hebben ge-
resulteerd in efficiëntieverbetering en kostenbesparing. 

In 2015 is gestart met personeelsinkrimping, m.n. van con-
tractors, caricom en expats. Het aantal expats en Caricom 
werknemers zijn met ruim 30% verminderd. Een algehele 
personeelsinkrimping van circa 10% van het werknemers- 
bestand is momenteel in uitvoering.

Guidance Highlights 2016
De Mill throughput zal naar verwachting lager zijn in 2016 
door meer hard gesteente. Dit zal worden gecompenseerd 
door hogere gehaltes aan goud in het erts. 

Om meer hard gesteente te verwerken heeft rosebel plan-
nen om de verwerkingscapaciteit van hard gesteente te ver-
hogen door een aantal maatregelen, zoals het veranderen  
van de configuratie van Mill liners, het veranderen van de 
grootte van de stalen ballen die het erts vermalen en het blij-
ven gebruiken van de voorraden (stockpiles).
Daarnaast zal rosebel de kosten verminderen door optimali-
sering van het zuurwasproces (elution and acid wash circuits) 
en zwaartekrachtproces en het efficiënter gebruiken van kool-
stof (carbon-in-leach). 

looking very critically at the costs and increasing productivity.

IAMGOlD has anticipated early on the lower gold price. start-
ing from 2013 cost reduction programs were implemented at 
all operations of IAMGOlD, including rosebel. These meas-
ures have resulted in substantial cost savings.

In 2014, following an extensive review of the rosebel 
operation, - project We tjaring Waka- production improvement 
measures have been implemented that have resulted in 
performance optimization and cost savings. 

In 2015 rosebel started retrenchment measures by reducing 
staff, including contractors, CArICOM-employees and expa-
triates. The number of expatriates and CArICOM- employees 
have been reduced by over 30%. An overall workforce reduc-
tion of approximately 10% is still in progress.

Guidance Highlights 2016
Mill throughput is expected to be lower in 2016 due to more 
hard rock. The decrease in throughput will be offset by grade 
improvements. 

to manage the increasing proportion of hard rock, rosebel 

Afgezien van de operationele kosten zal in de tweede helft 
van 2016 de Mill capaciteit worden verhoogd met 10% - 15% 
door de installatie van een permanente secundaire crusher. De 
totale investering zal naar verwachting UsD 15 miljoen zijn.

Om de productiecapaciteit van de mijn te verbeteren en de 
kosten te verlagen, zal rosebel de cyclustijden verkorten 
door een betere coördinatie (dispatching) en het verbeteren 
van de wegen, kosten verminderen door het verhogen van de 
benches en het blijven verbeteren van de kwaliteitscontrole 
van de goudgehalte (grades) en de dilutie verminderen door 
reverse-circulation boringen. 

Het boorprogramma van rosebel zal zich blijven richten 
rond de rosebel concessie op erts met hogere goudgehal-
tes, zacht gesteente in de nabijheid van de rosebel plant en 
sarafina, en het bekijken van mogelijkheden om aanvullende 
terreinen met oxide potentieel te verwerven. ■

plans to increase capacity for processing hard rock through a 
number of initiatives: such as changing the configuration of 
mill liners, changing grinding media size and continuing the 
use of engineered stockpiles. 
In addition, rosebel plans to reduce costs through optimi-
zation of the elution, gravity and acid wash circuits and the 
carbon-in-leach configuration. 

Apart from the operational costs mill capacity will be 
increased in the second half of 2016 by 10% - 15% through 
the installation of a permanent secondary crusher. The total 
investment is expected to be UsD 15 million.

In an effort to optimize mining capacity and reduce costs, 
rosebel plans to reduce cycle times through enhanced dis-
patching and road optimization, decrease costs by increasing 
mine bench heights and continue to improve grade controls 
and reduce dilution through reverse-circulation drilling. 

The drilling program of rosebel will continue to focus around 
rosebel on targeting higher-grade, softer rock in the vicinity 
of the rosebel operation and on the sarafina Option property, 
and to look at opportunities to acquire additional properties 
with oxide potential. ■

Guidance Highlights 2016

total amount of ore mined approx. 62 million tonnes

Mill Throughput approx.11 million tonnes

Gold grade 1.00

Gold recovery 94%

Gold production between 300,000 – 310,000 oz

total AIsC $ 1,096/oz.
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Suresh Kalathil, General Manager: 
“2016 wordt naar verwachting een 
uitdagend jaar met een geprojecteer-
de goudproductie die ligt tussen de 
300.000- 310.000 ounces. Met betrek-
king tot de kostenbeheersing zijn wij 
in de goede richting, maar wij moeten 
doorgaan met maatregelen voor effi-
cientieverhoging en kostenvermindering 
om de gebudgetteerde AIsC van $1000 
tot $ 1100 per ounce te realiseren. 
veiligheid, lage grade, grotere hoeveel- 
heden hard gesteente en een lage goud-
prijs blijven de belangrijkste uitdagingen 
voor het jaar. Als team moeten we al-
les op alles zetten om deze uitdagingen 
te overwinnen en onszelf te versterken 
om onze operaties te continueren.”

Suresh Kalathil, General Manager: 
“2016 is expected to be another chal-
lenging year with full year guidance 
for gold production in the range of 
300,000 – 310,000 ounces. In terms of 
costs we are moving in the right direc-
tion of cost optimization but we need 
to continue taking further efficiency and 
cost reduction measures to achieve the 
AIsC between Us$ 1,000 – Us$ 1,100 
per ounce. safety, lower grade, increas-
ing hard rock volumes and a low gold 
price remain the main challenges for 
the year. As a team we should spare no 
efforts to overcome and strengthen to 
sustain our business.”

Noot:
•	 De bedrijfsresultaten zijn gebaseerd op voorlopige cijfers (unaudited numbers)
•	 Alle	genoemde	bedragen	zijn	uitgedrukt	in	United	States	dollars
•	 Alle	resultaten	zijn	op	basis	van	100%	goudproductie,	tenzij	anders	vermeld.
•	 Sommige	cijfers	zijn	afgerond.

Note:
•	 All 2015 numbers are preliminary and unaudited and subject to final adjustment.
•	 All	amounts	are	expressed	in	US	dollars,	unless	otherwise	indicated.
•	 All results are on the basis of 100% gold production, unless otherwise stated.
•	 Some	numbers	are	rounded	off.
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ontwikkelingen oP site

rosebel energy team
door: soetjipto Verkuijl, Energy Team Leader

deVeloPMents on site

rosebel energy team
by: soetjipto Verkuijl, Energy Team Leader

Het tsM- programma bestaat uit 6 protocollen die te maken 
hebben met duurzaamheid. Eén van deze protocollen is Energy 
and GHG Emissions Management - Energie en beheer van de 
uitstoot van broeikasgassen. 
Energy and GHG Emissions Management heeft te maken met 
een efficiëntere gebruik van energie en het verminderen van de 
uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, die bijdragen aan de op-
warming van de aarde.
rosebel heeft in 2014 een Energie Team geïnstalleerd. Dit team 
had als taak het ontwikkelen van richtlijnen voor een kosteneffi-
ciënt gebruik van energie en het beheer van de uitstoot van CO2. 
Dit team heeft de bewustwording bij werknemers over zuinig 
energiegebruik opgestart en heeft realistische doelen vastgesteld 
voor Mine en Mill voor de uitstoot van broeikasgassen. Enkele le-
den hebben meegeholpen bij de rapportage van de self-assess-

This program includes 6 protocols dealing with sustainability. One of 
the protocols is on Energy and GHG Emissions Management, which 
deals with an efficient energy use and reducing emissions of green-
house gasses such as CO2, which contribute to global warming.
In 2014, rosebel installed an Energy team to provide guidance 
for more cost effective energy use and the management of 
greenhouse gas emissions. 
This team has created awareness among employees about en-
ergy efficiency and has set realistic goals for greenhouse gas 
emissions for the Mine and Mill. some members were involved 
in the reporting of the self-assessment and external verification 
by an independent auditor.

ment en de externe verificatie door een onafhankelijke auditor.
Het Energy team heeft verschillende projecten en initiatieven 
geïdentificeerd om energie te besparen, zoals:
• het installeren van energiezuinige verlichting en airco’s bij de 

renovatie van Camp, 
• het gedeeltelijk uitschakelen van airco’s in het administratie 

gebouw gedurende de nacht, 
• het installeren van lED lampen in kantoren, 
• het installeren van timers voor de airco’s en 
• vergroten van de awareness van werknemers.
 Het Energy team kan het werk echter niet alleen doen. Daarom 
zullen voor het uitvoeren van deze projecten zgn. Tiger teams 
worden ingesteld. Wij hopen op je energievriendelijke bijdrage 
in ons streven naar een energie bewust Rosebel! ■

The Energy team has identified several projects and initiatives to 
save energy, such as:
• installing energy efficient lighting and air conditioning when 

renovating Camp,
• partially shutting off air conditioners in the administration build-

ing during the night,
• installing lED lights in offices,
• Installing timers for the air conditioning and
• Increasing the awareness among employees.
 
However, the Energy team, cannot complete this work by itself. 
Therefore, so-called tiger teams will be installed for the execu-
tion of these projects. We hope for your energy friendly support 
in our pursuit of an energy conscious Rosebel! ■

IAMGOLD is vanaf 2007 lid van de Mining Association 
of Canada (MAC). Deelname aan het Towards 
Sustainable Mining (TSM) Initiatief is verplicht voor 
alle Canadese operaties van de lidlanden. IAMGOLD 
heeft vrijwillig besloten dat ook haar niet-Canadese 
mijnoperaties meedoen aan dit initiatief. Hiermee geeft 
het bedrijf haar committering aan zowel duurzaamheid 
als Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen 
(Corporate Social Responsibility) aan.

As from 2007 IAMGOLD is a member of the Mining 
Association of Canada (MAC). Participation in 
the Towards Sustainable Mining (TSM) initiative 
is mandatory for all Canadian operations of the 
member countries. IAMGOLD has voluntarily 
decided that its non-Canadian mining operations 
will participate in this initiative. In doing so the 
company demonstrates its commitment towards 
sustainability and Corporate Social Responsibility.

In de loop van de tijd is het team er anders uit 
gaan zien. Het huidige team ziet er alsvolgt uit:
Since the installation the team composition has 
changed. The current members of the Energy team are:

Team leader:

• soetjipto verkuijl, Risk Manager

Sponsor

• ronald Halas, Vice President Commercial South America

Team members:

• Zane Berry, Mine Operations Superintendent
• Mike Fredericks, Mine Maintenance Superintendent
• rachel pollack, Environmental Superintendent
• Hedy Feen-Hoeseni, Environmental Coordinator
• Brian sastrodiwirjo, Mill Electrical Services Supervisor
• shan kistasamay, Surface Support GF
• Frank kartoikromo, Camp Services Superintendent
• suradj Mohan, Engineering Superintendent
• Desire Deira, Continuous Improvement Engineer
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ontwikkelingen oP site

regional eXPloration – de zoektocht gaat door
door: ian stockton, Country Exploration Manager

deVeloPMents on site

regional eXPloration – the search continues
by: ian stockton, Country Exploration Manager

Het doel van regional Exploration is continuering van exploratie van belangrijke 

projecten die uitgevoerd worden in de concessies rond de rosebel mijn en het 

UJv project sarafina, om de reserves en de resources van rosebel te vergroten.

The objective of regional Exploration is to continue exploration of the high priority 

projects within the concessions around the rosebel mine and the UJv project 

sarafina to increase reserves and resources for rosebel.
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The beginning of 2016 commenced with a busy field season 
and with a number of personnel changes. At the beginning 
of the year two expats left the regional Exploration depart-
ment. We bid farewell to Cleber pinheiro and Matt lapointe. 
Cleber has trained a skilled group of technicians and Matt 
was a good mentor to the geology team. 

At the centre of our exploration activities is health and safe-
ty, managed by sybill raafenberg. The goal is to start our 
day with MBA and have everyone return safely to base at 
the end of the day.

The field activities are guided by our senior technicians, Max 
Main and Anthony Amathardji and their team. These guys are 
the central players to our field activities, managing the daily 
movement of diggers, excavators, drill rigs and the associ-
ated contractors as well as supervising the samplers.

The geology team continues to collect, interpret and develop 
geological models to provide targets to drill test, whilst the 
administration and database provide support for the field 
activities. 

Currently, four national geologists are undertaking the MSc 
Program in Mineral Geosciences at the Anton De kom 
University of suriname. These geologists face the challenge 
of site based work and completing their studies.

The Sarafina project is moving into the 3rd year of activity 
and we have an important year of exploration ahead. We 
are looking to take advantage of the good weather and 
commence drilling in February. Currently the camp is a “bee-
hive” of activity with auger crews, and earthworks contractors 
utilizing the facilities as we undertake geochemistry and 
trenching programmes.

2016 begon met drukke veldactiviteiten en enkele perso-
neelswijzigingen. twee expats hebben aan het begin van het 
jaar regional Exploration verlaten: Cleber pinheiro en Matt 
lapointe. Cleber heeft een groep bekwame technici opgeleid 
en Matt is een goede mentor geweest van het geology team. 
 
Aan de basis van onze exploratiewerkzaamheden staan ge-
zondheid en veiligheid, die gecoördineerd worden door sybill 
raafenberg. Het streven is om elke dag met MBA te starten 
en ervoor te zorgen dat iedereen aan het eind van de dag 
veilig huiswaarts keert.

De veldactiviteiten worden geleid door onze senior technici, 
Max Main en Anthony Amathardji, tezamen met hun team. 
Beide heren zijn de motor achter onze veldactiviteiten waarbij 
zij leiding geven aan de dagelijkse werkzaamheden door con-
tractors met graafmachines, excavators, drill rigs. Zij zijn ook 
belast met toezicht op samplers.

Het geologie team zal doorgaan met de verzameling, uitleg 
en ontwikkeling van geologische modellen om zodoende tar-
gets vast te stellen voor drill tests. Administratie en data-
base bieden ondersteuning aan de veldactiviteiten. 

Momenteel volgen vier surinaamse geologen de MSc Pro-
gram in Mineral Geosciences aan de Anton De kom Univer-
siteit van suriname. Deze geologen staan voor de uitdaging 
om zich naast hun sitewerkzaamheden toe te leggen op de 
afronding van hun studie.

Het Sarafina project gaat nu haar 3e jaar van activiteiten in en een 
belangrijk jaar van exploratie ligt voor ons. Wij willen optimaal ge-
bruik maken van het goede weer en hebben in februari een aanvang 
gemaakt met de boorwerkzaamheden. Momenteel is de camp site 
een ware “bijenkorf” vol activiteiten van o.a. auger crews en grond-
verzet aannemers, die van de faciliteiten gebruik maken binnen 
de uitvoering van onze geochemische en trenching programma’s.
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Exploration activities will also be active in Headley’s Reef, 
which has been idle for a few years, however some new con-
cepts have resulted in generating some new targets which 
we are pretty excited about. 

Also active in the first quarter will be exploration on the 
Thunder Mountain concession, following up from the drilling 
completed in the third quarter of 2015. We are looking at 
some of the key mineralization trends for opportunities on 
the rosebel concession.

In project generation, Caroline laplante continues to review 
projects to look for the “next big discovery” on surrounding 
concessions. 

Overall the year has started on a busy note. We expect this 
trend to continue the rest throughout the year as the team 
explores the concessions in and around the Rosebel Mine 
and the Sarafina concession. ■

Exploratiewerkzaamheden zullen ook plaatsvinden in  
Headley’s Reef die gedurende enkele jaren stil lag. Nieuwe 
concepten hebben geleid tot nieuw gestelde doelen waar wij 
ons enorm op verheugen. 

Een ander project dat voor het eerste kwartaal is gepland is 
exploratie van de Thunder Mountain concessie, als follow-up 
van de boorwerkzaamheden die in het derde kwartaal van 
2015 zijn afgerond. We staan aan de vooravond van enkele 
belangrijke mineralisatie trends van kansen op de rosebel 
concessie.

Binnen projectontwikkeling gaat Caroline laplante door met 
het beoordelen van projecten op zoek naar de “volgende gro-
te ontdekking” op de omliggende concessies. 

Het jaar is met veel drukke werkzaamheden begonnen. We 
verwachten dat deze trend zich zal voortzetten gedurende 
de rest van het jaar naarmate het team doorgaat met 
exploratie op de concessies in en rond de Rosebel mijn en 
de Sarafina concessie. ■
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eMPloyee engageMent PrograMMa
door: jerry Finisie, Sustainability Manager

deVeloPMents on site

eMPloyee 
engageMent 
PrograM
by: jerry Finisie, Sustainability Manager

De aanleiding hiervoor was het in 2010 en 2013 binnen IAM-
GOlD gehouden employee engagement onderzoek. De resul-
taten van beide onderzoeken laten zien dat werknemers zich 
niet voldoende betrokken voelen bij zaken die spelen binnen 
het bedrijf en dat zij hun bijdrage wensen te leveren bij het 
welslagen van de bedrijfsplannen en –activiteiten. Binnen  
rosebel leveren werknemers een belangrijke bijdrage aan het 
steeds veiliger werken, minder verzuim, hogere productie en 
ga zo maar door. Met dit in gedachten heeft sr. Management 
bewust en structureel een engagement programma opgezet.
Het doel van dit programma is meer betrokkenheid van werk-
nemers, waarbij meningen vrijelijk geuit kunnen worden, er 
een open en transparante communicatie is, er vertrouwen is 
in het management en prestaties gewaardeerd worden. De 
algehele verantwoordelijke voor dit project is de General Ma-
nager. Er is een actieplan opgesteld die reeds in uitvoering is.

The main reason for this was the employee engagement surveys 
in 2010 and 2013 done by IAMGOlD. results from both surveys 
show that employees do not feel sufficiently engaged in com-
pany matters and that they wish to contribute to the success 
of the plans and activities of the company. Within rosebel em-
ployees make an important contribution to safety performance, 
less absenteeism, higher production and so on. With this in mind  
sr. Management structurally introduced an engagement program.
The goal of this program is more employee involvement, 
whereby opinions can be expressed freely, an open and 
transparent communication, trust in management and val-
ued performance. The General Manager is overall responsible 
for this project. An action plan is already being implemented.

Enkele activiteiten zijn: 
• Driemaandelijkse productiebeurzen.
 Elk kwartaal zullen in een ontspannen sfeer en in aanwe-

zigheid van de managers de bedrijfsresultaten gepresen-
teerd worden aan de werknemers.

• Invoeren van een Reward en Recognition program.
 Het doel van deze activiteit is om werknemers te waarde-

ren voor hun prestatie.
• Het wederom invoeren van het Supervisory Leadership 

Development Program (SLDP).
 slDp heeft bewezen nuttig te zijn voor de ontwikkeling 

van leiderschap binnen het bedrijf. Daarom zal er, samen 
met alle supervisors, aan gewerkt worden om deze tools 
meer te gaan gebruiken.

• Participatie van managers in meetings met en activitei-
ten in de omliggende dorpen. 

 Het is belangrijk dat managers zichtbaar betrokken zijn bij 
dorpsvergaderingen en activiteiten buiten rosebel. ■

Activities include, among others: 
• Quarterly production fairs.
 In a relaxed atmosphere and in the presence of the managers 

operating results will be presented to employees quarterly.
• Introduction of a Reward and Recognition Program.
 The purpose of this activity is to recognize employees for 

their performance.
• Reinforce of the Supervisory Leadership Development 

Program (SLDP).
 slDp has proven to be useful for leadership development 

within the company. Along with supervisors we will make 
more use of these tools.

• Manager’s participation in meetings and activities in the 
surrounding villages. 

 It is important that managers are visibly involved in village 
meetings and activities outside rosebel. ■

In 2015 is door sr. Management het 

employee engagement programma 

ingevoerd; een programma voor meer 

betrokkenheid van werknemers.

In 2015, sr. Management introduced 

the employee engagement program.

Jerry finisie: “This project can only be 
successful if we do it together. There-
fore, I would like to urge all managers 
and employees to contribute in the pro-
gram’s success by participating in the 
activities. It is a fact that without our 
employees rosebel cannot survive.”

Jerry finisie: “Dit project kan alleen 
een succes zijn als wij het allemaal 
samen doen. Daarom wil ik alle mana-
gers en alle werknemers oproepen om 
hun bijdrage te leveren door te partici-
peren in de activiteiten. Het is een feit 
dat rosebel als bedrijf niet kan overle-
ven zonder onze werknemers.”
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tsM leadershiP award Voor rosebel
door: jerry Finisie, Sustainability Manager

sustainability

tsM leadershiP award For rosebel
by: jerry Finisie, Sustainability Manager

Deze award wordt toegekend door de Mining Association of 
Canada (MAC). Deze award wordt alleen uitgereikt wanneer 
een mijn voldoet aan of beter presteert dan een niveau A voor 
hun resultaten in alle zes tsM protocols: 
1. Aboriginal and Community Outreach (Gemeenschapsprojec-

ten met inheemse volkeren) 
2. Energy and GHG Emissions Management (Energie en be-

heer van de uitstoot van broeikasgassen) 
3. tailings Management – Beheer van tailings
4. Biodiversity Conservation Management – Beheer van Biodi-

versiteitsbehoud
5. safety and Health – veiligheid en Gezondheid
6. Crisis Management – Beheer van noodsituaties

Deze erkenning is ook bijzonder omdat er voor de eerste keer 
mijnen buiten Canada in aanmerking zijn gekomen voor de tsM 
leadership Award. rosebel is hiermee de winnaar in Zuid-Amerika.

Dit is een belangrijke en unieke onderscheiding die aan een 
site wordt toegekend voor haar prestaties binnen het TSM 
initiatief. Hiermee heeft Rosebel leiderschap getoond op 
het gebied van: 
• het betrekken van gemeenschappen;
• implementatie van toonaangevende milieupraktijken;
• garanderen van de veiligheid en gezondheid van de werk- 

nemers en omliggende gemeenschappen.
Persoonlijk vind ik dit een geweldige prestatie, des temeer 
omdat het de eerste mijn in Zuid-Amerika is en één van de 
weinige buiten Canada voor het behalen van level A bij elk 
van de bovengenoemde indicatoren. Ik wil hierbij het hele 
Rosebel team feliciteren en bedanken voor hun bijzon-
dere inzet, in het bijzonder de Environmental, Community  
Relations, Health and Safety en Medical team. Proficiat and 
keep up the good and safe work! ■

Voor haar uitzonderlijke resultaten op het gebied 
van gezondheid en veiligheid, milieumanagement 
en betrokkenheid van lokale gemeenschappen 
heeft Rosebel recent een internationale erkenning 
ontvangen, de Towards Sustainable Mining (TSM) 
Leadership Award.

This award is granted by the Mining Association of Canada 
(MAC) and only awarded when a mine meets or outperforms 
a level A for their performance in all six tsM protocols:

1. Aboriginal and Community Outreach 
2. Energy and GHG Emissions Management 
3. tailings Management
4. Biodiversity Conservation Management
5. safety and Health
6. Crisis Management
This recognition is also unique because it is the first time 
mines outside Canada have received the tsM leader-

ship Award. rosebel is the winner in south America.

This is an important and rare distinction granted to a site 
for her performance in the TSM initiative. With this recogni-
tion Rosebel has shown leadership in the areas of:

• engaging with communities;
• driving world-leading environmental practices;
• committing to the safety and health of employees and sur-

rounding communities.

I think this is a great achievement, all the more because it is 
the first mine in South America and one of the few outside 
of Canada achieving Level A in each of the above indicators. I 
would like to congratulate the entire Rosebel team and thank 
them for their dedication, particularly the Environmental, 
Community Relations, Health and Safety and Medical team. 
Congratulations and keep up the good and safe work! ■

Rosebel has recently received international 
recognition, the Towards Sustainable Mining (TSM) 
Leadership Award, for outstanding achievements 
in the field of health and safety, environmental 
management and local community engagement.
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saFety Prestaties 2015
door: occupational health & safety department

sustainability / health & saFety

saFety PerForMance 2015
by: occupational health & safety department

H&S ontwikkeling van skills
Om de vaardigheden van de supervisors te versterken zijn ver-
schillende trainingsprogramma’s ontwikkeld, zoals de Basic safe-
ty training (Mine Operations, Mill), Behavior Based safety (BBs) 
en Job Hazard Analysis training. Deze trainingsprogramma’s wer-
den gedurende het jaar aan de supervisors verzorgd. Hiernaast 
werden ook driemaandelijkse meetings gehouden met de Mine 
Operation supervisors om de OHs prestaties te bespreken. Deze 
sessies hebben de werknemers geholpen de veiligheidsstatis- 
tieken en gebieden die extra aandacht behoeven, te begrijpen.

Het betrekken van werknemers
In maart 2015 werd een safety Week georganiseerd met als doel 
kennismaking met het sustainability team en bevordering van 
de betrokkenheid tussen management en personeel. Ook is de 
Health & safety Commissie ingesteld binnen de Mine Operations 

H&S skill development
For strengthening the supervisors several training programs 
were developed such as the Basic safety training (Mine Opera-
tions, the Mill), Behavior based safety (BBs) and Job Hazard 
Analysis training. Throughout the year these training programs 
were provided to supervisors. Next to that, quarterly meetings 
were also held with Mine Operation supervisors to discuss the 
OHs performance. These sessions, helped employees to under-
stand safety statistics and the areas that need a strong focus.

Employee engagement
In March 2015, a safety week was organized with the aim to familiar-
ize with the sustainability team and for management engagement 
with the workforce. Also, the Health and safety Committee was initi-

afdeling. Het betrekken van werknemers werd ook ingevoerd door 
het verstrekken van veiligheidsinformatie via de tv schermen.

Versterking van het Environmental, Health & 
Safety Management Systeem
Er is veel tijd besteed aan het bijwerken van alle risico-registraties 
per afdeling om te komen tot een gestandaardiseerd instrument 
voor risico-analyse en voor identificatie van de risico’s per afdeling, 
ten behoeve van risicobeheersing en vermindering en voorkomen 
van ongelukken en ziekten. verder werd ook het EHs manage-
ment systeem versterkt, wat geresulteerd heeft in de continu-
ering van onze OHsAs 18001 certificering. De externe OHsAs 
surveillance audit vond plaats van 14 – 18 september 2015 en 
resulteerde in zes (6) kleine non-conformities (afwijkingen). Deze 
non-conformities zullen gedurende dit jaar aangepakt worden.
Alle inspanningen van de OH&s afdeling en partnerships met 
overige afdelingen resulteerden in een goede tweede helft van 
het jaar. Bovengenoemde projecten zullen tezamen met andere 
projecten (i.e. Bedrijfshygiëne, srCs implementatie) worden 
voortgezet in 2016. 
Het jaar werd afgesloten met een DArt cijfer van 0.64. Dit be-
tekende een 26% verbetering, in vergelijking tot de safety pres-
taties in 2014. De trIr was 0.85 wat gelijk was aan 17% verbe-
tering, in vergelijking tot 2014. ■

ated within the Mine Operations department. Employee engagement 
was also induced by sharing safety information through tv screens.

Strengthening of the Environmental, Health & 
Safety Management System
Great efforts were put into updating all departmental risk reg-
isters in order to have a standardized risk assessment tool and 
to identify risks per department in order to control risks, to mini-
mize and prevent injuries and illnesses. Furthermore, the EHs 
management system was strengthened resulting in the continu-
ation of our OHsAs 18001 certification. The external OHsAs 
surveillance audit took place from sep 14-18, 2015) and result-
ed in six (6) minor non-conformities. These non-conformities will 
be addressed during this year.
All the efforts from the OH&s department and partnerships with 
other departments resulted in a great second half of the year. 
Along with other projects (i.e. Industrial Hygiene, srCs imple-
mentation) in 2016, the above mentioned projects will continue. 
The year was concluded with a DArt rate of 0.64. This was 
a 26% improvement as compared to the 2014 safety perfor-
mance. The trIr was 0.85, which was equivalent to a 17% im-
provement as compared to 2014. ■

Begin 2015 werd een safety strategie ontwikkeld 
bestaande uit drie elementen: H&S ontwikkeling van 
skills, het betrekken van werknemers en versterking 
van het Environmental Health & Safety Management 
systeem. Verschillende activiteiten zijn gedurende 
het jaar uitgevoerd en hebben geresulteerd in een 
uitzonderlijke tweede helft van het jaar.

In the beginning of 2015, a safety strategy wat 
developed consisting of three elements: H&S 
Skill development, employee engagement and 
strengthening of the Environmental Health & Safety 
Management system. Several activities were carried 
out through the year, leading to an excellent second 
half of the year.
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Milieu aFdeling: terugblik 2015 en focus 2016
door: de Milieu afdeling

sustainability / enVironMent

enVironMental dePartMent: 
2015 review & 2016 outlook
by: The environmental department

De doelstelling van de Milieu Afdeling is om het effect van de mijnbouwactiviteiten van rosebel 
op het milieu, te vermijden of te minimaliseren, en te streven naar continue verbetering van onze 
milieuprestaties. rosebel verplicht zich tot duurzame ontwikkeling, wat terug te vinden is in het 
geïntegreerde milieu, gezondheids – en veiligheids (EHs) beleid van het bedrijf. Dat is de basis van 
het milieu management programma. rosebel is IsO 14001:2004 gecertificeerd. Dit houdt in dat 
rosebel voldoet aan internationale standaarden voor een effectief milieu management systeem. 
rosebel streeft naar behoud of verbetering van deze standaard.

The goal of the Environmental Department is to avoid or minimize the impacts of the mining activi-
ties of rosebel on the environment and strive for continuous improvement of our environmental 
performance. rosebel is committed to sustainable development, as reflected in the integrated en-
vironmental, health and safety (EHs) policy of the company. This is the basis of the environmental 
management program. rosebel is IsO 14001: 2004 certified, which means that rosebel meets 
internationally accepted standards for a good environmental management system. rosebel strives 
to maintain or improve this standard.
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PrESTATIES 2015

MAC - TOWARDS SUSTAINABLE MINING (TSM)

Aan rosebel werd niveau A of hoger toegekend voor alle 6 tsM 
protocollen, namelijk veiligheid en gezondheid (AA), gemeenschaps-
projecten met inheemse volkeren (AAA), crisis management (AAA), 
tailings management (AAA), beheer van biodiversiteitsbehoud (AA), 
energieverbruik en management van de uitstoot van broeikasgas-
sen (A), waarmee rosebel één van de 8 winnaars werd van de 2015 
tsM leadership Award. Dit was de eerste keer dat een mijn buiten 
Canada in aanmerking kwam voor deze award.

AWARENESS PROJECTEN

Awareness voor gemeenschappen
Gedurende de periode 29 mei – 18 juni, heeft de Milieu afdeling een 
bewustwordingsproject uitgevoerd voor leerlingen van de 5e klas 
van 14 basisscholen in het district Brokopondo. Het project ging 
over “Zorgvuldig gebruik van drinkwater” en werd ontwikkeld om het 
bewustzijn van het belang van schoon en beschikbaar drinkwater 
te verhogen. De launch van het project vond plaats op 29 mei op 
de scholen in Brokopondo Centrum en tapoeripa. Het project werd 
uitgevoerd in samenwerking met de Community relations depart-
ment en werd afgerond op 18 juni op de school te Asigron, met een 
video-interview van de Environmental superintendent, de presen-
tatoren en enkele schoolkinderen. Het interview werd uitgezonden 
via verschillende lokale media en kreeg goede mediapubliciteit in de 
periode 19-22 juni.

Awareness voor werknemers
• Participatie Duurzaamheidsbeurs

van 16 tot 17 maart 2015 heeft de Environmental Department 
deelgenomen aan de sustainability Fair- Duurzaamheidsbeurs- 
waarbij zij informatie heeft verschaft over de verschillende acti-
viteiten van de afdeling waaronder recycling, gebruik van water 
en afvalbeheer.

• Internationale Ozon Dag 
Op 16 september organiseerde de Milieu Afdeling een evene-
ment bij de Commissary om awareness over het belang van de 

ACCOmPlIShmENTS 2015

MAC - TOWARDS SUSTAINABLE MINING (TSM)

rGM received level A or higher for all 6 tsM protocols namely safe-
ty and health (AA), Aboriginal and community outreach (AAA), crisis 
management (AAA), tailings management (AAA), biodiversity con-
servation management (AA), and energy use and greenhouse gas 
emissions management (A), making rosebel one of the 8 winners 
of the 2015 tsM leadership Award and the first time that mines 
outside Canada have been eligible for this award.

AWARENESS PROJECTS

Community awareness
During the period May 29 till June 18 the Environmental Department 
implemented an awareness project for 5th graders of 14 elementary 
schools in the Brokopondo district. The project was about “Careful 
use of drinking water” and was designed to increase awareness on 

sustainability

rachel Pollack, Environmen-
tal superintendent: “The past 
year presented a number of 
challenges in the areas of 
budget cuts and staff turno-
ver, which resulted in the em-

ployee headcount decreasing from 15 to 10 employ-
ees. Nevertheless, we still succeeded in realizing a 
number of good projects with the cooperation of other 
departments. The granting of the 2015 tsM Excel-
lence Award for our 2014 results has shown that we 
as a team are capable of managing our environmental 
responsibilities up to international standards. That is an 
accomplishment to be proud of.
The challenge for 2016 is the realization of the work 
and projects within a smaller budget and with less 
staff, but with the right motivation and efforts, I am 
sure that we can deliver an environmental performance 
up to international standards.”

rachel Pollack, Environmental superintendent: “Het 
afgelopen jaar bracht een aantal uitdagingen op het ge-
bied van bezuinigingen en personeelsverloop en heeft erin 
geresulteerd dat de afdeling is verkleind van 15 naar 10 
werknemers. Ondanks dat alles, is het ons toch gelukt om 
een paar mooie projecten te realiseren in samenwerking 
met andere afdelingen. Het halen van de tsM Excellence 
Award voor onze 2014 resultaten heeft bewezen dat we 
als team in staat zijn onze verantwoordelijkheden op het 
gebied van milieu te beheren naar internationale standaar-
den. Dat is een prestatie om als team trots op te zijn. 
De uitdaging voor 2016 is het uitvoeren van het werk 
en de projecten met een kleiner budget en met minder 

personeel, maar met de juiste 
motivatie en inzet, ben ik er-
van verzekerd dat we ook dit 
jaar een milieuprestatie kun-
nen leveren naar internatio-
nale standaarden.”
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ment. Om te garanderen dat wij het doel van 100% behouden, 
ontvangen alle nieuwe werknemers training tijdens het Onboar-
ding proces op dinsdag en donderdag.
Als onderdeel van het refresher programma hebben totaal 1614 
werknemers een refresher Milieu Awareness training gevolgd in 
de periode mei - december.

MILIEU MANAGEMENT SySTEEM

De geïntegreerde EHs policy werd in september ondertekend 
door onze nieuwe General Manager, suresh kalathil, en werd be-
schikbaar gesteld in kantoren en openbare ruimten, alsook via de 
Document Management system (DMs).
ter verhoging van de interne controlevaardigheden werden 
drie (3) Geïntegreerde EHs audits uitgevoerd (in april, juni en 
oktober), door ons Interne Controle team. Eén (1) Environmen-
tal legal Compliance Audit werd uitgevoerd in augustus door  
lokale externe consultants. In december werd de sGs surveillance  
Audit gedeeltelijk uitgevoerd vanuit paramaribo. De gecontro-
leerde gebieden bestonden o.a. uit het Noord en Zuidkantoor in  

The employees actively participated in various games to test 
their knowledge about the various topics such as: cross word 
puzzles, word scramble and ozone friendly word game. The 
winners could choose amongst a variety of promo items. 
Assistance from volunteers from the Mill Electrical, surface 
support, Community relations, Medical and Hr department 
and the enthusiastic participation of the employees helped to 
make this event a great success.

ENVIRONMENTAL TRAINING

to achieve the 100% target for training, our staff trained 300 
employees and long term contractors in Environmental Aware-
ness and spill & leak management training. to ensure we main-
tain the 100%, all new employees and contractors are trained 
during the Onboarding process on tuesday and Thursday.
As part of the refresher program, a total of 1614 employees 
received refresher Environmental Awareness training for the pe-
riod May – December.

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SySTEM

The integrated EHs policy was signed by our newly appointed 
General Manager Mr. suresh kalathil in september and made 

ozonlaag, uitstoot van broeikasgassen en initiatieven voor 
duurzaam energieverbruik bij rosebel (bijv. gebruik van zon-
nepanelen, opwekking van energie) te vergroten. verschillende 
posters en filmpjes vertoonden informatie met betrekking tot 
de ozonlaag, de rGM zonne-energie plant, broeikasgassen en 
het gebruik van milieuvriendelijke gassen in airconditioners. 
De werknemers participeerden actief in verscheidene spelletjes 
om hun kennis van de verschillende onderwerpen te testen waar-
onder: kruiswoordpuzzels, scrabble en een ozonvriendelijk woord-
spel. De winnaars mochten kiezen uit verschillende promo-items. 
Ondersteuning van vrijwilligers van Mill Electrical, surface sup-
port, Community relations, Medical en Hr department, te-
zamen met de enthousiaste participatie van de werknemers, 
hebben bijgedragen tot het groot succes van dit evenement.

MILIEU TRAINING

Om ons 100% trainingsdoel te bereiken, hebben milieu mede-
werkers training verzorgd aan 300 werkmemers en langtermijn 
contractors in milieubewustwording en spill & leak Manage-

the importance of clean and available drinking water. The project 
kick-off was on May 29 with the schools from Brokopondo Cen-
trum and tapoeripa. The project was implemented together with 
the Community relations department. The project was concluded 
on June 18 at the school of Asigron with a video interview with 
the Environmental superintendent, the presenters and some 
school children. The interview was aired on the various local me-
dia and received good media coverage in the period June 19 – 22.

Employee awareness
• Sustainability fair participation

During March 16 – 17, 2015, the Environmental Department 
participated in the sustainability Fair, providing information on 
the various activities of the department, recycling, use of wa-
ter and waste management.

• International Ozone Day 
On september 16, the Environmental Department organized 
an event at the Commissary to raise awareness on the impor-
tance of the ozone layer, the greenhouse gas emission and 
initiatives for sustainable energy use at rGM (e.g. use of solar 
panels for power generation). various posters and movies dis-
played information regarding ozone layer, solar farm at rGM, 
greenhouse gasses and the use of environmental friendly gas-
ses in air-conditioning. 
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effect on the environment in the form of littering on the site, 
increased plastic waste and increased cost for pEt recycling in 
the form of collecting, segregating and sorting the bottles and 
transport to recycling facility.
With the aim of gradually reducing the purchase of pEt bottles, 
the installation of water filling stations in six areas namely admin 
lunchroom, rec hall area, mill area, carpenter shop and sUrEx 
office was completed. The distribution of stainless steel bottles 
will continue in 2016 so that employees can use the water filling 
stations.

In 2015 a total of 927,900 pEt bottles were recycled (51%).

focus areas 2016
For 2016 the focus will be mainly on:
• a pro-active compliance approach, 
• maintaining and improving ratings for tsM protocols at level A 

or higher, 
• reviewing Environmental Impact Assessment/ Environmental 

and social Impact Analysis - EIA / EsIA- for all closure commit-
ments

• developing a Closure register, 
• conducting desktop review of data gaps and 
• increasing focus on availability of areas for reclamation. ■

Met het doel te komen tot een gestage vermindering van de aan-
koop van pEt-flessen, werd de installatie van watervulstations in 
zes gebieden, namelijk de admin lunchroom, rec hall area, mill area, 
carpenter shop en sUrEx office, afgerond. De distributie van stain-
less steel flessen zal gecontinueerd worden in 2016 zodat werkne-
mers gebruik kunnen maken van de watervulstations. In 2015 werd 
een totaal aantal van 927.900 pEt-flessen gerecycled (51%). 

focusgebieden 2016
voor 2016 zal de focus voornamelijk gericht worden op:
• een pro-actieve benadering voor het voldoen aan wettelijke criteria, 
• behoud en verbetering van de ratings voor tsM protocollen 

naar niveau A of hoger, 
• herziening van Milieu effecten analyse (MEA of EIA) en Milieu  

en sociaal effecten analyse (EsIA) t.a.v. alle mijnsluitings- 
verplichtingen,

•  ontwikkeling van een register voor mijnsluiting, 
• uitvoering van een desktop review van data gaps en 
• een verhoogde aandacht voor de beschikbaarheid van recla-

matiegebieden. ■

paramaribo en de smalkalden port. vanwege de stakingssitu-
atie konden de onsite operations niet gecontroleerd worden. De 
controle zal worden voortgezet in de eerste week van juni 2016.

Milieu monitoring 
voor een beter begrip van de chemische samenstelling van de 
verschillende pit lakes onsite, ontvingen de milieumedewerkers 
een pit lake sampling training van een externe consultant. Deze 
oppervlaktewater monitoringactiviteit werd gedaan in mei en 
september en zal verder uitgevoerd worden in 2016. 
Als onderdeel van het behoud van biodiversiteit werden een aan-
tal slangen vrijgelaten in afgelegen gebieden on site. 

Verbeteringsproject 
rosebel verbruikt jaarlijks naar schatting 2 miljoen pEt-flessen, 
met een beperkt recyclingbeheer van ongeveer 50%. Dit heeft 
effect op het milieu in de vorm van afval on site, toename van 
plastiekafval en verhoogde kosten voor pEt recycling in de vorm 
van het verzamelen, scheiden en sorteren van de flessen en 
transport naar de recyclingfaciliteit.

available in offices and public areas and through the Document 
Management system (DMs).
to enhance auditing skills three (3) Integrated EHs audits were 
conducted (April, June and October) by our internal audit group. 
One (1) Environmental legal Compliance Audit was conducted 
in August by local external consultants. In December, the sGs 
surveillance Audit was partially conducted from par’bo. Audited 
areas included the North and south Offices in paramaribo and 
the smalkalden port. Due to the strike situation the onsite op-
erations could not be audited. The audit will be continued in the 
first week of June 2016.

Environmental monitoring 
In order to gain a better understanding of the chemical composi-
tion of the various pit lakes on site, the environmental employ-
ees received pit lake sampling training from an external consult-
ant. This surface water monitoring activity was conducted in May 
and september and will be continued in 2016. 
As part of conserving biodiversity, there were a number of re-
ported snakes released in remote areas of the site.

Improvement project 
rGM consumes an estimated 2 million pEt bottles on an annual 
basis with limited recycling control of around 50%. This has an 
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jaarafsluiting met community relations stakeholders
door: community relations department

Op 23 december 2015 werd de jaarlijkse jaarafsluitings- 
bijeenkomst gehouden met de CC leden van alle 7 gemeen-
schappen; Marschallkreek, klaaskreek, Nieuw lombe, Nieuw 
koffiekamp, Brownsweg, Balingsoela en kwakoegron. tij-
dens deze bijeenkomst werd de relatie met deze dorpen 
over 2015 geevalueerd. De belangrijkste punten die werden 
besproken zijn de afvloeiing van werknemers en de staking. 
Ook werd de financiele positie van het bedrijf en de invloed 
hiervan op gemeenschapsinvesteringen besproken.

Een paar dagen later, op 28 December 2015 werd ook een bij-
eenkomst gehouden met het traditionele gezag uit deze dorpen 
waarbij dezelfde issues en discussies aan de orde kwamen.
Beide vergarderingen werden gehouden in de multifunctionele 
zaal te Brokopondo Centrum alwaar de districtscommissaris 
kantoor houdt. tegen het einde van de bijeenkomst met de 
traditionele gezagdragers van de 7 gemeenschappen vervoeg-
de de district commissaris zich bij de groep voor een formele 
groet en om de beste wensen over te brengen voor 2016. ■

Het hebben van goede relaties met partners uit de verschillende gemeenschap-
pen in Brokopondo is van eminent belang voor de afdeling Community relations. 
Dit behelst reguliere geplande vergaderingen, maar ook consulaties op basis van 
een specifieke behoefte, gedurende het hele jaar met belangrijkste actoren. De 
7 geindentificeerde gemeenschappen worden geconsulteerd via de Consultatie 
Commissie (CC), het traditioneel gezag en ook het dorp als geheel.

sustainability / coMMunity relations

year- end meeting with community relations stakeholders
by: community relations department

On December 23, 2015, the annual end of the year meeting 
was held with the CC’s of all 7 communities: Marschallkreek, 
klaaskreek, Nieuw lombe, Nieuw koffiekamp, Brownsweg, 
Balingsoela and kwakoegron. During this meeting the 
relationship with these villages over 2015 was evaluated. 
The main issues were the retrenchment of employees and 
the strike. The financial position of the company and its 
impact on the community investments were also discussed. 

A few days later, on December 28th a meeting was also 
held with the traditional leaders of these villages with similar 
issues and discussions.
Both meetings were held at the multifunctional center in Bro-
kopondo centrum where the district commissioner holds office. 
towards the end of the meeting with the traditional authority of 
the 7 communities of interest the district commissioner came 
in for a formal greet and gave her well wishes for 2016. ■

Engagement with community stakeholders in Brokopondo is an important role of 
the Community relations Department. This involves year-round scheduled and on 
a need basis meetings with primary stakeholders. The 7 communities of interest 
are consulted through representation by their Consultation Committee (CC), the 
traditional authority and also the villagers as a collective.

24  RGM news magazine, maart 2016 editie 8



voor een uitgebreide mediarapportage, zie: 
O-drive / DAtA / Corporate Affairs / public relations and 
Communications / News Articles / Nederlands

rosebel in het nieuws
• 2016 UITDAGEND JAAR VOOR ROSEBEL

voor rosebel was 2015 een moeilijk jaar met een lagere goudproduc-
tie, stijgende kosten, toename van hard gesteente en een dalende 
goudprijs. voor 2016 blijft de focus o.a. op: verdere bedrijfsoptimali-
satie, verbetering van de productiviteit, verlaging van de all-in kosten, 
blijven investeren in werknemers en in de relatie met de gemeenschap-
pen in Brokopondo.

• PRODUCTIERESULTATEN 2015 EN  
VERWACHTING 2016

De productie van rosebel is lager geweest dan het voorgaande jaar 
door een lagere Mill throughput en lagere opbrengsten door harde 
gesteente. De toevoer in het vierde kwartaal is beïnvloed door een 
elfdaagse werkonderbreking in december. 

voor dit jaar verwacht rosebel een productie tussen de 285.000 
(8.079,75 kg) en 295.000 ounces (8.363,25 kg) te realiseren. De Mill 
throughput zal naar verwachting lager zijn in 2016, omdat het aandeel 
van harde gesteente blijft toenemen. ■

NIEuWS hIghlIghTS

rosebel in the news

For a more comprehensive media report, please visit: 
O-drive / DAtA / Corporate Affairs / public relations and 
Communications / News Articles / Engels

• 2016 CHALLENGING yEAR fOR ROSEBEL

2015 was a challenging year for rosebel with lower gold produc-
tion, rising costs, increased hard rock and a decreasing gold price. 
For 2016, the focus remains on, inter alia: further business optimi-
zation, improving productivity, reducing the all-in sustaining costs, 
continuing to invest in employees and in good relations with the 
communities in Brokopondo.

• 2015 OPERATING RESULTS AND 2016 GUIDANCE

rosebel’s production in 2015 was lower than the previous year due to 
lower Mill throughput and more hard rock. The throughput in the fourth 
quarter was affected by an eleven-day work stoppage in December. 

This year, rosebel expects production between 285,000 (8079.75 
kg) and 295,000 ounces (8363.25 kg). Mill throughput is expected 
to be lower in 2016, due to increasing amounts of hard rock. ■

NEWS hIghlIghTS

rosebel vervult een belangrijke rol in 
de surinaamse gemeenschap. Als één 
van de topbedrijven levert rosebel 
een grote economische bijdrage aan 
de staatskas. Hiernaast helpt rosebel 
mee aan gemeenschapsontwikkeling 
en draagt bij aan innovatie binnen 
de productiesector in suriname. Een 
nieuwswaardig bedrijf dus!
In deze rubriek vind u de highlights 
van de nieuwsberichten.

rGM plays an important role in the 
surinamese community. As one of 
the top companies rGM makes a sig-
nificant economic contribution to the 
state treasury. Furthermore, rGM 
contributes to community develop-
ment and brings innovation within the 
production sector of suriname. There-
fore a very newsworthy company! 
In this section you will find the high-
lights from the news media.
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Zika
bron / source: www.bogsur.sr

De Medische Afdeling van rosebel is belast met patiëntenzorg én bedrijfs-

gezondheidszorg. In Medic Info geeft het Medisch team meer informatie 

over haar verantwoordelijkheden of belicht ze een medisch onderwerp.

The Medical Department of rosebel is in charge of patient care and 

corporate health care. In Medic Info, the Medical team gives us more 

information on its responsibilities or highlights a medical issue.
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Medic info

Hoe herkennen we de Aedes muskiet?
Aedes aegypti is te herkennen aan het kleine formaat (5-7 mm), 
het zwart-witte lijf en de zwart-witte poten, het spitse achter-
lijf en het gedrag. Alleen vrouwtjes muskieten zuigen bloed. 
Aedes aegypti vrouwtjes zijn heel zenuwachtig en houden van 
schaduwplaatsen. Ze prikken, maar als ze bang zijn ontdekt te 
worden, vliegen ze snel weer op en zijn daardoor heel moeilijk te 
vangen of dood te slaan. Ze prikken ook nooit lang op dezelfde 
plaats en het vrouwtje zal meerdere keren prikken om haar maag 
vol te krijgen met bloed. Ze kan dus voor één maaltijd meerdere 
personen prikken. Daarom is de Aedes aegypti muskiet zo effec-
tief in het overbrengen van ziektes.

Er zijn heel veel andere muskietensoorten in suriname waarmee 
de Aedes aegypti muskieten kunnen worden verward. typisch 
voor de Aedes zijn het kleine formaat, de zwart/wit kleuring, 
het ontwijkende gedrag en het feit dat ze alleen in afgebakende 
broedplaatsen (meestal door de mens gemaakt) broeden.

Voorkomen en bestrijden van Zika
Om een epidemie te voorkomen en te bestrijden is er maar één 
effectieve methode: de Aedes aegypti muskieten bestrijden.
De Aedes aegypti muskiet broedt in water. Ze houdt vooral van 
holle voorwerpen met een laagje water erin. Aedes aegypti mus-
kieten zijn te vinden in tonnen voor (drink) wateropslag, autoban-
den, afval (lege cups, portiebakjes en flessen langs de weg) en 
vele andere broedplaatsen met schoon water.

De Aedes aegypty muskiet prikt voornamelijk overdag en is vaak 
te vinden in uw huis, maar ook op kantoor en in de scholen.
Doordat de Aedes aegypti muskiet op zoveel plaatsen kan broe-
den is de muskiet erg moeilijk te bestrijden met chemicaliën (in-
secticiden). Gelukkig kunt u zelf veel doen om de Aedes aegypti 
muskiet te bestrijden.

Broedplaatsen opruimen
De Aedes aegypti muskiet broedt bijna alleen maar op broed-
plaatsen die door de mens zijn gemaakt. Door het opruimen van 

Wat is Zika?
Zika wordt veroorzaakt door het Zika-virus en wordt overge-
bracht van mens op mens door de beet van de geïnfecteerde 
Aedes aegypti muskiet. Dit is dezelfde muskiet die ook Dengue 
en Chikungunya overbrengt.
ZIkA is wereldwijd al bij duizenden mensen opgetreden en ver-
spreidt zich nog in veel landen.
De verschijnselen van Zika komen enigszins overeen met die van 
Dengue en Chikungunya, maar dan in mildere vorm. 
typische verschijnselen zijn koorts (meestal niet erg hoog), ge-
wrichtsklachten en huiduitslag (lijkt op mazelen). Sommigen 
mensen krijgen ook last van bijkomende klachten, zoals hoofd-
pijn, spierpijn en ooginfectie.

Bij een meerderheid van de patiënten verdwijnen de klachten bin-
nen 2-7 dagen. De ziekte wordt soms niet herkend of verkeerd 
gediagnosticeerd als Chikungunya of Dengue. Zika kan in alle 
leeftijdsgroepen, zowel bij mannen als vrouwen, optreden. 3-12 
dagen na een muskietenbeet kunnen koorts en andere verschijn-
selen optreden. patiënten herstellen meestal volledig zonder blij-
vende afwijkingen en ziekenhuisopname. 

voor de Zika virusinfectie zijn er geen speciale medicijnen en 
moet men, net als bij Dengue en Chikungunya, uitzieken. Het  
lichaam moet met eigen weerstand het virus overwinnen. Indien 
noodzakelijk worden pijnstillers, zoals paracetamol en andere  
ondersteundende medicijnen, bijvoorbeeld vitamine C, voor- 
geschreven. Het wordt afgeraden ibuprofen (brufen/advil),  
diclofenac (voltaren) of naproxen (aleve) te gebruiken.

In Brazilië is de spreiding van het Zika-virus in verband ge-
bracht met toegenomen gevallen van onder andere afwijkende  
schedelomvang bij kinderen bij de geboorte. tevens wordt het in  
relatie gebracht met de ziekte van Guillain-Barre. Er is nog meer 
internationaal onderzoek gaande hierover.
Zwangere vrouwen wordt op het hart gedrukt extra voorzichtig 
te zijn, zich te beschermen tegen muskietensteken en tijdig de 
controles op de poli te bezoeken.

There is no special medicine for the Zika virus infection and just 
like with Dengue and Chikungunya, the person should just let 
the illness run itself out. The human body must fight the virus 
through its own resistance. If necessary, painkillers such as par-
acetamol and other relief remedies, for ex. vitamin C, can be 
prescribed. It is not advised to use ibuprofen (brufen/advil), di-
clofenac (voltaren) or naproxen (aleve).

In Brazil, the spreading of the Zika virus has been associated 
with an increased number of cases of amongst others, of the oc-
currence of an abnormal skull size of newborn babies. The virus 
is also associated with the disease of Guillain-Barre. More inter-
national research is ongoing in this regard.
pregnant women are strongly advised to be extra careful, to pro-
tect themselves against mosquito bites and to regularly visit a 
health clinic for consultation.

How do we recognize the Aedes mosquito?
The Aedes aegypti can be recognized through its small size (5-7 
mm), black and white colored legs, pointy abdomen and its pe-

What is Zika?
Zika is caused by the Zika virus and is transmitted from human to 
human through the bite of an infected Aedes aegypti mosquito. 
This is the same mosquito that transmits Dengue and Chikungu-
nya. ZIkA has already manifested itself in thousands of people 
worldwide, and is still being spread in numerous countries.
The symptoms of Zika are somewhat similar to the ones pre-
sented with Dengue and Chikungunya, but in a milder form. typi-
cal symptoms are fever (usually not very high), joints and mus-
cles pain and skin rash (looks a lot like measles). Some people 
also suffer from additional symptoms such as headache, mus-
cle pain and eye infection.

In the majority of patients, the symptoms usually disappear 
within 2-7 days. The disease is sometimes not recognized or 
wrongly diagnosed as Chikungunya or Dengue. Zika can mani-
fest itself within all age groups, both in men and women. 3-12 
days after a mosquito bite, fever and other symptoms may pre-
sent themselves. patients usually fully recover from the illness, 
without permanent disorders or hospitalization.
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Voorkomen dat u wordt gestoken
Naast het verwijderen van de broedplaatsen zijn er nog andere 
dingen die u kunt doen om te voorkomen dat u wordt gestoken.
• slaap altijd onder een klamboe. Dit helpt tegen alle bloed- 

zuigende insecten.
• Draag broeken met lange pijpen, eventueel sokken en shirts 

met lange mouwen, op de momenten dat de muskieten het 
meest actief zijn.

• Gebruik repellents om muskieten af te schrikken. lees goed de 
gebruiksaanwijzing! repellents gebaseerd op het werkende 
product DEEt zijn effectief, maar let op dat u ze niet in uw 
mond, ogen of neus krijgt. Was de handen voordat u eet wan-
neer u repellents heeft gebruikt.

• Mosquito coils en vapematjes kunt u gebruiken om muskie-
ten om uw huis heen af te schrikken. Het inademen van de 
geproduceerde dampen is echter zeer ongezond. Het wordt u 
afgeraden deze middelen te gebruiken in huis- of slaapkamers.

broedplaatsen vermindert u het aantal Aedes aegypti muskieten 
en daardoor de kans op dengue en chikungunya.
Broedplaatsen opruimen heeft altijd zin. Maar het effect gaat 
u alleen zien als u het ELKE WEEK doet, want elke week zijn er 
nieuwe broedplaatsen in uw omgeving.
Als u in uw buurt, samen met uw buren, alle broedplaatsen heeft 
opgeruimd maar u heeft nog steeds last van muskieten, dan kan 
het zijn dat u broedplaatsen over het hoofd heeft gezien, bijvoor-
beeld de dakgoten of de afvoerputjes naast het huis. Het kan ook 
zijn dat niet de Aedes aegypti muskieten maar andere muskieten-
soorten (die wel willen broeden in riolen en goten) u lastigvallen.

Meer tips
• laat regelmatig maaien. Hoog gras verbergt broedplaatsen.
• Gooi geen afval op onbewoond terrein.
• Bespreek met uw buren hoe u de buurt kunt vrijhouden van 

broedplaatsen

Veel voorkomende broedplaatsen van de Aedes muskiet

Soort broedplaats Waar zitten de Aedes aegypti muskieten? Wat kun u er aan doen?

(Drink)
wateropslag

Drink- en regenwater wordt vaak opgeslagen in tonnen en 
emmers. In deze tonnen en emmers kunnen grote aantallen 
eitjes gelegd worden.

sluit tonnen en emmers voor wateropslag goed af. 
Aedes aegypti is een kleine muskiet, dus een klein gaatje is al 
voldoende om naar binnen te gaan. Duro tanks voor drinkwater 
kunnen goed worden afgesloten.

Afval
Cups, portiebakjes, blikjes, flessen, enz. Alles waar,  
na een beetje regen, water in blijft staan.

laat uw afval ophalen door de vuilophaaldienst. 
Dump het niet achter op uw erf en verbrand het niet. 
Gooi geen afval in de berm.

Autobanden
Autobanden zijn perfecte broedplaatsen als er  
een laagje water in zit.

laat geen afgedankte autobanden slingeren op uw erf, laat ze 
ophalen door de vuilophaaldienst. Als u autobanden bewaart, zet 
ze dan onder een afdak. Op die manier komt er geen water in.

In en rond het huis
Onderzetters van bloempotten en vazen zijn voorwerpen waar 
vaak water in blijft staan. Een koelkast heeft een wateropvang-
bakje en in een airconditioner blijft ook vaak water staan

Ga elke week na of er zich voorwerpen met water in en 
rond uw huis bevinden.

Huis-onderdelen
In een slecht onderhouden dakgoot blijft water staan waar eitjes 
in gelegd kunnen worden, ook drainage-putten zijn heel goede 
broedplaatsen.

Maak uw dakgoot regelmatig schoon en onderhoud deze goed. 
Check of uw afvoerputten goed zijn afgesloten.

tires, waste (empty cups, take-away food boxes and bottles 
along roads) and many other breeding places with clean water.
The Aedes aegypty mosquito mostly bites during daytime and 
us usually found in your home but also in the office or in schools.
Because the Aedes aegypti mosquito is able to breed in so many 
places, it is very difficult to control with chemicals (insecticides). Fortu-
nately, you can do a lot yourself to fight the Aedes aegypti mosquito.

Cleaning up breeding places
The Aedes aegypti mosquito almost exclusively breeds in places 
that are made by humans. By cleaning up these breeding places, 
you reduce the number of Aedes aegypti mosquitoes and in so 
doing, also the chance of dengue and chikungunya.
so cleaning up breeding places is always effective. But you will 
only see the effect if you do this EVERy WEEK, since new breed-
ing places are made in your neighborhood every week.
If you and your neighbors have cleaned up all breeding places in 
your neighborhood and you are still surrounded by mosquitoes, this 
can mean that you have overlooked breeding places, for example, 
roof-gutters or drains near your house. It may also be that the mos-
quitoes pestering you are not Aedes aegypti mosquitoes but other 
mosquitoes types (that also like to breed in drains and gutters).

culiar behavior. All female mosquitoes suck blood. Aedes aegypti 
females behave rather edgy and nervous and like shady places. 
They bite but if they feel fear of being noticed, they quickly fly 
away and are therefore very difficult to catch or kill. They never 
use the same spot on the human body for their bites and the fe-
male will bite several times to fill its stomach with blood. so she 
may bite several persons just to get one meal. This is why the 
Aedes aegypti mosquito is so effective in transmitting diseases.

There are numerous other mosquito types in suriname which can 
be confused with the Aedes aegypti mosquito. typical for the 
Aedes is its small body size, black/white color, evasive behavior 
and the fact that they only breed in sheltered off breeding places 
(usually made by humans themselves).

Prevention and control of Zika
There is only one effective method to prevent and control an 
epidemic: to kill the Aedes aegypti mosquitoes.

The Aedes aegypti mosquito breeds in water. It especially likes 
hollow objects which hold some water. Aedes aegypti mosqui-
toes can be found in barrels used to keep (drinking) water, car 
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verder is er een kans dat als de Aedes aegypti muskieten regel-
matig worden bespoten ze niet meer gevoelig zijn voor insecti-
cide. Dit heet resistentie en betekent dat het bespuiten geen 
effect meer heeft op de Aedes aegypti muskieten. Om de ont-
wikkeling van resistentie in de muskieten te voorkomen bespuit 
het BOG alleen daar en wanneer het noodzakelijk is. ■

Waarom broedplaatsen opruimen in plaats van, of 
naast, spuiten?
Het opruimen van broedplaatsen is een wekelijkse activiteit. Is 
het niet beter om te spuiten?
Het antwoord is nee. spuiten tegen de Aedes aegypti muskiet 
heeft vaak een beperkt effect. Alle volwassen muskieten in de 
omgeving worden gedood, maar de larven leven gewoon verder 
in de aanwezige broedplaatsen en ontwikkelen zich in de dagen 
na de besputing alweer tot volwassen muskieten. Bovendien  
komen muskieten buiten het bestrijdingsgebied ook al snel weer 
de buurt binnen.

De bespuiting zorgt dus voor een tijdelijke vermindering van 
het aantal volwassen Aedes aegypti muskieten. Om dat effect 
te verlengen moeten ook de broedplaatsen op de erven en op 
straat worden verwijderd en de larven worden gedood. Dit is een 
gemeenschappelijke taak.

Most prevalent breeding places of the Aedes mosquito

Breeding place type Where does the Aedes aegypti mosquitoe typically dwell? What can you do yourself?

(Drinking) 
Water storage

Drinking water and rain water is often stored in barrels 
and buckets. The mosquitoes can lay large numbers of eggs 
in these.

properly close off barrels and buckets. Aedes aegypti is a small 
mosquito, so a tiny hole is suffcient for them to get inside. 
Always seal off duro tanks used for storage of drinking water.

Waste
Cups, take-away food boxes, soda cans, bottles etc. 
All objects that can hold water after just a little rain.

Have your waste collected by the waste disposal service. Never 
dump it in your backyard and do not burn it. Do not throw any 
waste or rubbage on the roadside.

Car tires
Car tires are perfect breeding places if they contain a small 
layer of water.

Do not leave used tires lying around in your yard; arrange for pick 
up by the waste disposal service. If you keep car tires, store them 
under a shelter so that no water can get into them.

In and around the house
Water stands of flower pots and vases are objects that often 
hold water. A refrigerator has a water reservoir at the bottom 
and most airconditioners also hold water.

Check every week if there are any water-holding objects in and 
around your home.

Home parts
A poorly maintained gutter can hold water in which mosquitoes 
can lay their eggs; drains are also good breeding places.

Clean the gutters at your home regularly and keep them 
in a good condition. Check whether your drains are properly 
closed off.

Why should we clean up breeding places instead of, 
in combination with, spraying insecticides?
Cleaning up breeding places is a weekly activity. Is it not better 
to spray insecticides?
The answer is no. spraying against the Aedes aegypti mosquito of-
ten has a limited effect. All adult mosquitoes in the vicinity are killed 
but the larvae continue to live in the existing breeding places and fur-
ther develop into adult mosquitoes after spraying. Also, mosquitoes 
outside the control area often quickly re-enter the neighborhood.

The effect of spraying with insecticides is therefore a temporary 
reduction of the number of adult Aedes aegypti mosquitoes. to 
extend the effect, it is necessary to also remove the breeding 
places in the yards and streets and kill the larva. This is the com-
munal duty of us all.

Further, there is a chance that if the Aedes aegypti mosquito is 
sprayed regularly, it will become less sensible against the effects of 
insecticides. This is called resistance and means that the spraying 
no longer has effect on the Aedes aegypti mosquitoes. to prevent 
the development of resistance in the mosquitoes, BOG should 
only spray in locations where and when such is necessary. ■

More tips
• Have the grass or lawn at your home cut or mowed regularly. 

High weeds or grass often shelter breeding places.
• Do not throw waste on empty/uninhabitated terrains.
• Arrange with your neighbors how you can keep your surround-

ings free from breeding places.

How to prevent yourself from being bitten
In addition to removing breeding places, there are more things 
you can do to prevent that you are bitten by mosquitoes:
• Always sleep under a mosquitoe net. This helps against all 

blood-sucking insects.
• Wear long trousers, if possible with socks and long-sleeved 

shirts, during the times that the mosquitoes are most active.
• Use repellents to scare off the mosquitoes. read the direc-

tions for use carefully! repellents based on the active agent 
DEEt are most effective, but make sure not to let it get into 
contact with your mouth, eyes or nose.

• You can use mosquito coils and vapemats to keep mosquitoes 
away from your home. Breathing in the vapors of these rem-
edies is however not very healthy. You are advised not to use 
these in your living room and bedroom.
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disaster recovery servers
door: kruger van der Merwe, ICT Superintendent

In een normale werkweek produceert rosebel een grote hoeveelheid 

waardevolle informatie die belangrijk is voor het bedrijf om goed te blijven 

functioneren. Om deze informatie veilig te houden in geval van brand of 

blikseminslag, heeft het rosebel ICt team een plan uitgezet voor herstel 

van schade door noodsituaties, een zgn. Disaster Recovery Plan.

rosebel generates a lot of valuable company information during a typical 

work week; information that is important to keep rosebel performing 

at its peak. to keep the data safe and secured in the event of fire or 

lightning strikes rosebel’s ICt team designed a Disaster Recovery Plan.

it inFo

disaster recovery servers
by: kruger van der Merwe, ICT Superintendent
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Als onderdeel van dit plan heeft het ICt team recentelijk een 
back-up server room opgezet voor beide kantoren in para-
maribo. Deze back-up server room is bedoeld voor noodsitua-
ties. Hierin is de back-up server infrastructuur ondergebracht 
die ervoor zorgt dat de Finance en procurement afdelingen 
ten allen tijde toegang hebben tot hun data. 

De opzet van de back-up server room was mogelijk dankzij 
planning en teamwerk tussen de ICt server en Netwerk teams. 
Het Netwerk team moest ervoor zorgen dat er voldoende  
capaciteit was om data overdracht mogelijk te maken. De  
datasnelheid is 480 megabyte per seconde tijdens piekmo-
menten… dit is heel snel! ter vergelijking: in suriname biedt 
een normale huisinternetverbinding een 4 megabyte connectie.

Een nieuwe rack unit met nieuwe servers werd geïnstal-
leerd door het server team, met hulp van onze Helpdesk 
technici. Deze nieuwe rack unit stelt ons in staat om elk 
vier uur de data van de bestaande servers in paramaribo 
te kopiëren naar de disaster recovery servers. Zodoende 
wordt elke vier uur 4 tot 5 terabyte (tB) aan data gekopi-
eerd. Bedenk eens hoelang dit zou duren via uw internet-
verbinding thuis of zelfs hoeveel tijd u nodig zou hebben 
om deze data te kopiëren naar een externe Hard disk …. 
ICt doet dit elke 4 uur voor onze servers in paramaribo!
Door goed teamwerk van de ICt department is het gelukt de 
back- up servers te installeren. Thanks team!

Een plan voor herstel van de server bij noodsituaties is een 
onderdeel van Good Corporate Governance zoals dit wordt 
voorgeschreven door verschillende standaarden, zoals de 
IsO standaarden die door rosebel worden gehanteerd. De 
doelstelling van het ICt team is om effectieve oplossingen 
te bieden voor herstel van schade door noodsituaties om 
zodoende te garanderen dat rosebel geen verlies lijdt door 
server storingen. ■

As part of this the ICt team recently commissioned a backup 
server room for both paramaribo offices. This backup server 
room is for emergencies and houses the backup server 
infrastructure to accommodate the needs of the Finance and 
procurement departments for access to their data at all times. 

The commissioning of the backup server room took planning 
and teamwork between the server and Networking 
teams within ICt. The Networking team had to ensure the 
availability of a large enough data pipe to accommodate the 
transmission of data. The data rate is 480 MB per second 
during peak transfers… this is really fast! For comparison: in 
suriname a normal home internet line is 4 MB.
 
A new rack unit with the new servers was installed by the 
server team with the assistance of our Helpdesk technicians. 

The new rack unit allows us to duplicate the existing town 
server data to the disaster recovery servers every four hours. 
so, every four hours 4 to 5 terabyte (tB) of data is being 
replicated. Imagine how long that would take through your 
home internet connection or even how long it will take you 
to do a copy to an external drive. ICt does this every 4 hours 
for the town servers!
ICt showed good teamwork to be able to achieve our 
installation target for this project. Thanks team!

server disaster recovery is part of Good Corporate Governance 
that is prescribed by various standards, like the IsO standards 
that rosebel supports. The objective of the ICt team is to 
deliver workable disaster recovery solutions to ensure that 
rosebel does not suffer loss due to server failures. ■

iT inFo
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woMen in Mining

kArINsA WEstENBUrG, 
Administration Coordinator Mine Technical Services (MTS)

‘ Mijn motto is: respect moet je 

als mens afdwingen. ’
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Ik heb de gelegenheid gehad om te werken met en voor alle 
subafdelingen (Operation, Mechanicals, Assaylab & Metlab, 
Electrical, planning) binnen de Mill. De Mill is een “drukke” af-
deling. Met andere woorden de machines (Ball Mill, sag Mill, 
Crushers) zijn de organen (1x24uur) van rosebel. Hier wordt 
het eindproduct- goud- vervaardigd. De shut downs (waar-
bij de machines een check-up ondergaan) vond ik het inte-
ressantst omdat ik dan naar het veld kon voor inspectie van 
veiligheidsissues. Mill had toen ongeveer 250 employees, 
waarvan 3 vrouwen en de rest mannen.

Admin Coordinator MTS

In mei 2015 werd er een interne sollicitatie uitgestuurd voor 
de functie van Administration Coördinator. Na veel aarzelen 
besloot ik te solliciteren naar deze functie omdat ik wilde 
gaan voor een nieuwe uitdaging. 

Loopbaan 

Ik heb in 2013 mijn Bsc. Graad in Economie, met als speciali-
satie Internationaal Economie, behaald aan de Anton de kom 
Universiteit van suriname. Dit was een mooi moment voor 
mij. Na drie jaren hard studeren en vervolgens 2 jaren voor 
rosebel te hebben gewerkt, kon ik eindelijk afstuderen!

Ik heb eerder part-time gewerkt (Apotheek ligeon, sint vin-
centius Ziekenhuis, Adekus, suribet). In principe is rosebel 
mijn eerste vaste werkgever. Ik heb op eigen initatief tot drie 
keer toe gesolliciteerd naar rosebel, voordat ik een positieve 
reactie kreeg. 

In mei 2011 begon ik bij rosebel te werken. Het grootste deel 
van mijn loopbaan bij rosebel was ik ingedeeld bij de Mill als 
secretary, Mill planner en Assylab secretary. vanaf 2012 was ik 
formeel secretary maar fungeerde ook als Mill trainee planner. 

Upon my own initiative, I sent in applications to rosebel, no 
less than three times, before I received a positive response. 

In May 2011, I started my employment with rosebel. Dur-
ing the majority of my career within rosebel, I was assigned 
at the Mill as secretary, Mill planner and Assylab secretary. 
From 2012, I formally became secretary while I also worked 
as Mill trainee planner. 
I was given the opportunity to work with and for all sub- 
divisions within the Mill (Operation, Mechanicals, Assaylab & 

Career
I got my Bachelor’s degree in Economics, specialism Interna-
tional Economics, in 2013, at the Anton de kom University 
of suriname. This was truly a great moment for me. After 
three years of intense studies while working for rosebel for 
2 years afterwards, I was finally able to graduate!

Before working at rosebel, I was employed part-time at  
ligeon pharmacy, st. vincentius Hospital, Adekus and su-
ribet. I can honestly say that rosebel is my first real employer. 

‘ My motto is: respect from others must be earned ’

De rubriek Women in Mining gaat over vrouwen in de mijnbouw, 

een sector die bekend staat als een mannenbolwerk. In deze editie 

maken wij nader kennis met KARINSA WESTENBURG, Administration 

Coordinator Mine Technical Services (MTS).

The column ‘Women in Mining’ places women in the mining industry, 

an industry known as a stronghold of men, in the spotlight. In this 

edition, we learn more about KARINSA WESTENBURG, Administration 

Coordinator Mine Technical Services (MTS).
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Mijn huidige functie houdt meer in het coördineren en onder-
steuning bieden aan de drie subafdelingen binnen Mts (Geo-
logy, Engineering, Mine Explorations). Naast de administratie-
ve taken, voer ik ook werkzaamheden uit die maken hebben 
met veiligheid (records bijhouden). verder werk ik veel met 
het programma Oracle, waarbij het maken van requisitions 
gerekend kan worden tot de hoofdtaken. Dit moet erin resul-
teren dat materialen en goederen op tijd worden aangeleverd 
en suppliers tijdig kunnen beschikken over hun gelden. 

De samenwerking binnen de afdeling ervaar ik als heel goed. 
verder krijg ik de volle ondersteuning van collega’s (seniors, 
superintendents en manager) waar nodig.

Belangrijke momenten voor mij zijn: 
• toen ik werd aangenomen als te zijn de kandidaat voor 

deze functie, omdat deze functie meer overeenkomsten 
heeft met mijn vakgebied.

•  Die momenten waar ik een voortrekkersrol heb bij het uit-
voeren van nieuwe ideeën. 

Samenwerking met mannelijke collega’s

soms vergeet ik zelfs dat ik omringd ben door overwegend 
mannelijke collega’s. Op de afdeling werken 105 mannen en 
18 vrouwen. De samenwerking is geweldig! toen ik iets meer 
dan 4 jaar terug voet zette op “rosebel- terrein ”dacht ik wel: 
“Wat staat mij te wachten?” Maar ik moet zeggen dat het 
allemaal erg is mee gevallen. Ik geniet respect bij mijn manne-
lijke collega’s. Het zijn deze collega’s die geloof in me hebben 
en motiveren om steeds verder te gaan en het er beste van 
te maken. Mijn motto is: respect moet je als mens afdwingen. 

Metlab, Electrical, planning). The Mill is a rather “busy” divi-
sion. In other words, the machines (Ball Mill, sag Mill, Crush-
ers) are the organs of rosebel (they function 1x24 hours). 
This is where the end product – gold- is produced. The shut 
downs (when the machines are being serviced), were most 
interesting to me since I was able to go to the field for safety 
inspections. At that time, the Mill had about 250 employees, 
of which 3 were women and the rest men.

Admin Coordinator MTS
In May 2015, an internal application was sent out for the 
function of Administration Coordinator. After some doubts, I 
finally decided to apply for this function because I wanted to 
take on a new challenge. 

In my current function I am more involved in coordinating 
and offering assistance to the three sub-divisions within Mts 
(Geology, Engineering, Mine Explorations). In addition to my 

administrative duties, I also perform work related to safety 
(keeping records). Furthermore, I work a lot with the program 
Oracle whereby creating requisitions is one of the main du-
ties. This should result in a timely delivery of materials and 
goods and that suppliers receive their funds on time. 

I experience the teamwork within the division as very good. I 
also get full support from my co-workers (seniors, superinten-
dents and manager), where necessary.

Important moments for me are: 
• When I was accepted as a candidate for this function be-

cause it is more in line with my field of study.
• Moments in which I fill in a pioneering role at implementing 

my ideas. 

Working together with male colleagues
I sometimes even forget that I am surrounded by mostly male 
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Ambitie

Het zijn kleine dingen die mij goed doen en motiveren om 
door te gaan; bijvoorbeeld van collega’s horen dat ik mijn 
werk goed doe. Het leukste van alles is dat ik af en toe ook 
complimenten krijg van mijn vorige manager en superinten-
dents. Ik heb veel geleerd gedurende mijn loopbaan en sta 
open voor elke uitdaging. Mijn ambitie reikt verder dan rose-
bel. Over 3 tot 5 jaar, met de wil van de schepper, ben ik een 
sterke onafhankelijke vrouw met ruime ervaring in leidingge-
ven binnen een bedrijf of organisatie. En wie weet: misschien 
heb ik mijn eigen bedrijf….

Privé

Mijn man en familie hebben me vanaf de eerste dag onder-
steund. Het is echt passen en meten tijdens mijn vrije dagen, 
omdat ik ook zelf een druk mens bent (veel socializen, vooral 
met familie). Ik heb nog geen kinderen.
Mijn hobby’s zijn sporten: voetballen, aerobics. Ook houd 
ik van tuinieren en kokerellen en dan vooral nieuwe dingen 
uitproberen in de keuken, zoals het klaarmaken van een ge-
zonde lunch of diner. 

Mijn boodschap naar een ieder toe is kort en krachtig: Zelfres-
pect en zelfvertrouwen moet je altijd hebben. let ook goed 
op jezelf, want alles wat je doet en zegt kan tegen jouw ge-
bruikt worden.” ■

co-workers. 105 men and 18 women are employed in my divi-
sion. The teamwork is excellent! When I first set foot on the 
rosebel site, 4 years ago, I thought: “What did I get myself 
into?” But I must say that everything went quiet nice. I get a 
lot of respect from my male colleagues. They believe in me 
and motivate me to go on with everything and make the best 
of it all. My motto is: respect from others must be earned. 

Ambition
It is the little things that make me feel good and that moti-
vates me to go on; for example, if my co-workers tell me that 
I am doing a good job. The best thing about it is that I also re-
ceive compliments, now and then, from my former manager 
and superintendents. I learned a lot during my career and I 
am open to any challenge that comes my way. My ambition 
reaches further than rosebel. Over 3 to 5 years, God willing, I 
will be a strong, independent woman, with lots of experience 

and I will be able to fill in a supervisory role within a company 
or organization. And who knows: maybe I will even own my 
own company….

Private life
My husband and family supported me from the very first day. 
I really have to twist things around during my free days since 
I am a very active person (I like to socialize, especially with my 
family). I do not have children of my own yet.
My hobbies are sports: soccer, aerobics. I also love gardening 
and cooking, especially trying out new things in the kitchen 
such as preparing a healthy lunch or dinner. 

My message to everyone is short and to the point: “self re-
spect and self-confidence are two very important things. take 
good care of yourself because everything you do or say can 
be used against you.” ■
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recognition awards voor hr- medewerkers

Door IAMGOlD zal dit jaar de Global Employee recognition Initiative voor alle 
IAMGOlD sites, w.o. rosebel, worden ingevoerd. Als voorloper hierop is in 2015 
de Hr Employee recognition Award geïntroduceerd. Door IAMGOlD is aan de 
verschillende Hr afdelingen gevraagd om Hr- medewerkers te nomineren die bij 
hun werkzaamheden een duidelijke demonstatie hebben gegeven van de kern-
waarden van het bedrijf, w.o. excellence; accountability & transparency, respect 
& diversity, teamwork, learning & innovation.

PeoPle & culture

recognition awards for hr employees

IAMGOlD will introduce the Global Employee recognition Initiative for all 
IAMGOlD sites, including rosebel, this year. In anticipation hereof, the Hr 
Employee recognition Award was introduced in 2015. IAMGOlD has requested 
the various Hr departments to nominate Hr employees who have given a 
clear demonstration of incorporating the core values of the company, in their 
daily work, including, excellence; accountability and transparency, respect and  
diversity, teamwork, learning and innovation.
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revolino Brown, Hr supervisor, die op dat moment de verant-
woording droeg over de Hr afdeling, zegt hierover: “voor zover 
mij bekend is het de eerste keer dat zo een award company- wide 
wordt ingevoerd. Binnen rosebel hebben bepaalde afdelingen, zo-
als de Mine en de Mill, initiatieven gehad, maar er is behoefte aan 
een integrale bedrijfserkenning van employees voor hun prestaties 
en initiatieven. Erkenning zal leiden tot grotere motivatie en be-
tekent een ondersteuning van de “Empowering people”-gedachte 
waarbij de werknemers de juiste tools aangereikt krijgen om be-
tere prestatie te kunnen leveren.”

De nominaties werden gedaan door de managers of verantwoor-
delijken van de Hr afdelingen van alle IAMGOlD sites. tijdens 
de Hr Global roundtable, die in november 2015 is gehouden in 
toronto, zijn de winnaars bekend gemaakt. 
vermeldenswaard is dat rosebel de enige site is met twee winnaars.
voor de Hr afdeling van rosebel zijn de winnaars:
Carolyn Dijan: Award of Excellence
Curtis Hofwijks: Award of Accountability & transparency

CArOlyN:
“voor mij is het een hele eer om voor “excellence” een onder-
scheiding te krijgen vanuit IAMGOlD. Ik was aangenaam verrast 
omdat er ook andere collega’s zijn die naar mijn mening heel goed 
presteren. Mijn levensmotto is: Er is altijd ruimte voor verbetering. 
Ik probeer elke dag te groeien in zowel mijn werk als persoonlijk. 
Binnen Hr zijn er nog veel gebieden waarin ik wil excelleren.“

CurTIS:
“Ik vind dit een mooi initiatief vanuit het bedrijf en ik ben verheugd 
met deze erkenning. Wel wil ik voorstellen dat de focus moet 
worden gelegd op zowel individuele als teamprestaties. Uitein-
delijk is het zo dat onze individuele prestaties afhankelijk zijn van 
hoe we als team functioneren. Erkenning van teamwork betekent 
een stimulans voor een goede onderlinge samenwerking.”

On December 21, 2015, the awards to both colleagues were 
handed out by the General Manager. ■

CArOlyN:  
“I am honored to achieve an award on “excellence” from  
IAMGOlD. I was pleasantly surprised because, in my opinion, 
there are other colleagues who perform very well. My life motto 
is: There is always room for improvement. I try to grow each day, 
both in my work, as well as personally. Within Hr, there are many 
areas in which I would like to excel. “

CurTIS:
“I think this is a great company initiative and I am delighted with 
this recognition. However, I would suggest to focus on both in-
dividual and team performance. Individual performance depends 
on how we function as a team and recognition of teamwork will 
be an incentive for good team cooperation.”

On December 21, 2015, the awards to both colleagues were 
handed out by the General Manager. ■

revolino Brown, Hr supervisor, who at that time was responsible 
for the Hr department, says: “As far as I know this is the first 
time that such an award will be introduced company-wide. Certain 
departments within rosebel, such as the Mine and Mill, had initia-
tives, but there is need for a comprehensive company recognition 
of employees for their achievements and initiatives. recognition 
will lead to greater motivation and means to support the “Empo-
wering people” –concept to provide employees with the right tools 
to deliver better performance.”

The nominations were made by the managers or heads of Hr de-
partments of all IAMGOlD sites. During the Hr Global roundtable, 
held in November 2015 in toronto, the winners were announced. It 
is worth mentioning that rosebel is the only site with two winners. 

For the Hr department of rosebel the winners are:
Carolyn Dijan: Award of Excellence
Curtis Hofwijks: Award of Accountability & transparency

GEFElICItEErD CUrtIs & CArOlYN!
CONGrAtUlAtIONs CUrtIs & CArOlYN!
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jubilarissen

vijf collega’s hebben op 11 maart 2016 hun 
20 jarig jubileum herdacht. vanaf 1996 zijn 
deze collega’s in dienst: eerst bij Golden 
star resources ltd. later is dit bedrijf – met 
een aantal werknemers- overgenomen door 
Cambior Inc. en daarna IAMGOlD.
VAN HARTE GEfELICITEERD DOOR HET 
ROSEBEL TEAM!

PeoPle & culture 

jubilees

Dietrisch Wens
Security Shift Commander

Otmar Biswane
Mill Planner

“Ik ben begonnen als security trainee en door de jaren heen ben 
ik gegroeid naar mijn huidige functie. In de 20 jaar van mijn werk-
verband heb Ik veel ervaring opgedaan. Natuurlijk waren er ups 
en downs, maar ik zette me altijd in om het goede te behalen. 
Minder prettig voor mij was toen ik in december 2002 door drie 
gewapende, gemaskerde mannen beroofd werd bij de Main gate 
tijdens het uitoefenen van mijn taak; een case die nooit is opge-
lost. En het hoogtepunt was de start van de Mill. Met de wil van 
de Almachtige probeer ik mijn werk naar behoren te doen.”

“I started as a trainee security and I have grown over the years 
to my current position. In the 20 years of my employment I have 
gained a lot of experience. Of course there were ups and downs, 
but I have always been committed to achieve good results. less 
pleasant for me was when I was robbed at the Main gate by three 
armed masked men in December 2002 during work; a case that 
has never been solved. And the highlight was the starting of the 
Mill. With the will of the Almighty, I try to do my work properly.”

“De helft van mijn dienstjaren heb ik gewerkt bij de security. 
Daarna ben ik overgestapt naar Mill Maintenance. De eerste 
vier jaar was ik dagelijks bezig met o.a. het verstrekken en te-
rugvorderen van gereedschap en het zorgdragen dat de voor-
raad ppE up-to-date was. Als Millwright wordt er heel veel van 
je verwacht, wat ook een grote uitdaging voor mij was. Ik ben 
inmiddels bijna twee jaar op Mill planning. Het is heel prettig 
werken en ik ben heel tevreden, omdat ik de gelegenheid krijg 
mijn kennis uit te breiden. Ik ervaar elke dag iets nieuws binnen 
mijn werk en ik zou het voor geen goud willen opgeven.”

“I have worked at security during half of my employment. Af-
ter that I moved to Mill Maintenance. The first four years I was 
mainly in charge of provision and recovery of tools and ensuring 
that the supply of ppE was up-to-date. A lot is expected from 
a Millwright, which was also a big challenge for me. I have been 
with Mill planning for almost two years. I enjoy my work and I am 
content, because I get the opportunity to expand my knowledge. 
I experience something new every day and I would not give it up 
for anything.”

20 jAAr IN dIENST 20 yEArS Of SErvICE

two colleagues have recently celebrated their 
20th work anniversary. They started their 
employment in 1995, initially with Golden 
star resources ltd. later this company - 
with a number of employees- was acquired 
by Cambior Inc. and then IAMGOlD.
CONGRATULATIONS ON BEHALf Of THE 
ROSEBEL TEAM!

20
years

JUBILEE

20
years

JUBILEE
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Henk pryor
Sr. Supervisor Security

“twintig jaar terug begon ik als security trai-
nee. Ik heb de constructie van de mijn vanaf 
het begin meegemaakt en heb de eerste 
goudstaaf, die geproduceerd werd, mogen 
vasthouden. Dat waren prachtige momen-
ten! Ik kijk met plezier terug op mijn 20 jarige 
dienstverband. Ik had ook mijn ups en downs, 
maar dat heeft mij niet ontmoedigd om vol te 
houden. voor mij is het nog steeds een grote 
uitdaging om te werken met werknemers uit 
verschillende culturen en met verschillende 
karakters en gewoontes. Ik dank op de eerste 
plaats ons lieve Here Jezus voor deze mijlpaal 
in mijn leven, want zonder Zijn kracht zou ik 
het niet bereiken. Dank ook aan mijn gezin 
voor de ondersteuning. verder dank ik de hele 
rosebel familie voor alle medewerking en on-
dersteuning gedurende deze 20 jaren.”

“twenty years ago I started as a trainee se-
curity. I have witnessed the construction of 
the mine and was one of the lucky ones to 
hold the first gold bar that was produced. 
Wonderful moments! I look back on my 20 
years of service with much pleasure. I had my 
ups and downs, but that has not discouraged 
me to persevere. For me, it is still a big chal-
lenge to work with employees from different 
cultures and with different characters and 
habits. First of all, I would like to thank our 
dear lord Jesus for this milestone in my life, 
because without His power I would not have 
been able to reach it. Thanks also to my fam-
ily for their support. I also wish to thank the 
entire rosebel family for the cooperation and 
support during these 20 years.”

Wimfred Jozuazoon
Security Supervisor

“Ik heb altijd bij security gewerkt en heb al die 
dienstjaren als zeer leerrijk ervaren, met pret-
tige en minder prettige momenten. Ik heb 
gewerkt op verschillende projecten buiten de 
rosebel site, zoals flying camps te paranam,  
sarakreek, kwakoegron, lawa en tapanahoni.  
Ik heb meegewerkt aan de wegenbouw, ex-
ploratieboringen, bruggenbouw en het sjou-
wen van samples. Ik heb met verschillende 
security contractorbedrijven gewerkt, alsook 
met de Commissie Ordening Goudsector 
(OGs), de politie en Militairen. Ik heb veel 
mensen leren kennen en vrienden gemaakt. 
Heb mensen zien komen en zien gaan. Mijn 
boodschap is: als je niet van een werk houd, 
begin er niet aan.” ■

“I have always worked at security and have 
experienced all these years of service as very 
educational, with pleasant and less pleas-
ant moments. I worked on several projects 
outside the rosebel site like flying camps at 
paranam, sarakreek, kwakoegron, lawa and 
tapanahoni. I have worked on road construc-
tion, exploration drilling, bridge construction 
and helped carry samples. I have worked 
with several security contractor companies, 
as well as the Gold Commission (OGs), the 
police and military. I have met a lot of people 
and made a lot of friends. I have seen people 
come and go. My message is: if you do not 
like a job, do not start with it.“ ■

Nando Moore
Sr. Supervisor Sodexho

“Ik heb 7 jaar gewerkt bij security en ben 
ondertussen 14 jaar werkzaam bij sodexho, 
eerst als supervisor Housekeeping en daarna 
als sr. supervisor. Ik heb leren werken met 
collega’s met verschillende culturele achter-
gronden. Iedereen heeft een andere attitude 
en daarmee moet je leren omgaan, vooral bij 
Camp Management waar de dienstverlening 
prioriteit is. Een prachtig moment voor mij 
was de eerste steenlegging voor de bouw 
van de mijn in 2002. Minder prettig waren 
de momenten waar ik collega’s, die hun werk 
niet naar behoren deden, moest aanspreken. 
Gelukkig hoef ik dat nauwelijks meer te doen, 
omdat de mensen inmiddels begrijpen dat zij 
zich helemaal moeten inzetten om de doelen 
te halen. Over twee jaar ga ik met pensioen 
en ik mag zeggen dat ik dan met hele mooie 
ervaringen afscheid zal nemen van rosebel.”

“I worked for seven years at security and have  
been with sodexho for fourteen years, first 
as Housekeeping supervisor and then as sr. 
supervisor. I have learned to work with col-
leagues from different cultural backgrounds. 
Everyone has a different attitude with which 
you have to learn to deal with, especially at 
Camp Management where service is key. A 
wonderful moment for me was the ground-
breaking ceremony for mine construction 
in 2002. less pleasant moments were the 
times I had to warn colleagues who did not 
do their work properly. luckily, I hardly need 
to do so, because people now understand 
that they should commit themselves fully to 
achieve the goals. In two years’ time I will re-
tire and I may say that I will say goodbye to 
rosebel with many beautiful experiences.”

20
years

JUBILEE

20
years

JUBILEE

20
years

JUBILEE
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Maak kennis Met...

John Timan, HR Manager

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mezelf voor te stellen aan 

mijn nieuwe collega’s bij Rosebel.

Ik ben 54 jaar jong. Ik heb 3 kinderen; 2 volwassen dochters, die in Nederland 

wonen, terwijl ik in de prachtige staat pennsylvania, UsA, woon, samen met mijn 

mooie vrouw Amy en fantastische zoon Jonathan, die 10 jaar is.

Please Meet...

John Timan, HR Manager

Professionele achtergrond
Na de middelbare school ben ik gaan studeren in leiden, Ne-
derland, waar ik Arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid 
studeerde. Na mijn afstuderen ging ik in militaire dienst bij 
het Nederlandse leger. 

Na het verlaten van het leger accepteerde ik mijn eerste baan 
in Human resources (Hr) in 1984. sindsdien heb ik altijd ge-
werkt op het gebied van Human resources en General Admi-
nistration (algemeen bestuur). In het begin van mijn carrière 
bleef ik doorstuderen en heb ik o.a. mijn bachelorsgraad in 
HrM behaald. In de daarop volgende jaren heb ik studies in 
uitvoerend HrM gevolgd aan de Michigan state University, 
penn state University (beiden in de vs), evenals een twee-
jarige opleiding toegepaste psychologie aan de Copenhagen 
Business school in Denemarken, Europa.

Professional background
After high school I went to college in leiden, the Netherlands, 
where I studied Arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid 
(labour market policy and personnel management- editor). 
Upon graduation I joined the Dutch army.

After leaving the army I accepted my first job in Human 
resources (Hr) in 1984. Ever since, I have been working in 
the field of Human resources and General Administration. 
During the beginning of my career I continued to study, and, 

tijdens mijn carrière heb ik gewerkt in de gezondheidszorg, 
detailhandel, handel, transport en logistiek en natuurlijk in de 
mijnbouw, altijd in Human resources en administratie. Mijn 
familie en ik hebben gewoond in 8 tot 9 verschillende landen, 
waarbij mijn baan mij in de gelegenheid stelde om te reizen 
naar bijna ieder werelddeel op deze aardbol. Als ik het goed 
heb, heb ik gedurende mijn carrière, meer dan 50 + landen óf 
bezocht óf in gewerkt. De laatste 10 + jaar heb ik voorname-
lijk gewerkt op het (Franstalige) Afrikaanse continent.

Belangrijkste prioriteiten HR
In januari van dit jaar bezocht ik rosebel voor de eerste keer. 
Ik ontmoette veel rosebel collega’s en was onder de indruk 
van de professionaliteit en de toewijding. voor mij was dit 
ook mijn eerste bezoek aan suriname en mijn indrukken  
waren heel goed. suriname lijkt mij een prachtig land met 
vriendelijke mensen, die service gericht zijn.

amongst others, also gained a Bsc in HrM. During the follow-
ing years I attended and graduated executive HrM education 
at Michigan state University, penn state University (both in 
the UsA) as well as a 2 year education in Applied psychology 
at the Copenhagen Business school in Denmark, Europe.

During my career I worked in healthcare, retail, commerce, ship-
ping and logistics and of course in mining, always in Human re-
sources and Administration. My family and myself, have lived in 
some 8-9 different countries, whereas my profession has given 

Please allow me to introduce myself to all my new colleagues at Rosebel.

I am 54 years young. I have 3 children; 2 adult daughters who live in the Nether- 

lands, whereas I live in the beautiful state of pennsylvania, UsA, with my  

beautiful wife Amy and fantastic son Jonathan, who is 10 years now.
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me the opportunity to travel to almost every continent on this 
globe. If I am not mistaken I have visited and/ or worked in more 
than 50+ countries during my professional career. The last 10 
years I have mainly worked on the (French) African continent.

Main priorities HR
In January of this year I had the opportunity to visit rosebel 
for the first time. I met with many rosebel colleagues and 
was impressed with the professionalism and dedication I en-
countered. For me this was my first visit to suriname and my 
impressions were excellent. suriname appears to be a great 
country with friendly people, who are service oriented.
rosebel appeared to be a site with many qualified colleagues, 
hence my decision to join was a rather easy one. Now I am 
here and the focus for Hr for the next year(s) will be further 
defined. What I initially can see as the main priorities are:
• Work towards becoming an employer of choice in suriname –  

we should be the best employer around
» talent management mapping and structured succession 

planning 
» solid performance management
» Organization of services
» Internal training and development of all

• At the same time skills development and building a solid 
Hr foundation, re-aligning Hr positions, titles and report-
ing structure will also be a high focus.
» Enable a high performing Hr team that can serve the 

customer (you)
» Hr staff to facilitate projects and become proficient 

Change Agents assisting the organization.

The overall objective and strategy should be that we as 
Rosebel employees should always strive for perfection in 
our daily work. This can only happen if we all understand 
what it means to be a learning organization with a strive for 
continuous optimization, continuous drive for results and 
deliverables. This is especially crucial since the price of gold 
has not been in our favor. At the same time we also need to 
remain focused on elimination of non-essential costs.

lastly, I have a rather simple philosophy when it comes to 
work; HAvE FUN, be consistent and fair, while always re-
specting your colleagues. This seems an easy phrase but we 
all understand that there is more than just that.
I am looking forward to this new challenge and want to thank 
you all up front for the warm welcome you have given me. ■

rosebel bleek een site te zijn met veel gekwalificeerde col-
lega’s. Mijn beslissing om deze functie te accepteren was 
daardoor een vrij gemakkelijk besluit. Inmiddels ben ik hier en 
de focus voor Hr voor de volgende jaren zal nader worden 
bepaald. Wat ik in eerste instantie zie als de belangrijkste 
prioriteiten zijn:

• Werken naar het worden van een aantrekkelijke werkgever 
in suriname – wij zouden de beste werkgever moeten zijn
» Het in kaart brengen van talentmanagement en gestruc-

tureerde successieplanning 
» Een gedegen prestatiemanagement
» Organisatie van de diensten
» Interne opleiding en ontwikkeling van allen

• tegelijkertijd zal de nadruk liggen op ontwikkeling van vaar-
digheden en het leggen van een solide Hr fundament, her-
overweging van Hr-functies, titels en rapportagestructuur
» Bewerkstelligen van een hoog presterend Hr-team dat 

de klant (u) van dienst kan zijn
» Faciliteren van projecten door Hr-medewerkers die als be-

dreven Change Agents de organisatie kunnen ondersteunen.

De algemene doelstelling en strategie zou moeten zijn dat 
wij allemaal, als rosebel medewerkers, in ons dagelijks werk 
altijd streven naar perfectie. Dit kan alleen als wij allemaal be-
grijpen wat het betekent om een lerende organisatie te zijn, 
die streeft naar continue optimalisatie, resultaten en presta-
ties. Daar de prijs van goud niet in ons voordeel is, is dit van 
cruciaal belang. tegelijkertijd moeten we ons ook blijven rich-
ten op het wegwerken van niet essentiële kosten. 

tot slot: ik heb een vrij eenvoudige filosofie betreffende werk; 
HEB plEZIEr, wees consistent en eerlijk, maar altijd met res-
pect voor je collega’s. Dit lijkt eenvoudig, maar we begrijpen 
allemaal dat er meer bij komt kijken.

Ik kijk uit naar deze nieuwe uitdaging en wil u allen danken 
voor het warme welkom. ■

People & Culture
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Managers verzorgen colleges aan 
de universiteit van suriname

PeoPle & culture

Managers lecturing at the university of suriname

Chris Cusack and Benoît Poupeau 
Chris Cusack (Mine technical services Manager) and Benoît 
poupeau (sr. resource Geologist) are lecturing a course in 
Geostatistics at the Bachelor’s program in Geology at the 
Anton de kom Universiteit van suriname. The students are in 
their third year studies towards their Bsc in Geology.
Chris: “We are lecturing them in Geostatistics, which is used for 
modelling data such as metal grades, taking into account the loca-
tion and assayed values of geological samples. Geostatistics is the 
fundamental mathematical tool used to create geological resource 
models which are the foundation for the business of mining.”

Chris Cusack: studied at University of New south Wales in 
Australia and since 1985 has worked in mines and mining ser-
vice companies all over the world, mainly in Asia/pacific and 
Africa. He joined IAMGOlD’s Essakane mine in 2011 then 
transferred to rosebel in 2013.

Benoît poupeau: studied to phD at various universities in 
paris. He then worked in West Africa from 2008. He joined 
IAMGOlD’s Essakane mine in 2010 before transferring to 
rosebel in 2014.

Chris Cusack and Benoît Poupeau verzorgen colleges Geostatistics 
Chris Cusack (Mine technical services Manager) en Benoît poupeau (sr. resource Geologist) verzor-
gen colleges in Geostatistics aan derdejaars studenten van de bacheloropleiding Geologie aan de 
Anton de kom Universiteit van suriname. 

Chris: “Wij verzorgen het vak Geostatistics, dat wordt gebruikt voor het modelleren van gegevens 
zoals metaalgehaltes, rekening houdende met de locatie en de onderzochte waarden van geologi-
sche monsters. Geostatistics is de belangrijkste wiskundige tool voor het creëren van geologische 
resource modellen, die aan de basis liggen van de mijnbouwindustrie.” 

Chris Cusack: studeerde aan de Universiteit van New south Wales in Australië en heeft sinds 1985 gewerkt 
in mijnen en dienstverlenende bedrijven in de mijnbouwsector over de hele wereld, voornamelijk in Azië/ 
pacific en Afrika. Hij begon in 2011 bij de Essakane mijn van IAMGOlD en kwam in 2013 naar rosebel. 

Benoît poupeau: studeerde tot aan zijn phD aan diverse universiteiten in parijs. vanaf 2008 werkte 
hij in West-Afrika. In 2010 begon hij bij de Essakane mijn en is vanaf 2014 werkzaam bij rosebel.
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Ian Stockton, Country Exploration Manager
I was invited by the Anton de kom University of suriname to 
lecture a subject on ore deposits as part of the Msc program 
in Mineral Geosciences. This study is sponsored by IAMGOlD.
The particular subject on ore deposits is run by Dr. Dennis 
lapointe who provided the opportunity for me to attend.

The forum was an opportunity to share some hands on expe-
rience and practical exploration approaches to exploration for 
epithermal gold deposits.
The title of the lecture was: Aspects of epithermal deposits 
with case studies from Indonesia and Nicaragua
For this talk I was able to draw on experience from working 
and visiting many epithermal prospects and mines worldwide 
over 25 years. These include:

4Hishikari (Japan) 
4lepanto (philippines)
4pajingo/vera Nancy (Australia)

4Mt Muro (Indonesia)
4Mt Martha (New Zealand)
4vatakoula (Fiji) 

Although epithermal deposits are not known in suriname, the 
talk was a way of broadening the horizon of the students 
and providing a different perspective. In fact some of the stu-
dents had visited hot springs, which are a modern day ana-
logue to the formation of epithermal deposits.

I found the class attentive and interested, so perhaps one 
day they will make an epithermal gold discovery in suriname 
or wherever there travels take them. ■

Ian Stockton, Country Exploration Manager
Op uitnodiging van de Anton de kom Universiteit van suriname 
heb ik aan studenten van de Msc program in Mineral Geoscien-
ces een lezing verzorgd over ertsafzettingen. De masteroplei-
ding wordt gesponsord door IAMGOlD.

Deze gelegenheid werd mij geboden door Dr. Dennis lapointe 
die de verantwoordelijke docent is voor dit specifiek onderwerp. 
De lezing bood mij de gelegenheid om mijn werkervaring en prak-
tische exploratiebenaderingen over epithermische goudafzettin-
gen te delen.
De titel van de lezing was: Aspecten van epithermische afzet-
tingen met case studies uit Indonesië en Nicaragua.
De inhoud was gebaseerd op mijn meer dan 25 jaar van werken 
en bezoeken aan veel epithermische onderzoeksprojecten en mij-
nen over de hele wereld. Deze omvatten: 

4Hishikari (Japan) 
4lepanto (Filipijnen)
4pajingo/vera Nancy (Australie)

4Mt Muro (Indonesie)
4Mt Martha (Nieuw Zeeland)
4vatakoula (Fiji)

Hoewel epithermische afzettingen niet in suriname bekend zijn, 
was deze lezing een manier om de horizon van de studenten te 
verbreden en hen een andere kijk op zaken te geven. Enkele stu-
denten hebben eerder warmwaterbronnen bezocht, die een mo-
derne vorm van de formatie van epithermische afzettingen zijn.

De studenten waren geïnteresseerd in het onderwerp, dus mis-
schien zullen zij op een dag een epithermische goudafzetting 
ontdekken in suriname of mogelijk elders. ■

People & Culture

March 2016 editie 8 RGM news magazine  43   



interne coMMunicatie

interne coMMunicatie 2016
door: richard van der horst, Sr. Associate Corporate Affairs

Waarom communiceren wij? Het woord “communicatie” is afgeleid van het Engels woord 

“community” (gemeenschap) en het betekent ‘mensen met elkaar in contact brengen’. 

Communicatie is heel erg belangrijk voor teamwerk. Op de werkplek vindt heel wat formele 

communicatie plaats via de bedrijfshiërarchie: werknemers ontvangen informatie van hun directe 

supervisor. Het doel van de afdeling Internal Communications (IC) is om deze gedachtegang te 

verruimen door tweerichtings-communicatie tussen de afdelingen te faciliteren.

Drie woorden zijn belangrijk in deze missie. 
• Allereerst, “faciliteren”: betekent dat IC overige afdelin-

gen assisteert/helpt om hun boodschap te communiceren 
(over te brengen) naar het gewenst publiek. IC is een hulp-
dienst in dit proces. 

• ten tweede, “tweerichting” verwijst naar de interactie 
tussen werknemers en de directie. Doorgaans is commu-
nicatie vaak sterk afhankelijk van ‘top-down’ communicatie, 
d.w.z. van de directie naar de werknemers. Het streven van 
IC is om communicatie van werknemers naar hun super- 
visors en de directie, te stimuleren. 

• ten derde, “tussen afdelingen” betekent dat IC de com-
municatie tussen de verschillende afdelingen ondersteunt.

Gelet op de inhoud van de boodschap helpt IC alle werk- 
nemers hun aandacht gericht te houden op de rosebel 
doelen en feedback te verschaffen over onze gezamenlijke 
prestaties, met nadruk op de rosebel werknemers die de 
werkzaamheden uitvoeren. Om de berichten over te brengen 
maakt IC gebruik van een aantal bestaande instrumenten. 
E-mails (INt-COM) worden dagelijks verzonden, updates van 
rosebel tv worden wekelijks op de schermen in de verschil-
lende gebouwen vertoont en memo’s worden per e-mail ver-
zonden en geplaatst op de memo-borden in de Main kitchen.

In 2016 zullen verschillende nieuwe instrumenten heringe-
voerd worden om de IC service te verbeteren. Maandelijks 

internal coMMunications

internal coMMunications 2016
by: richard van der horst, Sr. Associate Corporate Affairs

Why do we communicate? The word “communications” stems from “community” and it is 

a means to connect people. Communication is essential for team work. On site a lot of the 

formal communication is done through the hierarchy: employees are informed by their direct 

supervisor. The objective of the Internal Communications (IC) department is to help broadening 

this scope by facilitating two-way interdepartmental communication.
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zullen staff meetings gehouden worden om feedback te ge-
ven over onze prestaties en werknemers in staat te stellen 
bepaalde onderwerpen te bespreken met de General Mana-
ger of overige leden van het Management team.
Interne site visits zullen georganiseerd worden: op maand-
basis zullen ong. 25 geselecteerde collega’s van de verschil-
lende afdelingen uitgenodigd worden voor een presentatie, 
lunch en een Mine & Mill tour. 
IC werkt ook aan een website: www.rosebelgoldmines.sr. 

Deze website zal relevante informatie over rosebel bevatten 
zoals foto’s en video’s van de bedrijfsactiviteiten en het leven 
van de werknemers op camp, relevante contact-informatie en 
de laatste nieuwtjes.

voor Interne Communicatie zal 2016 een jaar zijn van trans-
formatie. Bovengenoemde extra instrumenten zullen bij-
dragen aan verbetering van de IC service die gericht is op  
‘Rosebel werknemers met elkaar in contact brengen’! ■

Three words in this mission statement are important. 
• Firstly, “facilitate” means that IC assists/helps other de-

partments to communicate their messages to their desired 
audiences. IC is a support service in this process. 

• secondly, “two-way” refers to interaction between employ-
ees and management. traditional communication is often 
heavily reliant on top-down communication: from manage-
ment to employees. IC is aiming to stimulate communication 
from employees towards supervisors and management. 

• Thirdly, “interdepartmental” means that IC will support 
the communication between the various departments.

In terms of message substance, IC is helping all employees 
to focus on the rosebel objectives and to provide feedback 
on our collective performance with emphasis on the rosebel 
employees who run the operations. to get messages across, 
IC is using a number of existing tools. On a daily basis 
e-mails (INt-COM) are send out, weekly updates of rosebel 

tv are on the screens in various buildings and memos are 
e-mailed and placed on the memo boards at Main kitchen.

In 2016 several new tools will be (re)introduced in order to im-
prove the IC service. Monthly staff meetings will be held to pro-
vide feedback on our performance and to allow employees to 
discuss certain issues with the General Manager or other relevant 
members of the Management team. Internal site visits will be 
organized: on a monthly basis about 25 selected colleagues from 
all the different departments will be invited for a presentation, 
lunch and a Mine & Mill tour. IC is also working on a website: 
www.rosebelgoldmines.sr. This website will have all the infor-
mation about rosebel, such as pictures and videos of the op-
erations and camp life, contact information and the latest news.

For Internal Communication 2016 will be a year of transforma-
tion. The above-mentioned additional tools will help improve 
IC’s service, which is connecting Rosebel colleagues! ■

interne Communicatie / Internal Communications

rOsEBEl tv
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corPorate social resPonsibility

csr-Projecten
door: sandra bihari en richard van der horst

rosebel investeert in projecten die bij- 

dragen aan de duurzame ontwikkeling 

van gemeenschappen en organisaties.

rosebel continues to support projects 

that contribute to the sustainable develop-

ment of communities and organizations.

corPorate social resPonsibility

csr-Projects
by: sandra bihari and richard van der horst

In januari 2016 hebben rosebel en de Anton de kom 
Universiteit van suriname het contract ondertekend 
voor financiering van cohort II van de masteropleiding 
in Mineral Geosciences. 

Cohort I van deze masteropleiding is gestart in oktober 
2012. Met deze opleiding krijgen studenten met een 
Bachelor of science graad in geologie of mijnbouw de 
gelegenheid om zich te specialiseren in Mineral Geos-
ciences. De mijnbouw geologen zullen een belangrijke 
aanwinst zijn voor de totale surinaamse mijnbouwsec-
tor, kennisinstituten en de overheid. 
Aan cohort I hebben 15 studenten deelgenomen, waar-
van inmiddels 2 studenten zijn afgestudeerd. voor  
cohort II hebben zich 20 studenten ingeschreven, waar-
onder enkele rosebel werknemers. 

Cohort II is in oktober 2015 gestart en de verwachting 
is dat deze groep studenten in een periode van 2 tot 4 
jaar afstuderen. 
In de afgelopen twee jaren is circa Euro 500.000 
besteed aan cohort I, alsook voor het upgraden van 
de bacheloropleiding in Delfstofproductie. voor cohort 
II heeft rosebel een bedrag van ruim Euro 564.000 
beschikbaar gesteld.

COhOrT II mASTErOPlEIdINg IN mINErAl gEOSCIENCES

In January 2016 rosebel and the Anton de kom University of 
suriname signed the sponsor contract of cohort II of the Mas-
ter’s program in Mineral Geosciences.

Cohort I of this Master’s program started in October 2012. With 
this program, students with a Bachelor’s degree in geology or 
mining are given the opportunity to specialize in Mineral Geo-
sciences. Mining geologists will be of importance to the total suri-
namese mining sector, knowledge institutes and the government.

COhOrT II mASTEr’S PrOgrAm IN mINErAl gEOSCIENCES

15 students participated in cohort I, of which, currently, two stu-
dents have graduated. For cohort II 20 students have enrolled, in-
cluding some rosebel employees.
Cohort II started in October 2015 and it is expected that this group 
of students will graduate over a period of 2 to 4 years.
In the past two years approx. Euro 500,000 has been spent for 
cohort I, as well as for upgrading the Bachelor’s program in Mineral 
production. For cohort II rosebel has made an amount of approx. 
Euro 564 000 available.
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ZONNE-ENErgIE vOOr gAlIbI

The Foundation Inheems kollectief suriname (Ik sUr) submitted 
a project proposal for installation of a solar energy plant in Gali-
bi. The solar system will provide power to a school with 8 class 
rooms, 8 homes for the teachers, an office with a little warehouse, 
a church and a medical office. The project will support the local 
community and improve conditions for the education of their chil-
dren. Currently the village of Galibi gets its electricity from a die-
sel generator. The project will support the local community and 
improve conditions for the education of their children. Because 

SOlAr ENErgy fOr gAlIbI

this project will make a significant contribution to the sustainable 
development of Galibi rosebel has approved the project for funding.
The project involves the design and installation of a solar system. 
rosebel is donating the solar panels (some of the spare panels that 
were used at the solar plant at the rosebel site) and will provide the 
finances to generate electricity beyond the hours of the diesel genera-
tor, which runs between 18:00 and 23:00. In addition, existing light 
bulbs are to be replaced with lED lamps to lower energy consumption. 
The solar system is expected to be ready for use in May 2016. ■

Corporate social Responsibility

De stichting Inheems kollectief suriname (Ik sUr) heeft een 
projectvoorstel ingediend voor financiering van een zonne-ener-
gieproject te Galibi. Het zonne-energiesysteem zal electriciteit 
leveren aan een school met 8 leslokalen, 8 woningen voor leer-
krachten, een kantoor met kleine opslagruimte, een kerk en een 
medische ruimte. Op dit moment is Galibi voor haar energievoor-
ziening afhankelijk van een dieselgenerator. Het project zal de 
lokale gemeenschap ondersteunen en de randvoorwaarden voor 
onderwijs van hun kinderen verbeteren.
Omdat dit project hiermee een duidelijke bijdrage zal leveren aan de 
duurzame ontwikkeling van Galibi zal rosebel het project financieren. 

Het project bestaat uit het ontwerpen en installeren van een 
zonne-energiesysteem. rosebel doneert de zonnepanelen (en-
kele van de reserve zonnepanelen die gebruikt werden op de 
zonne-energie plant op de rosebel site) en zal zorgdragen voor 
de financiën om electriciteit op te wekken buiten de uren waar de 
diesel generator wordt gebruikt (18:00 - 23:00). 

Hiernaast worden de bestaande gloeilampen vervangen door 
lED lampen om het energieverbruik te verminderen. Het zonne-
energiesysteem zal naar verwachting in mei 2016 gereed zijn. ■
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subh holi and a happy easter!

to the entire Rosebel TeaM
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PuZZel / PuZZle

REGELS: Alle regels die gelden voor een gewone 

sudoku gelden ook voor een sumdoku. Een sum-

doku is onderverdeeld in verschillende gebieden 

van verschillende afmetingen en vormen. Het ge-

tal in de hoek van elk gebied geeft aan wat de som 

van de cijfers in dat gebied is. tot slot mag in elk 

gebied elk cijfer maximaal één keer voorkomen.

stUUr DE OplOssING NAAr 
COMMUNICATIE@IAMGOLD.COM

DE EErstE vIJF JUIstE INZENDINGEN 
MAkEN kANs Op EEN lEUkE prIJs!

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

suMdoku
sudoku met extra uitdagingen

RULES: Normal sudoku rules apply, except 

the numbers in the cells contained within 

grey lines add up to the figures in the cor-

ner. No number can be repeated within 

each shape formed by grey lines.

suMdoku
sudoku with added challenges

26

3 30 15 6 15

10 4

11 20 13

15

1713

29

8

14 9

14

6

15 25

21

9 24 23 10
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cartoon
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we would 
like to know...

Feedback and Colofon

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

company and your colleagues? 
• What would you like to see differently in the next edition? 

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

wij willen 
graag weten...

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

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