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Feedback and Colofon

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

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

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

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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vooRwooRd / FOReWORd

Suresh Kalathil
General Manager
Rosebel Gold Mines N.V.

Woord van de GM

Message by the GM

Beste collega’s, 

de Employee Engagement Survey, die momenteel plaatsvindt, biedt u de gelegenheid 
om uw mening te delen over een breed scala aan onderwerpen die van invloed zijn op 
de manier waarop we gezamenlijk werken binnen Rosebel. door deel te nemen aan de 
enquête kunt u bijdragen aan positieve veranderingen binnen ons bedrijf. Management 
is vastbesloten om de enquêteresultaten op te volgen en actie te ondernemen om 
gemeenschappelijke problemen aan te pakken.

Bij onze voortdurende inzet om het hoofd te bieden aan de economische en operationele 
uitdagingen, is introductie van innovatieve technologie een must en moeten wij blijven 
zoeken naar nieuwe kostenefficiënte manieren om de bedrijfsactiviteiten te continueren. 
Op ons pad naar operationele topprestaties en het optimaliseren van de kosten vind er 
een strategische verschuiving plaats naar meer technologische productieprocessen en 
het gebruik van in-house talent om deze processen te verbeteren.

Op deze reis naar operationele topprestaties blijft de veiligheid van onze medewerkers en 
stakeholders de belangrijkste drijfveer. Op 20 juni heeft Rosebel een belangrijke mijlpaal 
behaald: één jaar zonder LTA- het equivalent van ongeveer vijf miljoen manuren zonder 
lost time injuries. Mijn hartelijke felicitaties aan het gehele Rosebel team! Laten wij ons 
gezamenlijk blijven inzetten en aantonen dat veiligheid onze nummer één prioriteit blijft.

Aan het begin van de tweede helft van 2016 wil ik het gehele Rosebel team bedanken 
voor het harde werk en de toewijding om elke dag de productie veiliger en efficiënter te 
maken. Wij zullen ons de rest van het jaar moeten blijven inzetten om de bedrijfsactiviteiten 
op een veilige manier voort te zetten. ■

WeRK SLiM, WeRK VeiLiG.

dear colleagues,

This year’s Employee Engagement Survey, which is currently 
taking place, gives you the great opportunity to share your 
insights on a wide range of topics that affect how we work 
together at Rosebel. By taking the time to participate in this 
survey you can contribute to positive changes within our 
company. Management is committed to following up on the 
survey results and to implementing plans to address common 
concerns.

in our continued efforts in addressing economic and operational 
challenges, we are challenged to embrace innovative technology 
and explore new cost efficient ways to perform our operations. 
On our path towards achieving operational excellence and 
optimizing costs our operations are strategically shifting 
towards more technology-based production processes and using 
in-house talent to enhance technology- driven processes.

On this journey towards operational excellence safety of our 
employees and stakeholders remain the prime driver. On June 
20th, Rosebel celebrated the milestone of operating one year 
LTA free, the equivalent to approximately five million man-hours 
without lost time injuries. My sincere congratulations to the 
entire workforce! Let us keep joining hands in proving that safety 
remains our number one priority.

As we enter the second semester of 2016, i thank the entire 
Rosebel team for their hard work and commitment in making 
production safer and more efficient each and every day. We 
need to continue this effort for the rest of the year to make 
Rosebel viable and sustain operations in a safe way. ■

WORK SMART, WORK SAFe.
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Corporate nieuws / Corporate news

corporate nieuWs

ondertekeningsceremonie Health & safety beleid
iaMGoLD’s president & ceo spoort werknemers aan om op een veilige en 
verantwoorde wijze te blijven werken

corporate neWs

Health & safety policy signing ceremony
iaMGoLD’s president & ceo encourages workforce to continue working 
safely and responsibly

iAMGOLd en al haar operations hebben zich gecommitteerd aan het 
bereiken van de hoogste gezondheids-en veiligheidsstandaarden. Het 
gemeenschappelijke doel van “nul letsels” is een reis die een continue 
engagement van management, werknemers en contractors vereist.

Om het belang van de naleving van de Health & Safety Policy te bena-
drukken, heeft iAMGOLd’s President en CeO, Steve Letwin, op woens-
dag 25 mei de Mine en Mill werknemers van Rosebel toegesproken 
ter gelegenheid van de ondertekening van de Health & Safety Policy.

“We weten dat veiligheid onze kernwaarde is. iedereen moet veilig huis-
waarts kunnen keren. Wij zijn hier om de documenten te ondertekenen 
om onze committering op het gebied van veiligheid te bevestigen. er 
zijn veel uitdagingen binnen het bedrijf met betrekking tot het beheers-
baar houden van de kosten. ik wil u bedanken voor uw inzet om de kos-
ten laag te houden. echter, in het proces van kostenbesparing zullen 
wij nooit een concessie doen op het gebied van veiligheid….nooit!” ■

iAMGOLd is committed to achieving the highest standards in 
human health and safety at all its operations. Achieving the 
common objective of “zero injuries” involves a journey which 
requires a continuous commitment by management, employ-
ees and contractors.

To emphasize the importance of adhering to the Health & 
Safety policy, iAMGOLd’s President and CeO, Steve Letwin, 
addressed the Mine and Mill workforce of Rosebel on 

Wednesday, May 25th, at the signing ceremony of the Health 
& Safety policy.

“We all know that safety is our core value. everyone deserves 
to be able to go back home to their families safely. Today, we 
are here to confirm our commitment to safety. We have a lot 
of challenges within the company with respect to costs and i 
want to thank you for helping us to keep the costs down. even 
as we cut costs, we never compromise on safety… never!” ■
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speciaL

DeVeLopMents on site

Load and hauL: strategic shift towards more 
technology-based production processes

Rosebel produces an average of 165,000 tons of waste and ore per day. The Load and Haul sec-
tion is responsible for transporting these volumes to designated areas. To continually improve 
operating efficiency and optimize costs, advanced technology is used to manage the mine fleet of 
excavators, shovels and trucks. Advanced fleet management systems and a high-precision global 
positioning system (GPS) mounted on equipment is used to increase efficiency, improve produc-
tion output and reduce operational costs.
This article focuses on how technology contributes in making production safer and more efficient.

ontWikkeLinGen op site

Load en hauL: strategische verschuiving naar 
meer technologische productieprocessen
door: sandra Bihari, met dank aan Mine Operations en Mine Technical Services

Rosebel produceert gemiddeld 165.000 ton afvalmateriaal en erts per dag. de Load en Haul 
sectie is verantwoordelijk voor transport van alle materiaal naar de bestemde locatie. Om de 
operationele efficiëntie te blijven verbeteren en de kosten te optimaliseren wordt geavanceerde 
technologie gebruikt om de “mine fleet” van excavators, shovels en haul trucks te beheren. 
Geavanceerde fleet management systemen en een high-precision global positioning system 
(GPS), gemonteerd aan zwaar materieel, wordt gebruikt om de efficiëntie en de productie te 
verhogen en de operationele kosten te verlagen. de focus van dit artikel is hoe technologie 
bijdraagt aan het veiliger en efficiënter maken van de productie.
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ontwikkelingen op site / developments on site

PRODUcTION

The Load and Haul section within the Mine Operations 
department is in charge of transporting mined material - 
waste and ore- from operating mines to dump-sites, including 
waste dump, mill or stockpiles. Currently there are five 
operating pits from where the material is hauled: east Pay 
Caro, J-Zone, Rosebel, Royal Hill and Mayo.

Approximately 320 employees, including Rosebel employees 
and supervised contractors, are working in 3 shifts at the 
Load and Haul section to meet the production targets. An 
average of 165,000 tonnes of waste and ore is moved daily. 
Of this amount 34,000 – 38,000 tonnes are ore which are 
hauled to the mill or the stockpiles. The remainder is waste 
which is hauled to the waste dumps.

PRODUcTIE

de Load en Haul sectie binnen de afdeling Mine Operations 
is verantwoordelijk voor het transport van gemijnd materiaal 
- afval en erts- uit actieve mijnen naar de dumpplaatsen, met 
name de waste dump, mill of stockpiles. Momenteel zijn er 
vijf actieve mijnen van waaruit het materiaal wordt vervoerd: 
east Pay Caro, J-Zone, Rosebel, Royal Hill en Mayo.

Circa 320 werknemers, waaronder Rosebel werknemers en 
contractors, zijn in drie ploegen werkzaam bij de Load en 
Haul sectie om de productiedoelen te halen. een gemiddelde 
hoeveelheid van 165.000 ton aan afvalmateriaal en erts 
wordt dagelijks verplaatst. Hiervan is 34.000 - 38.000 ton 
goudhoudend erts dat wordt vervoerd naar de mill of de 
stockpiles. de rest van het materiaal is afvalerts (“waste”) dat 
bestemd is voor de waste dumps.

MINE FLEET
“Mine fleet” verwijst naar de trucks en loaders die gebruikt 
worden voor het verplaatsen van het gemijnd materiaal. Kos-
tenoptimalisatie brengt de uitdaging met zich mee om de mine 
fleet zodanig samen te stellen dat de totale kosten van het 
gebruik van het zwaar materieel zo minimaal mogelijk is. Hoe-
wel de aanschaf van één machine enkele miljoenen dollars kan 
kosten, worden deze kosten over enkele jaren terugverdiend.

De mine fleet van Rosebel bestaat op dit moment uit:
• Loaders, met name shovels en excavators. deze worden 

gebruikt om het erts of afvalmateriaal op de trucks te 
laden voor transport uit de mijn. Momenteel zijn er 7 
shovels en 2 excavators in gebruik.

• Haul trucks. deze worden gebruikt om erts of afvalmateri-
aal te vervoeren naar de bestemde locatie. Op dit moment 
zijn er 56 haul trucks van het type 785 en 777 in gebruik. 

Met deze mine fleet is Rosebel in staat om de geplande 
hoeveelheid afvalmateriaal en erts te laden en te vervoeren.

MINE FLEET
“Mine fleet” refers to the fleet of trucks and loaders that are 
selected to move the mined material. For optimization pur-
poses the challenge is to select the mine fleet such that the 
overall cost of materials handling is minimized. Although a sin-
gle machine may cost several million dollars to purchase, the 
cost of operation outweighs this expense over several years.

Rosebel’s mining fleet currently includes:
• Loaders, including shovels and excavators. These are 

used to lift the ore or waste material onto the trucks for 
removal from the mine. Currently there are 7 shovels and 
2 excavators in operation.

• Haul trucks. These are used to haul the ore or waste ma-
terial from the loader to a dumpsite. Currently 56 haul 
trucks of the types 785 and 777 are in operation.

With this mine fleet Rosebel is capable of running the 
planned waste movement and ore haulage.
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WENcO FLEET MANAGEMENT SySTEM (FMS) 
- seeing the mine operations in real- time
Mining companies are striving for maximum productivity at 
minimum operating cost to increase profitability. At Load and 
Haul it is key to maximize productivity by optimizing the load 
and haulage cycle.
The goal of a FMS is to maximize productivity and hence 
increase production, which in turn will result in cost reduction. 
Better shovel- truck matching, and optimizing the loading 
activity are important considerations.
Fleet management systems are computer-assisted systems 
which provide real-time status of everything going on in 

the mine, such as the location of workers and equipment. 
Based on this information, the computer can make calculated 
decisions that optimize production.

WENcO AND SAFETy
Safety is the primary focus of Rosebel’s operation. At every line 
up and every meeting with the employees this is emphasized. 
The Wenco Fleet Management System allows full visibility 
of all Wenco-equipped vehicles and provides an overview of 
the whole mining operation. This gives operators the “big 
picture” so they can make safe and informed navigation 
decisions. Visual and audible alerts provide real-time feedback 

WENcO FLEET MANAGEMENT SySTEM (FMS) 
- zien van de mijnactiviteiten in real-time

Mijnbouwbedrijven streven naar maximale productiviteit 
tegen minimale operationele kosten om zo winstgevend 
mogelijk te zijn. Bij Load en Haul is het belangrijk om de 
productiviteit te maximaliseren door het optimaliseren van 
de cyclus van laden en transport. 
Het doel van een FMS is om de productiviteit te verhogen met 

als resultaat een verhoogde productie en kostenbesparing. 
Belangrijk hierbij zijn een betere afstemming van shovel en 
truck op elkaar en het zo optimaal mogelijk maken van het 
laden van gemijnd materiaal.
Fleet management systemen zijn computergestuurde sys- 
temen die een real-time status aangeven van alles in de mijn, 
zoals de locatie van de werknemers en het zwaar materieel. 
Op basis van deze informatie kan de computer gecalculeer-
de beslissingen nemen om de productie te optimaliseren.

speciaL
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Real-time window in Minevision of haul trucks, shovels, drills on 

production (All Rosebel Pit; June 23, 2016)

ontwikkelingen op site / developments on site

so potential hazards can be identified quickly and effectively.

HIGH- PREcISION GLObAL POSITIONING 
SySTEM (GPS) GUIDANcE SySTEM

Allan Edwin, 
Sr. engineer Mining Technology, explains how 
the high-precision GPS Guidance System is 
used to monitor material recovery.

Rosebel’s large production shovels are now equipped with a high-

precision GPS guidance module which confirms the position of 
the shovel and bucket against the surveyed position of material 
in the pit. Previously, surveyors with mapping instruments 
were tasked with manually placing stakes and ribbons ahead 
of the shovel to guide the operator to the material to load, 
whether to ore or waste. This module allows mapping data 
to be loaded onto the shovel in real-time, day or night, good 
conditions or bad, reducing the number of personnel in the field.

As the shovel operator takes material out of the dig face, 
loading each truck, the module confirms for the operator 
his position versus the ore in the ground. This allows the 

WENcO EN VEILIGHEID

de primaire focus van Rosebel is veiligheid. Bij elke line-
up en elke bespreking met de werknemers wordt dit 
benadrukt. de Wenco Fleet Management System biedt 
volledige zichtbaarheid van alle met Wenco uitgeruste 
voertuigen en geeft een overzicht van de hele mijnoperatie. 
dit geeft operators het “grote plaatje”, zodat ze veilige en 
weloverwogen navigatiebesluiten kunnen nemen. Visuele- en 

geluidssignalen geven real-time feedback, zodat potentiële 
gevaren snel en effectief kunnen worden vastgesteld.

HIGH- PREcISION GLObAL POSITIONING 
SySTEM (GPS) GUIDANcE SySTEM

Allan Edwin, 
Sr. engineer Mining Technology,  
geeft uitleg over het gebruik van de 
high-precision GPS Guidance System

de grote shovels van Rosebel zijn nu uitgerust met een 
high-precision GPS Guidance System die de positie aangeeft 
van de shovel en bucket ten opzichte van de locatie van het 
materiaal in de mijn. 

Voorheen waren surveyors met instrumenten voor het in kaart 
brengen van gegevens belast met het handmatig plaatsen 
van palen en linten vóór de shovel om het te laden materiaal- 
erts of afval- aan de shovel operator aan te geven. de high-
precision GPS Guidance System maakt het mogelijk om deze 
gegevens op te laden naar de shovel, in real-time, dag of 
nacht, onder goede of minder goede omstandigheden en 
zodoende het aantal benodigde veldwerkers te verminderen.

Zodra de operator van de shovel erts opneemt vanuit de 
aangegeven locatie en de trucks laadt, geeft het systeem de 
positie van de operator t.o.v. het erts in de grond aan. Hierdoor 
heeft de operator een betere controle over de selectie 
van het materiaal dat vervoerd moet worden naar de mill, 
stockpiles of waste dumps. Tegelijkertijd wordt alle selectie 
van materiaal automatisch geregistreerd en doorgegeven 
aan de observers en de databestanden van het systeem.
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speciaL

operator to better control selection of material to send to 
the mill, stockpiles or to waste dumps. At the same time, all 
material selections are automatically recorded and delivered 
to observers and the system database.

Observers like dispatch, grade controllers, and mine engineers 
can then use the information to more rapidly evaluate mining 
activities and make informed adjustments to plans for the 
shift, day, or week.

THE MINE TEcHNOLOGy TEAM
Mine Technology is a section of Mine Technical Services 

(MTS) tasked with implementing and supporting technologies 
to benefit Rosebel. The primary responsibility of the Mine 
Technology team is the Wenco Fleet Management System – 
which tracks our production shovel and truck fleets.

The system merges planning data with production data to 
generate reports back to many working groups: engineering, 
Load & Haul Operations, Geology, Mine Maintenance, envi-
ronment, Continuous improvement, and more. Thunderbird 
drill System performs a similar function for drill & Blast Op-
erations, delivering planning data to our production drills and 
capturing activity which is then transferred to the Wenco sys-

Observers zoals dispatchers, grade controllers en mine engi-
neers kunnen vervolgens de informatie gebruiken om de mijn-
activiteiten sneller te evalueren en weloverwogen aanpassin-
gen door te voeren aan de shift-, dag- of weekplanning.

MINE TEcHNOLOGy TEAM
Mine Technology is een sectie binnen Mine Technical Services 
(MTS) die belast is met het invoeren en ondersteunen van 
technologieën die van nut zijn voor Rosebel. de primaire 
verantwoordelijkheid van het team van Mine Technology is 
de Wenco Fleet Management System - die onze shovels en 
trucks volgt.

Het systeem combineert planning data met productie data 
om rapporten te genereren die gebruikt kunnen worden door 

vele gebruikers: engineering, Load & Haul Operations, Geo-
logy, Mine Maintenance, environment, Continuous improve-
ment en anderen.

de Thunderbird drill System voert een soortgelijke 
functie uit voor drill & Blast Operations: het leveren van 
planningsgegevens naar de drills en het vastleggen van de 
activiteiten. deze gegevens worden vervolgens overgebracht 
naar het Wenco- systeem of direct gemeld aan de gebruikers, 
zoals Operations, engineering enz.
Technici van het Mine Technology team zijn belast met het 
beheer van de software en de verwerkte gegevens, het 
genereren van rapporten, trouble shooting-apparatuur, en het 
coördineren van training en ondersteuning door leveranciers 
van technologie.
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Medio juni 2016 bracht het bedrijf TyreSafe Australia een 

bezoek aan Rosebel voor de start van een project. Allan: 

“We zijn momenteel PressurePro aan het installeren om de 

bandenspanning van onze haul trucks te monitoren. dit zal 

ons helpen om de levensduur van de banden te vergroten 

en te besparen op een belangrijke kostenpost. Het bedrijf 

Wenco Mining Systems heeft de PressurePro data gekop-

peld aan de Wenco FMS”.

Allan Edwin (tweede van rechts), samen met technici van 

TyreSafe Australia en Wenco Mining Systems.

Allan Edwin (second from right), together with technicians 

from TyreSafe Australia and Wenco Mining Systems.

TyreSafe Australia was at Rosebel for a project kickoff 

mid-June 2016. Allan: “We are installing PressurePro tire 

pressure monitoring on our production haul truck fleet. 

This will help us to increase the life of our tires and drive 

down a major cost of mining. Wenco Mining Systems lin-

ked the PressurePro data into the Wenco FMS.”

tem or reported directly back to Operations, engineering, etc.

Technicians from the Mine Technology team are tasked with 
administrating the system software, managing the data 
processed, generating reports, trouble-shooting equipment, 
and coordinating training and support from technology 
vendors.

Important Mine Technology projects over the past few 
years, include:

• Annual upgrades of the Wenco system to ensure Rosebel 
has access to the latest features and technologies.

• Upgrading our haul trucks and shovels to new Wenco 
terminals that track activity even during a network failure.

• Convert Rosebel’s production to a universal coordinate 
system to integrate Geographic information Systems 
(GiS) tools and data across Geology, Survey, engineering 
and Operations. ■

belangrijke projecten die Mine Technology de afgelopen 
jaren heeft uitgevoerd, zijn onder meer:

• Jaarlijkse upgrading van het Wenco- systeem om ervoor 
te zorgen dat Rosebel toegang heeft tot de nieuwste 
functies en technologieën.

• Upgraden van onze haul trucks en shovels naar nieuwe 
Wenco- terminals die, zelfs tijdens een netwerkstoring, 
activiteiten bijhouden.

• Omzetten van Rosebel’s productie tot een universele co-
ordinatiesysteem om Geografische informatie Systemen 
(GiS) tools en data dwars door Geology, Survey, enginee-
ring en Operations te integreren. ■

ontwikkelingen op site / developments on site
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DeVeLopMents on site

iaMGoLD’s 2016 employee engagement survey
– we’re excited to hear what you have to say!

Some of you may be wondering if you can or should spare 
the time to do this. 

Others of you may be thinking that during this difficult time 

for our economy and our society in Suriname, it might be 
better to focus on production at the mine than on a survey. 

Let me tell you why i think you should invest 20 minutes 

Suresh Kalathil
General Manager
Rosebel Gold Mines N.V.

door: XXX

ontWikkeLinGen op site

iaMGoLD employee engagement survey 2016
– we horen graag wat u te zeggen heeft!

Sommigen van u zullen zich misschien afvragen of u wel of niet de tijd zou 
moeten nemen om dit te doen.

Anderen kunnen denken dat in deze moeilijke tijden voor de economie en de 
samenleving in Suriname het misschien beter is om de aandacht te richten op 
de productie in de mijn dan op een onderzoek. 

Laat mij u vertellen waarom ik denk dat u 20 minuten van uw tijd zou moeten 
besteden aan het invullen van de engagement survey: het biedt u de gele-
genheid uw inzichten te delen over iets dat u goed weet en te helpen dit 
te verbeteren.

On June 20, i sent you a message about this year’s iAMGOLd employee engage-

ment Survey. As mentioned, i hope you will take the opportunity to complete 

the survey and share your opinions on a wide range of topics that affect how we 

work together at Rosebel.

Op 20 juni heeft u een bericht van mij ontvangen 

over de iAMGOLd employee engagement Survey 

dit jaar. Zoals aangegeven hoop ik dat u de tijd zult 

nemen om de survey in te vullen en uw mening 

met ons te delen over een groot aantal onderwer-

pen die invloed hebben op de manier waarop wij 

gezamenlijk ons werk verrichten bij Rosebel.
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ontwikkelingen op site / developments on site

of your time in completing the engagement survey: it 
gives you the opportunity to share your insights about 
something you know well and help to make it even better. 

Working for the mine, day after day, you are constantly ob- 
serving how things are done and how effectively we work 
together to achieve shared goals. This puts you in an 
ideal position to say what’s working well and what needs 
improvement. 

What you tell us when you respond to the confidential 
employee engagement survey will have a direct influence 
on your work environment. Your Rosebel leadership team 
is committed to following up on the survey results and to 
implementing plans to address common concerns. We’ll listen 
and take action.

Some of you have completed previous engagement surveys 
at iAMGOLd. To be fair, you may not have seen substantial 

changes as a result of the feedback you provided, or maybe 
we could have done a better job explaining how some of the 
things we did were a direct result of your feedback. 

bE ASSURED: THIS yEAR WILL bE DIFFERENT. 

We are committed to respecting the time you spend giving 
us your open and constructive feedback. Listening to what 
you tell us, we will prioritize the actions needed to make 
Rosebel an even better place to work. if there are requests 
for changes that we are not able to satisfy, we will let you 
know and explain why. 

This survey is all about having your say so that we can make 
positive changes to how we work together.

On behalf of the Rosebel leadership team, thank you for 
taking the time to complete the survey. We’re excited to hear 
what you have to say. ■

Tijdens uw werkzaamheden elke dag in de mijn ziet u voort-
durend hoe zaken gedaan worden en hoe effectief wij samen-
werken om onze gezamenlijke doelen te bereiken. dit plaatst 
u in een ideale positie om aan te geven wat goed werkt en 
wat verbetering behoeft. 

Wat u ons vertelt in uw antwoorden in de vertrouwelijke em-
ployee engagement survey zal direct invloed hebben op uw 
werkomgeving. Uw Rosebel management team verplicht zich 
tot het nemen van maatregelen op basis van de onderzoeks-
resultaten en tot het uitvoeren van plannen om gemeen-
schappelijke problemen aan te pakken. Wij zullen hiernaar 
luisteren en actie ondernemen.

Sommigen van u hebben reeds eerder een engagement sur-
vey bij iAMGOLd ingevuld. eerlijkheidshalve geven wij toe 
dat u misschien geen significante veranderingen heeft op-
gemerkt als resultaat van de feedback die u ons gegeven 
heeft of mogelijk konden wij een betere job gedaan hebben 
om uit te leggen hoe sommige van de dingen die wij gedaan 

hebben een direct resultaat geweest zijn van uw feedback. 

WIj VERzEKEREN U: DIT jAAR zAL DIT ANDERS zIjN. 

Wij committeren ons aan het respecteren van de tijd die 
u neemt om ons uw open en constructieve feedback te 
geven. Luisterend naar wat u ons vertelt zullen wij prio-
riteit geven aan de acties die genomen moeten worden 
om Rosebel tot een nog betere werkplek te maken. in-
dien er verzoeken zijn om veranderingen aan te bren-
gen waaraan wij niet kunnen voldoen, dan zullen wij 
u daarvan op de hoogte stellen en uitleggen waarom. 

dit onderzoek is belangrijk voor ons om te weten wat u te 
zeggen heeft zodat wij positieve veranderingen kunnen aan-
brengen in hoe wij samenwerken.

namens het Rosebel management team dank ik u voor het 
nemen van uw tijd om de survey in te vullen. We horen graag 
wat u te zeggen heeft. ■
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DeVeLopMents on site

Production process Rosebel water 
kiiki: from water well to bottled water

On Tuesday, May 10, the water filling stations were officially put to use at the Ro-

sebel Plant. The Rosebel-branded water bottles enable us to tap water at these 

filling stations, based on our own needs. And in doing so, we ensure that we use 

less PeT bottles and that we put less stress on the environment. And that’s a 

good thing right?

ontWikkeLinGen op site

Productieproces Rosebel water 
kiiki: van bron tot waterfles

Op dinsdag 10 mei werden de water bijvulstations officieel in gebruik genomen op de 

Rosebel Plant. Met onze Rosebel-branded waterflessen kunnen wij nu zelf ons water 

naar eigen behoefte tappen bij deze stations. en hiermee zorgen wij er met z’n allen 

voor dat wij minder PeT-flessen gebruiken en het milieu minder belasten. Mooi toch?
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Another nice fact is that Rosebel itself produces the majority 
of water used at the Plant in Brokopondo. Rosebel started 
producing its drinking water from the start of the construction 
of the mine. new are the water filling stations.

Currently, Rosebel has nine active water wells. From these 
wells, approx. 200,000 m3 water is produced per year. 1 m3 
is 1,000 liters... so 200,000 m3 is a lot of water!

This water is used for the daily work activities and water 
supply of our employees.

WATER TREATMENT PROcESS

Water is drilled from wells at an average depth of 120 m. 
This water is not immediately suitable for use since it can 
still contain dirt, bacteria and metal residue. These impurities 
must first be removed from the water.

The water passes through the first filtering system, consisting 
of three sand filters. Here, the crude sediment is removed 
after which the water is conducted via an underground piping 
system, to a water bunker where it is collected. 

Wat ook mooi is, is dat Rosebel zelf het meeste water pro- 
duceert dat gebruikt wordt op de Plant in Brokopondo. Rosebel  
heeft vanaf de opzet van de mijn zelf haar drinkwater gepro-
duceerd; wat nieuw is zijn de water bijvulstations.

Op dit moment heeft Rosebel negen actieve waterbronnen. Uit 
deze bronnen wordt per jaar circa 200.000 m3 water gepro- 
duceerd. 1 m3 is 1000 liter... 200.000 m3 is dus heel veel water!

dit water wordt gebruikt voor de dagelijkse werkzaamheden 
en de drinkwatervoorziening van de werknemers. 

zUIVERINGSPROcES
Water wordt geboord uit verschillende bronnen op een ge-
middelde diepte van 120 m. dit water is niet meteen geschikt 
voor gebruik, omdat er nog vuil, bacteriën en metaalresten in 
kunnen voorkomen. deze onzuiverheden moeten eerst ver-
wijderd worden uit het water.

Het water gaat door het eerste filtratiesysteem, dat bestaat 
uit drie zandfilters. Hier wordt het grof sediment verwijderd. 
Middels een ondergrondse buizensysteem wordt het water 
geleid naar een waterbunker, waar het water wordt verzameld.
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The water has a low acid level and contains unwanted 
minerals such as manganese. To be able to remove these 
minerals, chlorine is added to the water. it is then placed in 
retention tanks so that the oxidation process can start. Sand 
and anthracite filters are then used to remove the iron and 
manganese particles. 

next, a second oxidation process ensures that all residual 
particles of iron and manganese are filtered.

This water called pipe water or camp water, is not suitable 
as drinking water but can indeed be used to wash dishes or 
to take a shower. it is pumped to our launderette, bath and 
toilet, kitchen and Camp. 

The pipe water undergoes a next step within the filtering 
process to make it safe for consumption.

Filters with activated carbon remove all organic particles so 
that the water becomes smell- and taste free.

Subsequently, the water is disinfected. Through the use of 
chlorine, ozon and ultraviolet light, harmful bacteria existing 
in the drinking water are killed. Chlorine is added to keep 
the water bacteria free. Afterwards, the water is placed in 
storage tanks. 

THE FILTERED WATER IS NOW SUITAbLE AND 
SAFE FOR cONSUMPTION. 

Het water heeft een laag zuurgehalte en bevat niet-gewenste 
mineralen, zoals ijzer en mangaan. Om deze mineralen te ver-
wijderen wordt chloor toegevoegd aan het water. Het water 
wordt geplaatst in retentietanks zodat het oxidatieproces 
kan starten. Zand- en antraciet filters verwijderen vervolgens 
de ijzer- en mangaandeeltjes.

een tweede oxidatieproces zorgt er daarna voor dat alle rest-
deeltjes aan ijzer en mangaandeeltjes eruit worden gehaald.

dit water dat leidingwater of kampwater wordt genoemd 
is niet geschikt als drinkwater, maar kan wel gebruikt wor-
den voor de afwas en om te douchen. dit water wordt ge-

pompt naar de wasserij, bad en toilet, de keuken en Camp.

Het leidingwater ondergaat nog een stap in het zuiverings-
proces om het geschikt te maken voor consumptie.

Filters met geactiveerde koolstof verwijderen alle organische 
deeltjes om zodoende het water geur-en smaakvrij te maken.

Vervolgens wordt het water gedesinfecteerd. Hierbij worden 
door het gebruik van chloor, ozon en ultraviolet licht schade-
lijke bacteriën die in het drinkwater voorkomen gedood. Om 
het water bacterievrij te houden wordt er chloor toegevoegd. 
daarna wordt het water opgeslagen in opslagtanks.

Waterbron Waterbunker
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MONITORING OF THE WATER qUALITy

The Surface Support department is in charge of the optimal 
management of the drinking water supplies and camp stock, 
from the source to the consumer. every two days, the Surface 
Support dept. sends water samples to the Mill Lab (internal 
laboratory) for microbiological analysis. 

Additionally, the water quality is tested by external 
organizations and regularly water samples are send to BOG 
(Public Health department) and to the SGS in Canada for 
analysis. 

Now that we know that our water is being produced by 
ourselves and with a lot of care and focus on quality, we are 
entitled to feel proud. How many other companies do you 
know in Suriname that produce potable drinking water for 
their own personnel? 

WELL … WOULD ANyONE LIKE ANOTHER SIP 
OF KIIKI? ■

HET GEzUIVERD WATER IS NU GEScHIKT 
VOOR cONSUMPTIE. 

MONITORING VAN DE WATERKWALITEIT

de Afdeling Surface Support is verantwoordelijk voor het op-
timaal beheren van de drinkwatervoorraden en camp-voor- 
raden vanaf de bron tot de gebruiker. Om de twee dagen 
stuurt Surface Support watermonsters naar het Mill Lab  
(interne laboratorium) voor microbiologische analyse. 

Hiernaast wordt de waterkwaliteit ook getest door externe 
organisaties. er worden regelmatig watermonsters gestuurd 

naar het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) en de 
SGS in Canada voor analyse. 

Nu we weten dat ons water door ons zelf, met veel zorg 
en oog voor kwaliteit, wordt geproduceerd mogen wij 
met recht trots zijn. Hoeveel andere bedrijven kent u in  
Suriname die het drinkwater voor haar werknemers zelf 
produceren? 

NOU … IEMAND NOG EEN SLOKjE KIIKI? ■

AntracietfiltersZandfilters Desinfectie van water Watermonsters
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DeVeLopMents on site

Energy Fair - smarter use of 
energy at work and at home

ontWikkeLinGen op site

Energy Fair - slimmer omgaan 
met energie op het werk en thuis

Op woensdag 8 juni is de eerste energy Fair- energietentoonstelling- gehouden 

op site. er is informatie verstrekt aan de werknemers over de verschillende pro-

jecten die Rosebel uitvoert om energie te besparen. Ook is informatie gegeven 

over hoe zuiniger om te gaan met energie, zowel binnen het bedrijf als thuis.

On Wednesday, June 8th, the first energy fair was held on site. information on the 

various Rosebel energy saving projects was provided to the employees, as well 

as information on efficient energy use, both within the company and at home.
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de tentoonstelling was goed bezocht. Behalve posters met 
handige weetjes konden bezoekers ook meedoen aan ver-
schillende spelletjes – z.a. scramble- om hun kennis over ener-
gie op te vijzelen.

de energy Fair is onderdeel van de Rosebel Smart energy 
Program. Het doel van dit programma is om efficiënter om te 
gaan met energie en de uitstoot van CO2 – een broeikasgas 
die bijdraagt aan de opwarming van de aarde- te verminderen.

de zonne- energie Plant van Rosebel is een goed voorbeeld 
van schone en duurzame energie. de Plant is in oktober 2014 
officieel in gebruik genomen en heeft een geïnstalleerd ver-
mogen van 5 megawatt. de opgewekte energie zorgt ervoor 
dat Rosebel minder energie hoeft af te nemen van de energie 
Bedrijven Suriname.

door de zonne-energie Plant wordt jaarlijks 5400 ton CO2 
minder uitgestoten.

Wist u dat een bijkomend voordeel een jaarlijkse besparing 
van 2 miljoen liter water is? Jawel… dat is de hoeveelheid 
water die een dieselgenerator nodig heeft om dezelfde hoe-
veelheid energie op te wekken als de zonne-energie Plant. 

en – niet minder belangrijk- de Zonne-energie Plant levert 
jaarlijks een besparing op van USd 1, 5 miljoen! 

Rosebel heeft een energy Team en dit team heeft richtlijnen 
samengesteld voor een kostenefficiënt gebruik van energie 
en de vermindering van de uitstoot van CO2.

Op dit moment lopen er enkele pilotprojecten voor energie-
zuinige verlichting, zuinigere airco gebruik en productie van 
warm water door gebruik van minder energie. 

DE VOLGENDE ENERGy FAIR WORDT IN  
OKTObER GEHOUDEN. ■

The exhibition was well attended. Posters with useful tips 
were displayed and visitors could take part in different games 
– e.g. scramble- to boost their knowledge on energy.

The energy Fair is part of the Rosebel Smart energy Program. 
The goal of this program is a more efficient use of energy and 
the reduction of greenhouse gas (GHG) emissions - gasses 
that contribute to global warming.

The Solar Power Plant of Rosebel is a good example of 
clean and renewable energy. The plant was commissioned in 
October 2014 and has an installed capacity of 5 megawatts. 

With the generated energy Rosebel needs less energy from 
the energy Company Suriname. The Solar Plant results in an 
emission reduction of 5,400 tons of GHGs.

did you know that an additional benefit is annual savings of 
2 million liters of water? Yes ... that is the amount of water 
required for a diesel generator to generate the same amount 
of energy as the Solar Plant.
And - no less important- the Solar Plant saves the company 
USd 1, 5 million annually!

Rosebel has an energy Team and this team has put together 
guidelines for the cost-effective use of energy and the 
reduction of GHG-emissions.

At the moment, some pilot projects for energy-efficient 
lighting, use of energy efficient air conditioning and production 
of hot water by using less energy are being implemented.

THE FOLLOWING ENERGy FAIR WILL bE HELD 
IN OcTObER. ■
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sustainaBiLity / safety

safety Week 2016 - yu safety de in yu eygi anu - 
Jouw veiligheid heb je zelf in de hand
door: occupational Health & safety Department

er is voor dit thema gekozen vanwege het groot aantal  
“beknellingsincidenten” in 2015 en 2016, met als gevolg 
een toename van hand- en de vingerverwondingen. Andere 
onderwerpen die onder de aandacht werden gebracht ge-
durende deze dagen waren: schade aan materiaal, naleving 
regels lichte voertuigen en het belang van het gebruik van 
persoonlijke beschermingsmiddelen (PPe).

eén van de nieuwe concepten tijdens de beurs was de intro-
ductie van een veiligheidsschets gespeeld door de bekende 
theatergroep A SA GO. door middel van drama schetste de 
theatergroep realistische situaties om het belang van hand-
veiligheid op de werkvloer te benadrukken.

Tijdens de beurs verstrekte de medische afdeling informatie 
en de werknemers hadden de gelegenheid om hun bloeddruk, 
gewicht en lengte te laten meten en medisch advies over 
deze onderwerpen in te winnen.

Meer dan 450 werknemers hebben de beurs bezocht; een 
stijging van meer dan 50% ten opzichte van vorig jaar. de 
campagne werd goed ontvangen en is een succesvolle stap 
naar meer betrokkenheid van werknemers.

LAAT ONS SAMEN STREVEN NAAR NUL 
INcIDENTEN! ■

Op 7 en 9 juni organiseerde de Occupational Health & Safety department  

Safety fairs om de awareness over veiligheid bij de medewerkers te verhogen. 

Het thema van dit jaar was handveiligheid - “Jouw veiligheid heb je zelf in de hand”.
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sustainaBiLity / safety

safety Week 2016 - your safety is in your own hands
By: occupational Health & safety Department

On June 7th and 9th the Occupational Health and Safety department organized Safe-

ty fairs to engage with the workforce and raise safety awareness among employ-

ees. The theme for this year was hand safety – “Your safety is in your own hands”. 

This theme was chosen because of the large amount of 
pinch point incidents in 2015 and 2016, resulting in an 
increase of hand and finger injuries. Other topics that were 
promoted during these days were: property damages, light 
vehicle compliance and the importance of the use of personal 
protective equipment (PPe).

One of the new concepts during the fair was the introduction 
of a safety sketch, played by the famous theater group A SA 
GO. Through drama and real-life sketches the theater group 
highlighted the importance of hand safety on the work floor. 

during the fair the Medical department also shared 
information and the employees had the opportunity to 
measure their blood pressure, weight, length and get medical 
advice on these topics.

Over 450 employees attended the fair; an increase of more 
than 50% participants compared to last year’s fair. The 
campaign was well-received and a successful step towards 
more engagement with our workforce. 

LET US STRIVE TOGETHER FOR zERO INcIDENTS! ■
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sustainaBiLity / enVironMent

roseBeL’s MiJnsLuitinGspLan
door: Hedy feen-Hoeseni (Environmental Coordinator) and yoanne najoe (Community Relations Officer)

Mijnen hebben een beperkte levensduur die kan variëren van enkele jaren tot 
enkele tientallen jaren, afhankelijk van de beschikbare ertsvoorkomens en 
winstgevendheid van de mijnbouwactiviteiten. Als de ertsvoorkomens in een 
operationele mijn zijn uitgeput of als de mijnactiviteiten niet langer winstgevend 
zijn, vindt sluiting van de mijn plaats. Mijnsluiting is het proces van stopzetting 
van de mijnactiviteiten op tijdelijke of permanente basis. Hoewel mijnsluiting de 
laatste fase is binnen de mijncyclus, start de sluitingsplanning van de mijn in de 
beginfase van de ontwikkeling van het project.

sustainaBiLity / enVironMent

roseBeL’s Mine cLosure pLan
By: Hedy feen-Hoeseni (Environmental Coordinator) and yoanne najoe (Community Relations Officer)

Mines have a limited lifetime, which can vary from a few years to several decades, 
depending on the available mineral resources and the profitability of mining. Once 
the resource at an operating mine is exhausted, or operations are no longer 
profitable mine closure occurs. Mine closure is the process of shutting down 
mining operations on a temporary or permanent basis. Although mine closure is 
the final stage of the mine cycle, closure planning starts in the early stages of 
project development. 
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Het doel van de sluitingsplanning is om het verstoord land 
op de concessie terug te brengen naar een staat van zelf-
behoud, in overeenstemming met de vastgestelde doelen 
voor landgebruik. Alle aspecten van het milieu zoals bodem, 
water, lucht en gemeenschappen worden in de sluitingsplan-
ning meegenomen. in lijn met de geldende regels beschikt 
Rosebel over een algemeen mijnsluitingsplan en het bedrijf is 
momenteel in het proces van detaillering van het plan.

SLUITINGSPLANNING

Mijnsluiting is de laatste fase van de mijncyclus, voorafge-
gaan door exploratie, constructie en operations. Het mar-
keert de periode wanneer de ertswinningsactiviteiten zijn 
stopgezet en de ontmanteling en herstelwerkzaamheden uit-
gevoerd worden ter afronding. dit is ook de periode waarin 
het overgrote deel van de reclamatiewerkzaamheden wordt 
afgerond zodat de grond weer veilig en bruikbaar is gemaakt.

Rosebel zal het mijnsluitingsproces uitvoeren op een wijze 
zoals voorgeschreven door de geldende wetgeving, zoals 
de RGM environmental Health & Safety Policy, de delfstof-
fenovereenkomst, de Mijnbouwwet en de environmental im-
pact Assessment (eiA). 
daarom heeft RGM de herstel- en mijnsluitingswerkzaam- 

heden opgenomen in het RGM Life-of-Mine (LOM) plan om 
te garanderen dat mogelijke aansprakelijkheid en onzeker-
heden vastgesteld worden en dat de juiste mitigatiestrate-
gieën tijdig zijn ontwikkeld en toegepast. Reclamatie is het 
proces waarin verstoord land omgezet is naar het voormalig 
of ander productief gebruik. in het geval van RGM zou dit de 
fysieke stabilisatie van pitwalls, dammen, waste dumps, land-
schapsverzorging, herstel van de bovenste grondlaag, ont-
manteling van infrastructuur, monitoring van grondoppervlak 
en grondwater etc., betekenen.

Tijdens de mijnwerkzaamheden wordt verandering van het 
landschap voortdurend geminimaliseerd door efficiënt ge-
bruik van land in het concessiegebied van Rosebel en wordt, 
waar mogelijk, progressieve reclamatie ondernomen om de 
hoeveelheid land dat na de mijnsluiting gereclameerd dient te 
worden, te verminderen.

Het belangrijkste doel van de mijnsluiting is om verstoord 
land in het concessiegebied terug te brengen naar een 
staat van zelfbehoud volgens de bepaalde landgebruik-
doelen. Het bepalen van kenmerken die deze staat van 
zelfbehoud definiëren, worden vastgesteld door perio-
dieke controles van het herstelproces en overleg met de 
verschillende project stakeholders.

The goal of closure planning is to return disturbed land on 
the concession to a self-sustaining state, according to the 
identified land use objectives. All aspects of the environment, 
such as soil, water, air, and communities, are considered 
during closure planning. in line with applicable regulations 
Rosebel has an overall mine closure plan and is currently is 
the process of detailing this plan.

cLOSURE PLANNING

Mine closure is the final stage of the mine cycle, preceded by 
exploration, construction and operation. it marks the period 
when the ore-extracting activities of a mine have ceased, 
and final decommissioning and mine reclamation are being 
implemented for completion. it is also the period when the 
majority of mine reclamation is completed, making the land 
safe and useful again.

Rosebel is committed to undertaking mine closure in a manner 
which is consistent with the applicable laws and regulations, 
such as the RGM environmental Health and Safety Policy, the 
Mineral Agreement, the Mining Law and the environmental 
impact Assessment (eiA). 
Accordingly, RGM has integrated reclamation and mine 
closure activities into the RGM life-of-mine (LOM) plan in 
order to ensure that potential liabilities and uncertainties 
are identified, and that appropriate mitigation strategies are 
developed and implemented in a timely manner. Reclamation 

is the process in which disturbed land is converted to its 
former or other productive uses. in terms of RGM this would 
entail physical stabilization of pits walls, dams and waste 
rock piles, landscaping, restoring topsoil, decommissioning of 
infrastructure, surface and groundwater monitoring etc.

during operations, alteration of the landscape continues to 
be minimized through the efficient use of land within the RGM 
concession area and progressive reclamation is undertaken 
wherever possible in order to minimize the amount of land 
required to be reclaimed following closure of the mine.

The primary goal of the mine closure plan is to return 
disturbed land on the concession area to a self-sustaining 
state, according to the identified land use objectives. 
identifying characteristics which define a self-sustaining state 
will be determined through periodic review of reclamation 
performance and consultation with the various project 
stakeholders. 

KEy ObjEcTIVES

Closure planning should consider minimizing long-term 
impacts on people, communities, their environments, 
infrastructure, and livelihoods, and create self-sustaining 
communities that are, resilient, safe, healthy and socio-
economically viable after the mine ceases to operate. Mine 
closure objectives must be considered during every activity 

July 2016 editie 9 RGM news magazine  23   



VOORNAAMSTE DOELEN

Sluitingsplanning moet voornamelijk gericht zijn op minimalise-
ring van langtermijn invloeden op personen, gemeenschappen, 
hun leefomgeving, infrastructuur en middelen van bestaan, en 
moet helpen om zelfvoorzienende gemeenschappen te creëren 
die veerkrachtig, veilig, gezond en sociaal-economisch weerbaar 
zijn nadat de mijn ophoudt te bestaan. de mijnsluitingsdoelen 
moeten bij elke activiteit, die op elk niveau binnen de mijnwerk-
zaamheden wordt ondernomen, in ogenschouw genomen wor-
den, waarbij rekening gehouden wordt met het aspect dat wat 
niet verstoord hoeft te worden, ook niet verstoord moet worden. 

effectieve sluitingsplanning houdt in het samenbrengen van 
meningen, bezorgdheden, aspiraties, inspanningen en kennis 
van verschillende interne en externe stakeholders voor het 
bereiken van resultaten die gunstig zijn voor het opererend 
bedrijf en de gemeenschappen. Alle relevante stakeholders 
worden gedurende de gehele levenscyclus van de opera- 

tions betrokken om een adequate mijnsluiting te garanderen.

MIjNSLUITING WORKSHOP

Op 14 en 15 juli 2015 organiseerde SRK Consulting (Canada) 
inc. een tweedaagse mijnsluiting workshop op de Rosebel 
site voor iAMGOLd corporate en RGM senior mine staff. Het 
doel van de workshop was om de belangrijkste vraagstukken 
met betrekking tot mijnsluiting en de gevolgen daarvan voor 
senior staf te bepalen; ontwikkeling van een benadering voor 
sluitingsplanning; en uiteenzetting van een plan voor ontwik-
keling van de sluitingsplanning. 
Momenteel is RGM bezig een gedetailleerd mijnsluitingsplan 
samen te stellen om te garanderen dat de sluitingsactivitei-
ten voldoen aan de regels, geldende wetgeving en opera- 
tionele criteria. alsook de duurzaamheidsprincipes. 
Tijdens dit proces zullen de externe stakeholders, hoofdzake-
lijk de overheid en gemeenschappen, betrokken worden mid-
dels hoorzittingen en meetings. ■

undertaken at any stage of a mine, keeping in mind that all 
aspects that doesn’t have to be disturbed shouldn’t be. 
effective closure planning involves bringing together the 
views, concerns, aspirations, efforts and knowledge of 
various internal and external stakeholders to achieve 
outcomes that are beneficial to the operating company 
and the communities. The process of engagement with all 
relevant stakeholders is undertaken throughout the life cycle 
of the operation to ensure proper mine closure.

cLOSURE WORKSHOP

On July 14 – 15, 2015, SRK Consulting (Canada) inc. 
facilitated a two-day closure workshop at the Rosebel 

mine site for iAMGOLd corporate and RGM senior staff. 
The purpose of the workshop was to identify key closure 
issues and their implications for senior mine staff; develop an 
approach for closure planning; and outline a plan to advance 
closure planning.

Currently RGM is in the process of drafting a detailed 
Mine Closure Plan, in order to ensure closure activities 
are consistent with the policies, applicable legislation and 
operating criteria, and the principles of sustainability. in this 
process of drafting the detailed Mine Closure Plan external 
stakeholders will be involved, primarily the government and 
communities. The involvement of these primary stakeholders 
will be through hearings and meetings. ■

closure

Production

Exploration

construction
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sustainaBiLity / coMMunity reLations

BRokoPondo PRojECt 
iMpLeMentation traininG 
proGraM 2016
By: yoanne najoe, Community Relations Officer

Acht studenten van het Brokopondo Studiebeurzenprogram-
ma, allen in voortgezet onderwijs, hebben deelgenomen aan de 
Project implementation training. de training begon op 28 mei 
en werd officieel geopend in aanwezigheid van General Mana-
ger Suresh Kalathil en Sustainability Manager Jerry Finisie. 

de training heeft meer structuur gegeven aan de betrokken-
heid tussen studenten en heeft hen versterkt om (sociale) 
vraagstukken in hun district te helpen oplossen, door hen de 
nodige tools te bieden om een duurzaam project te ontwik-
kelen en uit te voeren. 

de leerlingen die aan de training hebben deelgenomen hebben 
geleerd om projectvoorstellen te schrijven die in aanmerking 
kunnen komen voor financiering. de training werd op 4 juli afge-

sloten met de uitreiking van de certificaten aan de deelnemers. 

Als onderdeel van de training hebben de studenten een volle-
dig uitgewerkt projectplan ontwikkeld dat ingediend kan wor-
den bij de Community Relations department van Rosebel of 
andere mogelijke donoren. Voor dit jaar heeft Rosebel maxi-
maal $5.000 toegewezen voor het beste projectvoorstel. 
elke deelnemer kreeg de gelegenheid om zijn of haar project 
aan een panel voor te leggen. 

de Project implementation training zal een jaarlijks terug- 
kerend evenement zijn. 
Het zal de inzichten van de studenten, als Rosebel ambas-
sadeurs, vergroten zodat zij een waarlijke bijdrage kunnen  
leveren aan de ontwikkeling van hun gemeenschappen. ■

Het Brokopondo Studiebeurzenprogramma, gesponsord door Rosebel, biedt studenten van Brokopon-
do de gelegenheid voortgezet onderwijs te volgen in Paramaribo. Onlangs is Rosebel gestart met een 
project implementation training voor deze studenten. de training zal de zichtbaarheid van deze studen-
ten in Brokopondo vergroten en hun betrokkenheid en relatie binnen hun gemeenschappen versterken.

eight students of the Brokopondo Scholarship Program, 
all in higher education, have participated in the training, 
which started on May 28th and was officially launched in 
the presence of General Manager Suresh Kalathil and the 
Sustainability Manager Jerry Finisie. 

The training has given more structure to the engagement 
between students and has empowered them to 
help challenge (social) issues within their district by 
providing them the tools to develop and implement 
a sustainable project. The participated students are 
trained to draft project proposals, suitable to be 
submitted for financing. The training ended on July 4th 

with the presentation of certificates to the participants. 

As part of the training the students have developed a 
fully worked out project plan which can be submitted to 
the Community Relations department of Rosebel or other 
potential donors. For this year Rosebel has allocated a 
maximum of $5000 for the best project idea. each participant 
had the opportunity to submit their project to a panel. 

The Project implementation training is set to be a yearly 
reoccurring event. 
This will improve the visibility of the students as Rosebel 
ambassadors in giving back to their communities. ■

The Brokopondo Scholarship Program, sponsored by Rosebel, provides students of Brokopondo 
the opportunity to attend higher education in Paramaribo. Recently, Rosebel has started a project 
implementation training for these students. This training will enhance the visibility of these stu-
dents in Brokopondo and will improve their engagement and relationship within their communities.

Sustainability
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Stuart Morales is opgegroeid 
in oud Koffiekamp en heeft na 
de transmigratie gewoond in 
nieuw Koffiekamp (nKK). na 
afronding van zijn studie in Pa-
ramaribo heeft hij gewerkt bij de 
Surinaamse overheid. in 1990 
vertrok hij naar nederland, al-
waar hij 21 jaar heeft gewoond 
en gewerkt. in 2007 kwam hij 

terug naar Suriname, aanvankelijk op vakantie. Vanaf 
2008 woont hij te nieuw Koffiekamp.
Stuart is voorzitter van de Consultatie Committee (CC) 
van nKK. namens de dorpskapitein vertegenwoordigt 
hij de gemeenschap bij besprekingen over dorpsaan-
gelegenheden met de overheid en Rosebel. Verder is 
hij beheerder en directeur van Mosfarm- een pluimvee-
bedrijf te nKK.

HOW cOMMUNITIES cAN 
cONTRIbUTE TO THEIR 
OWN DEVELOPMENT
in this article, i want to discuss how communities can take 
care of their own development. i namely want to tell you 
about how a community project can actually contribute to 
community development.

NIEUW KOFFIEKAMP (NKK)

nKK is a community with approx. 600 inhabitants, of which 
the majority is in the age group 16 - 40 years. The problems 
faced by nKK are amongst others, poor to no employment 
opportunities, no recreation and sports facilities and insuffi-
cient education options in Brokopondo.
The idea to take its own development at hand is no new con-

HOE GEMEENScHAPPEN 
KUNNEN bIjDRAGEN AAN 
HUN EIGEN ONTWIKKELING
in dit artikel wil ik het hebben over hoe gemeenschappen zelf 
hun ontwikkeling ter hand kunnen nemen. ik wil het met name 
hebben over hoe een gemeenschapsproject daadwerkelijk kan 
bijdragen aan een stukje gemeenschapsontwikkeling.

NIEUW KOFFIEKAMP (NKK)

nKK is een gemeenschap met ongeveer 600 inwoners, voor 
het grootste deel uit de leeftijdsgroep 16 - 40 jaar. de proble-
men waarmee nKK te maken heeft zijn o.a. weinig tot geen 
werkgelegenheid, geen ontspannings-en sportfaciliteiten en 
onvoldoende onderwijsmogelijkheden in Brokopondo. 

de gedachte om de eigen ontwikkeling ter hand nemen, is 
geen nieuwe gedachte voor nKK. Al jaren terug is de “Stich-
ting ter ontwikkeling en opbouw van nKK” opgericht. de 
voorzitter van deze stichting is kapitein Wijnerman van nKK.

steM Van De GeMeenscHap

in “STeM VAn de GeMeenSCHAP” PRAAT een Lid VAn de GeMeenSCHAPPen in 
BROKOPOndO OVeR de OnTWiKKeLinGen in ZiJn OF HAAR dORP.
in deZe ediTie iS AAn HeT WOORd: STUART MORALES

Voice of tHe coMMunity

in “VOiCe OF THe COMMUniTY”, A MeMBeR OF THe COMMUniTieS in BROKOPOndO 
SPeAKS ABOUT THe deVeLOPMenTS in HiS OR HeR COMMUniTY.
in THiS ediTiOn We GiVe THe FLOOR TO: STUART MORALES

Stuart Morales grew up in the old village 
Koffiekamp and after the transmigration he lived in 
nieuw Koffiekamp (nKK). After his studies in Para-
maribo, he was employed with the Surinamese 
government. in 1990, he went to the netherlands 
where he lived and worked for 21 years. in 2007 
he returned to Suriname, initially on vacation. Since 
2008 he lives in nieuw Koffiekamp. 

Stuart is chairman of the Consultation Commit-
tee (CC) of nKK. On behalf of the village captain, 
he is the representative of the community at 
talks on village matters with the government and  
Rosebel. Furthermore, he is the manager and direc-
tor of Mosfarm, a poultry farm in nKK.

“AllES bEginT MET EEn 
gOEdE SAMEnwERking En 
wEdERzijdS RESpECT”

“iT All STARTS wiTh gOOd COOpE- 
RATiOn And MuTuAl RESpECT”
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cept for nKK. Since years now, the “Foundation for devel-
opment and Growth of nKK” was founded. The chairman is 
village captain Wijnerman of nKK. 
i am seated in the Consultation Committee (CC) of nKK for 
almost eight years now – first as a member and now as 
chairman. The CC is a partner and community representative 
for discussions on community development, set up upon re-
quest of Rosebel.
in the course of the years, the community, with financial sup-
port of Rosebel, worked towards visible changes in nKK. A 
lot has been invested in infrastructure, namely a policlinic, 
new school buildings, teacher’s accommodations and a guest 
house of which the handing over is still to take place. 
Another project is the set up of a poultry farm at nKK- a 
production company that contributed to employment and 
generation of income.

MOSFARM

The initial idea was the production of chickens and originated 
from the women’s organization of nKK. With support of the Can-
ada Fund, a building was constructed after which, with the help 
of Rosebel, a poultry farm called Mosfarm was built, for the pro-
duction of eggs. That was the moment when i was employed as 
manager and director by the “Foundation for development and 
Growth of nKK” which is in charge of management of Mosfarm.

The project started with 99 hens. Once the quality was ap-
proved, Rosebel purchased the eggs for own consumption. 
The number of hens was expanded to 2,400 so that Mos-
farm was able to deliver more eggs. The company is now so 
far that it is planning a second expansion. i hope and expect 
that this expansion can be realized this year. Four workers 
are employed at the farm. Following a number of years of 
investments, the first profits are expected to come in July 
2016. 15% of these profits are intended for the community.

SUccESS FAcTOR 

This project is in fact the only production project that was 
sustained in nKK. it created employment and income. Mos-
farm is even able to donate to villagers in need. 

important for the success of this project – in fact of every 
project – is that it is clear who is in charge of what. As man-
ager of this project, i can be addressed directly by the manag-
ing Foundation in case something goes wrong.

It is this type of projects that the communities of 
brokopondo need to reach the next level of community 
development: a more sustainable cooperation between 
company and community in the area of support of local  
entrepreneurship and creating jobs. ■

ik zit al ruim acht jaar in het Consultatie Comité (CC) van nKK- 
eerst als lid en nu als voorzitter. de CC is een overlegorgaan 
dat op verzoek van Rosebel is ingesteld en namens de gemeen-
schap gesprekspartner is bij gemeenschapsontwikkeling.
in de loop der jaren heeft de gemeenschap, met de financiële 
ondersteuning van Rosebel, gewerkt aan zichtbare verande-
ringen in nKK. er is geïnvesteerd in infrastructuur, zoals een 
nieuwe polikliniek, nieuwe schoolgebouwen, onderwijzers- 
woningen, een guest house die nog moet worden overgedragen.
een ander project is de opzet van een pluimveebedrijf te 
nKK- een productiebedrijf die heeft bijgedragen aan werk- 
gelegenheid en het genereren van inkomsten.

MOSFARM

Het idee was in eerste instantie de productie van slachtkip-
pen en kwam van de vrouwenorganisatie van nKK. Met on-
dersteuning van de Canada Fund werd een gebouw opgezet. 
Hierna werd met ondersteuning van Rosebel een pluimvee-
bedrijf, Mosfarm, opgezet voor de productie van eieren. dat 
was het moment dat ik door de “Stichting ontwikkeling en 
opbouw van nKK” –die het beheer van Mosfarm voert- werd 
aangetrokken als beheerder en directeur.
Het project begon met 99 legkippen. nadat de kwaliteit goed 
werd bevonden, nam Rosebel de eieren af voor eigen gebruik. 
Het aantal legkippen werd uitgebreid tot 2400 waardoor 
Mosfarm meer eieren kon leveren. Het bedrijf is nu zelfs zo 
ver dat een tweede uitbreiding in de planning is. ik hoop en 
verwacht dat deze uitbreiding dit jaar gerealiseerd kan worden. 
er werken vier werknemers bij het bedrijf. na enkele jaren van 
investeren, worden de eerste winsten in juli 2016 verwacht. 
Van deze winst is 15% bestemd voor de gemeenschap.

SUccESFAcTOR 

dit project is in feite het enige productieproject dat stand 
heeft gehouden in nKK. Het project creërt werkgelegenheid 
en inkomsten. Mosfarm is zelfs in staat om te doneren aan 
hulpbehoevende dorpsbewoners.
Belangrijk voor het welslagen van dit project – in feite van elk 
project – is dat duidelijk is bij wie de veranwoordelijkheden liggen. 
Als beheerder van dit project kan ik direct door de beherende 
Stichting worden aangesproken ingeval er iets mis mocht gaan.

Het zijn dit soort projecten die de gemeenschappen van 
brokopondo nodig heeft om te komen tot de “next level” 
van gemeenschapsontwikkeling: een duurzamere samen-
werking tussen bedrijf en gemeenschap op het gebied 
van het ondersteunen van lokaal ondernemerschap en het 
scheppen van werkgelegenheid. ■

Stem van de gemeenschap / Voice of the communitysite
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WoMen in MininG

MoniQuE BoEdhai, haul Truck Operator

MoniQuE BoEdhai, haul Truck Operator

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 

MOniQUe BOedHAi, Haul truck Operator Level i bij de afdeling Mine Operations.

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 

MONIqUE bOEDHAI, Haul Truck Operator Level i at the Mine Operations department.

Monique werkt vanaf augustus 2006 bij Rosebel en is op dit moment de enige vrouwelijke  
truck operator bij het bedrijf; een goedlachse vrouw die haar “mannetje” weet te staan tussen 
haar collega’s.

Monique is a Rosebel employee since August 2006 and at the moment, she is the only female 
truck operator within the company; a cheerful woman who knows how to stand her ground 
amongst her male colleagues.
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women in Mining

Hoe ziet een normale werkdag van jou eruit?
Als operator heb ik de 14/7 shift, waarvan 1 week de dag 
shift en de andere week de nacht shift. ik ben een “vroege 
vogel” – altijd geweest- dus als ik de dag shift heb, gaat mijn 
wekker om 3 uur ’s morgens af. ik neem dan rustig de tijd om 
me klaar te maken, koffie te drinken en mijn ontbijt klaar te 
maken. Ontbijten zelf doe ik in de truck. Om 5:30 a.m. is de 
line-up en omstreeks 6 a.m. begin ik aan de eerste rit. Aan het 
begin van de middag heb ik mijn lunch break; de lunchtijden 
verschillen per pit. Omstreeks 3 uur heb ik een korte koffie-
break en rond een uur of 5:50 p.m. zit mijn dienst erop.

je bent de enige vrouw tussen een grote groep 
mannelijke collega’s. Hoe ervaar je de samen-
werking met deze collega’s? behandelen ze je 
als vrouw anders dan een mannelijke collega?
ik zit in Crew A en dat is echt de leukste groep! ik werk prettig 
met de crew. natuurlijk zijn er ups en downs, maar ik zou deze 
groep voor geen goud willen verruilen voor een andere. in de be-
ginperiode waren er vier vrouwelijke operators; de drie andere zijn 
of naar een andere afdeling of niet meer werkzaam bij Rosebel.

in het begin was het moeilijk. ik heb weleens opmerkingen 
gehoord als “ dit is geen werk voor een vrouw. Je hoort thuis 
te zijn om te koken en voor de kinderen te zorgen.” ik heb mij 
nooit veel aangetrokken van dit soort praatjes. Het ging bij 
mij het ene oor in en het andere weer uit. naarmate de jaren 
verstreken voelde ik me meer geaccepteerd, maar ergens –
heel subtiel- voel je toch een verschil in behandeling. ergens 
is de Surinaamse samenleving toch niet helemaal ready voor 
een vrouw in een “mannenberoep” in een mijn.

RGM-News: Monique, waar liggen je roots?
Mb: ik ben geboren en opgegroeid in Albina. Met de Bin-
nenlandse oorlog verhuisde mijn familie naar Parama-
ribo. We gingen na het einde van de oorlog terug naar Al-
bina. Mijn moeder en nog andere familieleden wonen nog 
in Albina, maar ik ben al een aantal jaren in Paramaribo.

Vertel ons over je loopbaan bij Rosebel?
Rosebel is mijn eerste werkgever waar ik in vaste dienst ben. 
in 2006 begon ik bij de Trainingsafdeling van Mine Operati-
ons. ik was belast met vertaalwerk voor de toenmalige chef; 
van het Surinaams of nederlands naar het engels. ik gaf mijn 
chef aan dat ik interesse had voor veldwerk als truck opera-
tor. Truck besturen had ik geleerd van mijn vriend, die als truck 
chauffeur hout transporteerde vanuit het binnenland naar Pa-
ramaribo. Verder heb ik ongeveer twee jaar taxi gereden op 
de route Albina- Paramaribo. ik had dus wel enige ervaring 
achter het stuur.
Van mijn toenmalige chef mocht ik een rijtest doen op de 777.

De 777 is wel een erg grote haul truck. ben je 
niet bang geweest bij de eerste rit?
Hahaha….. geen moment! Mijn passie is: achter het stuur 
zitten. Voor mij kon het niet vroeg genoeg. ik had al eerder 
trucks gereden samen met mijn vriend en ook al was de 777 
een stuk groter, bang voor de rijtest was ik niet. Belangrijk is 
dat je een goed beeld hebt van hoe lang en breed het voer-
tuig is dat je gaat besturen. Het ging trouwens heel goed met 
het rijden! ik kreeg toestemming om de training tot operator 
van de 777 te doen. die training zou twee weken duren, maar 
het is me gelukt om het in een week af te ronden.

i had been driving trucks before with my boyfriend and 
although the 777 is a lot bigger, i was not scared of the test 
at all. The important thing is that you have a good picture 
of the dimensions of the vehicle before getting behind the 
wheel. And i did very well you know! i was allowed to follow 
the training to be a 777 Operator which took two weeks, but 
i managed to complete it in one week.

What does a normal work day look like for you?
As operator, i have a 14/7 shift of which 1 week in the day 
shift and the other week in the night shift. i am an “early bird’, 
always have been, so on my day shift, i put my alarm clock 
at 3 a.m. i take my time to get ready, drink coffee and make 
breakfast which i eat on the truck. At 5:30 a.m., i join the 
line-up and around 6 a.m. i start off for my first drive. in the 
early afternoon, i enjoy my lunch break. The lunch times differ 
for each pit. At 3 p.m., i have a short coffee break and around 
5:50 p.m., i am finished with my shift.

you are the only woman amidst a large group of 
male colleagues. How do you feel about wor-
king with them? Do they treat you differently 
because you are a woman?
i am in Crew A which is really the greatest team! i have a 
pleasant work relation with them. Of course there are 
ups and downs but i would not trade this group with 
any other. in the start off period, we had four female 

RGM News: Monique, can you tell us about your 
background?
Mb: i was born and raised in Albina. My family moved to Para-
maribo during the war in the hinterland. When the war ended, 
we returned to Albina. My mother and a few relatives still 
live in Albina but i live in Paramaribo since some years now. 

Tell us about your career at Rosebel?
Rosebel is the first employer where i was offered permanent 
employment. in 2006, i began my career at the Training 
department of Mine Operations where i was in charge of 
translation assignments for the former head of department; 
translations from Sranan Tongo (Surinamese) or dutch to 
english. At the same time, i let my supervisor know that i  
was interested in field work, namely as a truck operator. 
driving a truck was something i had learned from my 
boyfriend who was a truck driver, transporting lumber from 
the interior to Paramaribo. i was also a taxi driver on the 
route Albina-Paramaribo for almost 2 years. So you can say  
i had some experience behind the wheel.
My supervisor at the time allowed me to do a driving test on 
the 777.

The 777 is quite a large haul truck. Were you 
not scared during the first ride?
Hahaha….. not for a minute! My passion has always been to 
be at the wheel and i could not have started early enough. 
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kinderen heel goed zijn terecht gekomen. ik hoor weleens ver-
halen dat het anders kan, daarom ben ik God dankbaar dat ik 
lieve en vooruitstrevende kinderen heb. Mijn dochter van 19 
studeert Psychologie aan de AdeK Universiteit van Suriname.
Volleyballen is mijn hobby. ik heb gespeeld voor een ploeg, 
maar door het ongeval aan mijn enkel kan ik jammer genoeg 
niet meer volleyballen. Verder ben ik een film freak .. ik ben dol 
op films en series.

Monique, het was erg leuk om met je te babbe-
len. Heb je tot slot nog iets dat je wilt zeggen?
Mijn ongeval aan mijn enkel heeft mij geleerd dat een ongeluk 
in een klein hoekje schuilt. daarom zeg ik: Wees altijd voor-
zichtig en oplettend bij alles wat je doet. ■

zou je bij Rosebel iets anders willen doen dan 
dat wat je nu doet? 
Het liefst zou ik loading unit operator willen , namelijk shovel 
operator. Maar in december 2014, kreeg ik bij het uitstappen 
uit de bus bij de Pay Caro lunch room – ik zou net beginnen 
met de night shift- een ongeluk aan mijn enkel. ik stapte op 
een 6” steen, waardoor ik mijn enkel en boven-enkel brak. ik 
lag toen twee weken in het ziekenhuis en moest daarna drie 
maanden thuis blijven voor herstel. ik heb een jaar lang kan-
toorwerk gedaan bij de afdeling drill and Blast. daarna mocht 
ik weer bij Load and Haul. Om shovel operator te worden zou 
ik eerst operator van de excavator moeten zijn, maar van-
wege mijn ongeluk aan mijn enkel is het lastig voor mij om 
de excavator te beklimmen. dus jammergenoeg zal ik mijn 
droom van shovel operator niet waar kunnen maken.

Wat zijn de leukste momenten voor jou op het werk?
ik vind de night shift het leukst. ik heb een leuke crew en bij 
de night shift is er meer ruimte voor een grapje via de radio.
Verder vind ik de zaterdag barbecue on site erg leuk. Als mijn 
werkschema het toelaat, dan ga er met mijn Rosebel-vrien-
dinnen naar toe.
Vond ontzettend leuk dat het Rosebel team zo een drie jaar 
terug bij de CTSS volleybal kampioen werd. 

Hoe ziet je persoonlijk leven eruit?
ik heb 3 kinderen. ik woon met mijn man en kinderen in een 
rustige buurt te Zorg en Hoop. in het begin vonden de kin-
deren het moeilijk dat ik voor het werk lang van huis bleef, 
maar ze hebben het vroeg geaccepteerd. Het voordeel is dat 
ze geleerd hebben vroeg zelfstandig te zijn. ik ben blij dat de 

What are your greatest moments at work?
i like the night shift most. i work with a nice crew and during the 
night shift there is always room for a joke through the radio.
Also, i really enjoy the Saturday night barbecues on site. if 
my work shift allows, i always go with my Rosebel friends.
i was happy when the Rosebel team became CTSS volleyball 
champ three years ago.

What does your personal life look like?
i have 3 children. i live with my husband and kids in a quiet 
neighborhood in Zorg en Hoop. At first, my children had a dif-
ficult time seeing me away from home for such long times, 
but they soon accepted it. The good thing is that they lear-
ned early on how to be independent. i am really happy that 
they turned out so well. i hear many stories of how things go 
otherwise so i am truly thankful to God for my lovely and am-
bitious children. My daughter who is 19 studies Psychology 
at AdeK University of Suriname. 
My hobby is playing volleyball. i was in a team but because 
of my ankle injury i can no longer play. i am also a real film 
freak... i like to watch movies and tv series.

Monique, it was nice talking to you. Is there 
anything else you would like to say?
The injury i had on my ankle taught me that unexpected ac-
cidents can happen. So i say: Always be careful and cautious 
with everything you do. ■

operators; the three others were transferred to other 
departments or are no longer employed at Rosebel. 

in the beginning, it was rather hard. i often heard comments, 
such as “This is no work for a woman. You belong at home in 
the kitchen and taking care of the kids.” i never paid too much 
attention to such talks and i just let it go passed me. As the 
years went by, i started to feel more accepted but some-
where, even very subtly, you still feel a difference in how they 
treat you. in a way, our Surinamese society is not really ready 
for a woman doing a “man’s job”, working in a mine.

Would you rather do something else at Rosebel 
than what you are doing now?
if it was up to me, i would like to be a loading unit operator- a 
shovel operator to be specific. But in december 2014, while 
getting off the bus in front of the Pay Caro lunch room, when 
i was just ready to start my night shift, i injured my ankle. i 
stepped on a 6” stone and i broke my ankle. i was in hospital 
for two weeks and i had to stay home three months to re-
cover. i was put to do office work at the drill & Blast depart-
ment after which i could return to Load & Haul. To become 
a shovel operator, i would first have to operate an excavator 
but due to my ankle injury, i have difficulty to climb on it. So 
unfortunately, i will never see my dream of being a shovel 
operator come true.

women in Mining
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Voor een uitgebreide mediarapportage, zie: 
O-drive/dATA/Corporate Affairs/Public Relations and 
Communications/news Articles/nederlands

roseBeL in Het nieuWs

roseBeL in tHe neWs

For a more comprehensive media report, please visit: 
O-drive/dATA/Corporate Affairs/Public Relations and 
Communications/news Articles/engels

Rosebel vervult een belangrijke rol 
in de Surinaamse gemeenschap. 
Als één van de topbedrijven levert  
Rosebel een grote economische bij-
drage. Hiernaast helpt Rosebel mee 
aan gemeenschapsontwikkeling en 
draagt bij aan innovatie binnen de pro-
ductiesector in Suriname. een nieuws-
waardig 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 signifi-
cant economic contribution. Further-
more, RGM contributes to community 
development and brings innovation 
within the production sector of Suri-
name. Therefore a very newsworthy 
company! 
in this section you will find the high-
lights from the news media.

News HigHligHts

ILLEGAL GOLD MINING cAUSING LIFE-THREATEN-
ING SITUATIONS ON THE ROSEbEL cONcESSION
• On Friday, June 17th, the Police of Bronsweg found the corpse of an 

illegal gold miner next to the Koolhoven pit on the Rosebel concession.
• Rosebel regrets this incident.
• At different locations within the concession there are illegal min-

ers causing life-threatening situations. 
• in its discussions with the government and local communities Rose-

bel has repeatedly and extensively stressed the dangers and risks. 
• Currently, discussions are ongoing between the government, 

new Koffiekamp and Rosebel. Rosebel hopes to reach an effec-
tive and permanent solution as soon as possible. ■

ILLEGALE GOUDWINNING LEIDT TOT LEVENSbEDREI-
GENDE SITUATIES OP DE ROSEbEL cONcESSIE.
• de Politie van Bronsweg vond op vrijdag 17 juni het lijk van een il-

legale goudzoeker nabij de Koolhoven pit op de Rosebel concessie.
• Rosebel betreurt dit incident.
• Op verschillende locaties binnen de concessie bevinden zich 

illegale goudzoekers die levensbedreigende situaties veroorzaken.
• Rosebel heeft in haar gesprekken met de overheid en de locale 

gemeenschappen herhaaldelijk en uitvoerig de gevaren en risico’s 
aangegeven.

• Momenteel zijn er gesprekken gaande tussen de overheid, nieuw 
Koffiekamp en Rosebel. Rosebel hoopt op een daadwerkelijke en 
structurele oplossing op korte termijn. ■

Nieuws HigHligHts

starNieuws, 21 JUni 2016 - 17:44 

Illegale goudzoekers bedreiging mijnen Rosebel 

Illegale goudzoekers zorgen voor levensbedreigende situaties op verschillende locaties van de concessies van Rosebel 
Gold Mines NV. In een verklaring zegt de multinational dat illegale goudzoekers aanwezig zijn tijdens en na de explosies 
in de pits en in de nabijheid van zwaar materieel naar goudhoudende erts zoeken.
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de druk van niet-overdraagbare ziekten zoals hypertensie en 
diabetes mellitus op de bevolking, neemt wereldwijd toe. Ook 
in Suriname hebben wij met dit fenomeen te maken. deze 
twee ziekten kunnen de kans op werkverzuim verhogen van-
wege de bijkomende symptomen en complicaties. Tezamen 
met overige risicofactoren van hart- en vaatziekten hebben 
zij een groot invloed op de gezondheid van de mens. Het is 
duidelijk dat deze risicofactoren zeer nadelig kunnen zijn voor 
een bedrijf. Gezonde werknemers zorgen voor een duurzaam 
bedrijf met betere prestaties. Reden voor de Medical depart-
ment om elke gelegenheid aan te grijpen om informatie te 
verschaffen aan de werknemers over een gezonde levensstijl.

WAT IS EEN GEzONDE LEVENSSTIjL? 
Een gezonde levensstijl houdt in: 
• Gezonde voeding
• een gezond gewicht behouden
• Voldoende lichaamsbeweging
• Vermijden van tabaksgebruik en beperkt alcoholgebruik
• indien hypertensie/hoge bloeddruk of diabetes mellitus is 

vastgesteld, medicatie- en regelmatige controles door de arts.

Een gezonde voeding houdt in: 
• Vers fruit en groenten en minder bewerkt voedsel. Voedsel 

dat laag is in verzadigde vetten, transvetten en cholesterol 
en dat rijk is aan vezels, zorgt voor een goede balans van 
het cholesterolgehalte in ons bloed. een hoog choleste-
rolgehalte kan de kans op hart- en vaatziekten verhogen.

• Minder gebruik van zout en suiker. een lagere zoutgebruik 
verlaagt de bloeddruk terwijl minder suikergebruik zorgt 
voor een lagere bloedsuikergehalte zodat diabetes voor-
komen of onder controle kan worden gehouden.

LIcHAAMSbEWEGING
Lichaamsbeweging kan helpen om een gezond gewicht te 
behouden en kan de bloeddruk en het cholesterol- en bloed-
suikergehalte helpen verlagen. Tenminste 2 ½ uur matige tot 
intense lichaamsbeweging elke week, zoals een flinke wande-
ling of fietsen, is aanbevolen voor volwassenen. Kinderen en 
jongvolwassenen moeten dagelijks gedurende tenminste 1 
uur aan lichaamsbeweging doen.

VERMIjD ROKEN EN bEPERK ALcOHOLGEbRUIK
Het roken van sigaretten verhoogt het risico op hartziekten en 

The burden of non-communicable diseases as hypertension 
and diabetes mellitus are increasing worldwide. Also in Suri-
name we are experiencing this phenomenon. These two dis-
eases can increase the chance of absenteeism due to symp-
toms and complications. Together with other risk factors of 
cardiovascular disease, they influence the health of individuals 
significantly. it is obvious that for a company the occurrence 
of these risk factors can be very disadvantageous. A healthy 
work force means a better performing and sustainable com-

pany. Reason for the Medical department to use every op-
portunity to educate the work force on a healthy lifestyle.

WHAT IS A HEALTHy LIFESTyLE? 
A healthy lifestyle includes: 
• Healthy eating.
• Maintaining a healthy weight.
• Getting enough physical activity.
• Avoiding tobacco use and limiting alcohol use.
• if diagnosed with hypertension/ high blood pressure or 

diabetes mellitus, also adherence to treatment and regu-
lar check up by the physician.

A healthy diet includes: 
• Fresh fruits and vegetables and fewer processed foods. 

Food low in saturated fats, trans fat, and cholesterol and 
high in fiber will keep the cholesterol level in the blood in 
balance. A high cholesterol level can increase the chance 
of developing heart and vascular disease.

• Limiting the intake of salt and sugar. Lower salt intake can 
lower blood pressure, while a lower sugar intake can lower 
blood sugar level to prevent or help control diabetes.

PHySIcAL AcTIVITy
Physical activity can help maintain a healthy weight and 
lowering blood pressure, cholesterol, and sugar levels. At 

de Medical department van Rosebel 

is verantwoordelijk voor patiëntenzorg 

en bedrijfsgezondheidszorg. in Medic 

info verschaft het Medisch Team ons 

meer informatie over haar taken of be-

licht 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 provides us with more informa-

tion on its responsibilities or highlights 

a medical issue.
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verschillende vormen van kanker aanzienlijk. indien u niet rookt, 
begin er ook niet mee. indien u wel rookt zal stoppen met ro-
ken het risico op hartziekte verminderen. Teveel alcohol kan de 
bloeddruk verhogen. Mannen moeten niet meer dan twee glazen 
alcohol nuttigen per dag en vrouwen niet meer dan één glas. 

HOGE bLOEDDRUK
Behoud van een gezonde levensstijl kan enorm bijdragen aan 
behoud van een gezonde bloeddrukgehalte. Aanbevolen wordt 
om uw bloeddruk regelmatig te laten opmeten door een ge-
zondheidswerker. Vooral indien personen in uw gezin voor-
komen met een hoge bloeddruk. Mensen met hypertensie 
vormen een verhoogd risico op ernstige gezondheidscomplica-
ties, waaronder verlies van het gezichtsvermogen, hartziekte, 
beroerte (bijv. hersenbloeding), nierfalen en vroegtijdige dood.

DIAbETES MELLITUS
indien u pre-diabetes bent betekent dit dat uw bloedglucose 
(suiker) gehalte hoger is dan normaal, maar niet hoog genoeg 
om als diabetes patiënt vastgesteld te worden. Pre-diabetes 
kan leiden tot hartziekte, beroerte en type 2 diabetes; de 
meest voorkomende vorm van diabetes. Pre-diabetes kan 
vaak teruggedraaid worden.

diabetes is een zeer ernstige ziekte die onder controle kan 
worden gehouden door voldoende lichaamsbeweging, gezon-
de voeding en juist gebruik van insuline en medicatie om het 
bloedsuikergehalte omlaag te brengen. een ander belangrijke 
onderdeel van het onder controle houden van diabetes is ver-
mindering van overige risico’s op hart- en vaatziekten, zoals 
hoge bloeddruk, hoge cholesterol en tabaksgebruik.

Personen met diabetes lopen een verhoogd risico op ernstige 
gezondheidsproblemen waaronder verlies van het gezichtver-
mogen, hartziekte, beroerte, nierfalen, amputatie van tenen, 
voeten of benen en vroegtijdige dood. Het is daarom belang-
rijk om gezond te eten, lichaamsbeweging op te nemen in uw 
dagelijkse routine en regelmatig een arts te bezoeken indien 
diabetes bij u is vastgesteld.

LANGETERMIjN GELOFTE
Gezond leven is mogelijk voor een ieder. Het is een langeter-
mijn gelofte maar u kunt elke dag kleine stappen nemen die 
u zullen helpen op weg naar een gezonde levensstijl. door 
deze stappen te nemen kunt u helpen het risico op hartziekte, 
kanker, beroerte en overige ernstige ziekten te voorkomen. 
bezoek de Medical Department indien u nog vragen of op-
merkingen heeft naar aanleiding van dit artikel. ■

least two and a half hours of moderate-intensity exercise 
every week, like brisk walking or bicycling, is recommended 
for adults. Children and adolescents should get one hour of 
physical activity every day.

AVOID SMOKING AND  
LIMIT ALcOHOL cONSUMPTION
Cigarette smoking greatly increases the risk of heart disease 
and forms of cancer. if you don’t smoke, don’t start. if you 
do smoke, quitting will lower your risk for heart disease. Too 
much alcohol can raise blood pressure. Men should not have 
more than two drinks per day, and women one. 

HIGH bLOOD PRESSURE
Maintaining a healthy lifestyle can significantly contribute to 
keeping blood pressure at good levels. it is recommended to 
have your blood pressure regularly measured by a health care 
provider. especially if you have family members with high 
blood pressure. People with hypertension are at increased 
risk of serious health complications, including vision loss, 
heart disease, stroke (e.g. brain hemorrhage), kidney failure, 
and premature death. 

DIAbETES MELLITUS
Having prediabetes means your blood glucose (sugar) levels 
are higher than normal, but not high enough to be diagnosed 

as diabetes. Prediabetes can lead to heart disease, stroke, 
and type 2 diabetes, the most common form of diabetes. 
Prediabetes can often be reversed.

diabetes is a serious disease that can be managed through 
physical activity, a healthy diet, and appropriate use of insulin 
and oral medications to lower blood sugar levels. Another 
important part of diabetes management is reducing other 
cardiovascular disease risk factors, such as high blood pres-
sure, high cholesterol and tobacco use.

People with diabetes are at increased risk of serious health 
complications including vision loss, heart disease, stroke, kid-
ney failure, amputation of toes, feet or legs, and premature 
death. Therefore, it is important to eat healthy, adding physi-
cal activity into the daily routine and visit the physician on 
a regular basis for guidance when diagnosed with diabetes.

LONG-TERM cOMMITMENT
Healthy living is within everyone’s reach. it is a long-term 
commitment, but there are small steps you can take every 
day that will pave the way for healthy living. By taking these 
steps, you can help reduce your risk of heart disease, cancer, 
stroke and other serious diseases. 
Please visit the Medical Department if you have questions 
or comments following this article. ■

MEdiC inFo
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rosebel en cyberbeveiliging
door: kruger van der Merwe, iCT Superintendent

WAT IS cybERbEVEILIGING EN WAAROM IS 
HET bELANGRIjK?

Cyberbeveiliging, ook bekend als informatietechnologie bevei-
liging, is gericht op bescherming van computers, netwerken, 
programma’s en data tegen ongewenste of onbevoegde toe-
gang, wijziging of vernietiging.

Wij leven tegenwoordig heel vaak online. Wie heeft geen ge-
bruik gemaakt van Facebook, met anderen je locatie gedeeld 
via Whatsapp, niet een foto van een avondje uit ge-upload via 
instagram of een ‘tweet’ gestuurd naar vrienden? Regeringen, 
het Leger, mijnbouwbedrijven, financiële instellingen, ziekenhui-
zen en andere organisaties verzamelen, verwerken en bewa-

ren grote hoeveelheden informatie op computers en brengen 
deze informatie via netwerken over op andere computers. Met 
de toenemende hoeveelheid en geraffineerdheid van cyber-
attacks, is constante aandacht nodig om gevoelige persoon-
lijke informatie, zoals uw internetbanking gegevens, alsook 
gegevens van uw bedrijf te beschermen. Onthoud, informatie 
is heden ten dage een kostbaar goed, net als goud en olie. 

HOE bEScHERMT ROSEbEL MIj OP KANTOOR 
EN OOK S’AVONDS, ALS IK GEbRUIK MAAK 
VAN HET cAMP DAVID OPEN NETWERK?

Bij Rosebel volgen wij een 5-stappen plan van cyberbevei-
liging wanneer wij op het bedrijfsnetwerk zijn aangesloten.

WHAT IS cybER SEcURITy 
AND WHy IS IT IMPORTANT?
Cyber security, also referred to as information technology security, 
focuses on protecting computers, networks, programs and data 
from unintended or unauthorized access, change or destruction.

We live our lives online. Who has not used Facebook, shared their 
location on Whatsapp, uploaded a night out picture to instagram 
or tweeted to their friends? Governments, military, mining cor-
porations, financial institutions, hospitals and other businesses 
collect, process and store a great deal of confidential informa-

tion on computers and transmit that data across networks to 
other computers. With the growing volume and sophistication 
of cyber-attacks, ongoing attention is required to protect sen-
sitive personal information like your internet banking details 
and all business are required to protect business and personal 
information generated during the course of the business. Re-
member, today information is a commodity, just like gold and oil. 

HOW DOES ROSEbEL PROTEcT ME WHEN 
AT THE OFFIcE AND AT NIGHT USING cAMP 
DAVID OPEN NETWORK?

netwerkonderbrekingen, data-dreiging door hackers, computervirussen en andere 

iCT incidenten beïnvloeden ons leven op storende tot levensbedreigende manieren. 

naarmate het aantal mobielgebruikers, digitale applicaties en data-netwerken toe-

neemt, nemen ook de mogelijkheden voor het misbruik daarvan toe.

it info

rosebel and cyber security
By: kruger van der Merwe, iCT Superintendent

network outages, data compromised by hackers, computer viruses and other iCT 

security vulnerabilities and incidents affect our lives in ways that range from incon-

venient to life-threatening. As the number of mobile users, digital applications and 

data networks increase, so do the opportunities for exploitation.

34  RGM news magazine, juli 2016 editie 9



• jUISTE FIREWALLS bINNEN HET TOTAAL NETWERK
Wij beheren dagelijks actief moderne firewalls voor be-
scherming tegen gebruikelijke hack-pogingen van buiten.

• ANTIVIRUS PROGRAMMA GEïNSTALLEERD OP ELKE 
ROSEbEL Pc

elke Rosebel werkcomputer heeft een adequaat anti-virus 
(AV) programma dat een scan doet op kwaadwillige activitei-
ten. deze AV programma’s worden dagelijks ge-update zon-
der dat de PC gebruiker daar iets van merkt.

• VERWIjDEREN VAN ADMINISTRATIEREcHTEN OP 
ALLE LAPTOPS EN DESKTOPS

indien een gebruiker geen administratierechten heeft op zijn of 
haar profiel, kunnen geen ongewenste programma’s geïnstal-
leerd worden via een kwaadwillig programma als hij of zij geen 
toegang heeft tot de systeembestanden op uw computer.

• ADEqUAAT INTERNET FILTERSySTEEM GEbASEERD 
OP DE REGELS VAN HET bEDRIjF

Bij Rosebel maken wij gebruik van internetfilters binnen al 
onze internetverbindingen – zowel bedrijfsnetwerken als 
openbare netwerken. de belangrijkste reden is om de cyber-

beveiliging van onze werknemers te garanderen wanneer zij 
online zijn. Wij filteren alle bekende kwaadwillige websites 
actief eruit, waarvan bekend is dat zij Malware, Phishing, 
Command, Control accounts en Botnet Control centres kun-
nen bevatten, zelfs via ons eigen Camp david Open netwerk! 
dit om onze eindgebruikers veilig te houden en uw privé - en 
werkcomputer te beschermen tegen deze dreigingen.

• bEScHERMING VAN ROSEbEL LAPTOPS bIj GEbRUIK 
THUIS OF WANNEER U ONDERWEG bENT

elke Rosebel laptop wordt onderworpen aan dezelfde veilig-
heidsfilters en regels, zelfs indien die niet op kantoor is aan-
gesloten. dit om de informatie op uw laptop en de O: drive 
waartoe u ook thuis toegang heeft, te beschermen! 

TEAM INSPANNING
Hoewel de iCT afdeling verantwoordelijk is voor cyberbeveiliging 
vragen wij u om zelf ook een goede beoordeling aan de dag te 
leggen bij elk internetgebruik. Klik niet op links in e-mails. indien u 
niet zeker bent van een e-mail, link of website, vraag ons van iCT 
eerst om advies. Het iCT team is u graag van dienst. Het is een in-
spanning van het totaal team om u te beveiligen tegen Cyber drei-
gingen en wij werken graag samen met u om dit te realiseren! ■

Here at Rosebel we follow a 5-layer approach to cyber secu-
rity when connected to the work network.

• PROPER FIREWALLS AT ALL THE NETWORK
We manage actively, on a daily basis, sophisticated firewalls 
to protect against traditional outside hacking attempts.

• ANTIVIRUS LOADED UNTO EVERy ROSEbEL Pc
every Rosebel work computer is loaded with proper anti-virus 
(AV) solution that scans for malicious activity. These AV solu-
tions are updated daily without the user even being aware 
that the updates are being done.

• REMOVAL OF ADMIN RIGHTS ON  
ALL THE LAPTOPS AND DESKTOPS

if a user does not have administration rights on his profile, a 
malicious program cannot install bad programs if he cannot 
get access to the system files on your computer.

• PROPER INTERNET FILTERING bASED  
UPON THE POLIcIES OF THE cOMPANy

We at Rosebel apply internet filters to our internet connec-
tions- both company and public networks. The primary reason 

is to ensure the cyber safety of our employees when they 
are online. We actively filter out all known malicious web-
sites that is known to harbour Malware, Phishing, Command 
and Control accounts and Botnet Control centres even from 
Camp david Open network! This is done to keep our end us-
ers safe and protect your private and work computer from 
these threaths.

• PROTEcTION FOR ROSEbEL LAPTOPS  
WHEN USERS ARE AT HOME OR TRAVELLING

every Rosebel laptop is subject to the same security filtering 
and policies as if they were connected in your office. This is 
to protect the information on your laptop and to protect the 
O: drive you can access from home! 

TEAM EFFORT
Although the iCT dept. has been tasked with cyber security, 
we ask that you also partake in applying good judgement to 
your internet usage. don’t click on links in emails. if you are 
uncertain about an email, link or a website, please ask us at 
iCT to advise. i know my team will gladly advise. it is a team 
effort in keeping you safe from Cyber threats and we are 
happy to partner with you on this! ■
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totaL LeaDer DeVeLopMent

expressions of total leadership in daily life

totaL LeaDer DeVeLopMent

Hoe oefen je totaal 
leiderschap in de praktijk uit

EFFEcTIEF PERSOONLIjK LEIDERScHAP

effectief persoonlijk leiderschap (ePL) betekent dat je een dusdanige beheersing hebt 
over jouw leven dat jij de doelen bereikt, die jijzelf belangrijk vindt. ePL is een uiting van 
attitudes en gedragingen die leiden tot resultaten die je een hoge bevrediging geven.

Effectief persoonlijk leiderschap hangt af van de volgende factoren:
• Zelfkennis: weten wie je bent
• Weten wat je wilt: persoonlijke verlangens en doelen
• Weten wat je kan (vermogens kennen)
• Weten hoe je jouw wensen en doelen zal realiseren.

de eerste vereiste voor ePL is weten welke waarden en normen je persoonlijk 
belangrijk vindt. Als je deze kent, dan moet je voor jezelf iets wat ze noemen 
levensbestemming formuleren. dit betekent dat je moet bepalen waaraan jouw 
leven en alles wat je doet, moet voldoen. Met andere woorden aan welke eisen 
moeten al jouw beslissingen en keuzes voldoen.

de volgende stap is dat je bepaalt wat het is, dat je zoekt in jouw leven. de gemak-
kelijkste manier is jouw leven opdelen in 6 levensgebieden: lichaam/gezondheid, 
sociaal/cultureel, opleiding/ontwikkeling, inkomen/werk, geloof/ethiek en gezin/
thuis. Stel jezelf de vraag: hoe wil ik dat mijn leven op al deze gebieden eruit ziet 
na 1, 5, 10 en 20 jaren en welke dingen wil ik hebben bereikt aan het eind van mijn 
leven? deze oefening zal je helpen om een verlangen te ontwikkelen voor specifie-
ke zaken en ervaringen en leidt tot een lijst van behoeften en persoonlijke doelen.

daarna ga je over tot het vaststellen van jouw vermogens (competenties genoemd), 
zodat je weet waartoe je nu reeds in staat bent, wat je nog niet kent en kan en wat 

EFFEcTIVE PERSONAL LEADERSHIP
effective personal leadership can best be described as the 
ability to manage your personal life in a way that you accom-
plish the goals you consider important. it reflects attitudes 
and behaviors that lead to a high level of satisfaction of the 
personal results.

Effective personal leadership has some major pillars:
• Self-knowledge: know who you are.
• Know what you want: personal desires and goals
• Knowing your abilities
• Know how you will accomplish your desires and goals.

The first requirement to reach personal leadership is knowing 
what your personal values are. These values must be trans-
lated into a personal mission statement and a declaration of 
your destiny. it must also be translated into the framework 
for all your decisions and choices. 

The next step is the exercise to find out what it is you are 
looking for in this life. The easiest way is to make six areas 
of life: physical/health, social/cultural, mental/educational, 
financial/career, spiritual/ethical and family/home. Visualize 
your life after one, five, ten and twenty years and what the 
things are you want to see if you look back at the end of your 

Dr. Lucien j Naarden, Ph.d. heeft ruim 35 jaren 
ervaring als psycholoog en organisatie deskun-
dige. in die periode heeft hij ervaring opgedaan 
met individuen en groepen mensen die minder 
succesvol waren (zoals delinquenten) alsook 
mensen die erg succesvol zijn (ondernemers en 
leidinggevenden). Totaal leiderschap is op dit  
moment een van de zaken waarop hij het meest 
gefocust is als coördinator van alle vestigingen 
in het Caraïbisch Gebied van Leadership Ma-
nagement international, inc. 

For more than 35 years Dr. Lucien j Naarden, 
Ph.d. is an expert in psychology and organiza-
tional development. in all these years he has 
trained and coached individuals and groups that 
were less fortunate (like delinquents) as well as 
very successful people (entrepreneurs and or-
ganizational leaders). As the coordinator of all 
offices in the Caribbean for Leadership Manage-
ment international, inc. at this moment Total 
Leadership is his main focus.

Dr. Lucien Naarden, PhD
Master Licensee/coordinator of 
the caribbean Offices of Leadership 
Management International (LMI)
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je nog zou willen aanleren. Onthoudt vooral dat vermogens 
(competenties) de optelsom is van jouw kennis, vaardigheden, 
acties en attitudes. deze informatie is nodig, omdat de ge-
makkelijkste manier om jouw pogingen om doelen te bereiken 
tot een succes te maken, is als je jouw vermogens gebruikt.

Al deze oefeningen vergen dat je jezelf evalueert (introspectie 
genoemd), waarbij je door naar jezelf te kijken de antwoorden op 
deze vragen vindt. Je moet proberen om dit te doen met jezelf 
zodat je niet dat wat een ander van je vindt, gaat beschouwen 
als jouw waarheid. Je moet jouw eigen behoeften vaststellen. 

na de introspectie doe je jouw ogen open en onderzoekt jouw 
omgeving om na te gaan hoe je jouw behoeften en doelen gaat 

realiseren met gebruikmaking van wie je bent en wat je kan. 

effectief persoonlijk leiderschap begint op het moment dat je 
in staat bent om in jouw omgeving mogelijkheden te herken-
nen om aan de ene kant jouw doelen te realiseren. Aan de 
andere kant leert het je plannen wat je gaat doen om nieuwe 
gewoonten, kennis, vaardigheden, attitudes en acties te ont-
wikkelen die maken dat, ondanks de beperkingen van de om- 
geving, je toch succesvol bent. Met andere woorden: om in deze 
omstandigheden je doelen te bereiken en genot te hebben. 

ePL is de eerste vereiste voor wat genoemd wordt: “Totaal 
Leiderschap”. Je kan anderen niet met succes leiden als je zelf 
niet succesvol bent. ■

life. This exercise will create a desire for specific things and ex-
periences and will lead to a list of needs and personal goals.

Then you must evaluate your abilities and competencies, to 
have an understanding of the things you are already capable 
of, the ones you don’t manage and the ones you want to 
adopt. Keep in mind that competency means the sum of your 
knowledge, know-how, actions and attitudes. This is needed 
because in your attempts to accomplish your personal goals, 
the easiest way is when you tap into your competencies.

All these exercises demand introspection, in other words 
look inside yourself and find the answers there for all these 
questions. This means to try to do this on your own to pre-
vent that you consider that what others want from and think 
of you as personal. You need to set your own standards.

After you finish the introspection it is time to open your eyes 
to examine your social and physical environment to look for 
ways how to accomplish your goals and desires with using 
who you are and your competencies. 

effective personal leadership starts when you are able to see 
the opportunities in your environment to accomplish your goal 
on one hand and on the other hand to make a plan how to work 
on yourself to develop or gain new habits, knowledge, skills, atti-
tudes and action to accomplish your goals despite the limitation 
of the social and physical environment. in other words being able 
to accomplish your personal goals and joy in this environment. 

effective personal leadership is the first requirement to be a 
total leader. You must first be able to manage your own life, 
before you will be successful in leading others. ■

total Leader development

Effective 
Strategic 
Leadership

Effective 
Motivational 
Leadership

Effective 
Personal 

Productivity

Effective 
Personal 

Leadership
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JuBiLarissen

Ryfanie chobin was op 7 
mei 2016 precies 15 jaar in 
dienst. Hij begon zijn diensttijd 
bij Golden Star Resources 
Ltd. Later is dit bedrijf – met 
een aantal werknemers- 
overgenomen door Cambior inc. 
en daarna iAMGOLd.

Ryfanie: “ik heb altijd gewerkt op de afdeling 
Security, eerst te Parbo Office en later op site. 
Tot nu toe heb ik het naar mijn zin. er valt veel te 
leren binnen de afdeling en dat heeft gemaakt dat 
ik me blijf inzetten voor het werk dat ik doe.” ■

15 jaar iN dieNst

JuBiLees

Ryfanie chobin celebrated 
his 15th work anniversary on 
May 7, 2016. He started his 
employment with Golden Star 
Resources Ltd. Later this 
company - with a number of 
employees- was acquired by 
Cambior inc. and then iAMGOLd.

Ryfanie: “i have always worked at the Security 
department, first at the Parbo Office and later on 
site. So far, i’m enjoying myself. There is a lot to 
learn within the department and that has made 
me remaining committed to the work that i do.” ■

15 years of service

Ryfanie Chobin
Security Supervisor

15
years

JUBILEE

jUbILARISSEN / jUbILEES

Dankbaar, Maikel
starke, shersinio Bjorn
schmidt, Jurwien astrand
forster, siegfried
slagveer, nancy
Wongsosemito, Marlon
Bajarin, cynthia
pinas, carlos
edenburg, curtis
Letterboom, Gregory
Lynch, charles anthony
somoredjo, andy ruben
Mac intosch, Wendell
atmidi, roland
Darson, Johan
kalpoe, rabindernath
kasanradji, rosario

kasmin, richenel
kisoensingh, rishi
Mangkoeredjo, ricky Wagirin
soebedar, anupkoemar
ardi, Henk
autar, anandpersad
Brewster, Germai
Walliot, Wensly J.
finkie, romeo
pansa, Julio
andoe, purcy
Bisoina, feyko
finkie, Dolf Humphrey
pansa, etto Waldi
paulus, sonny
tooy, Hensly Jones
Vonkel, charles Waldo

Matkalsoem, rodney ismail
Vrede, clayman
Mama-sistina, alfons
tooy, Lesley
Donoe, ricky olton
Hardy, rutchan
radhay, Lakeram
tuinfort, soni
emanuels, kenneth
Jubithana, Lando
ramessar, shailesh
Lieveld, Leonel
sanwikarja, Wagirin

10
years

JUBILEE

Van harte gefeliciteerd door het Rosebel team!
Congratulations on behalf of the Rosebel team!
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ik werk vanaf december 2003 voor 

Rosebel. eerst als operator van de 

dozer en de excavator en vanaf 2006 

als Shovel operator. Hiervoor werkte 

ik bij BHP Billiton, ook als operator. ik 

ben ingedeeld in Crew B en heb een 

14/7 werkschema. Met een deel van 

de Crew werk ik al lang samen en heb 

een goede band met mijn collega’s.

pLease Meet...

Roostiman Ronoastro,  
Shovel operator

Maak kennis Met...

Roostiman Ronoastro,  
Shovel operator

Wanneer ik de dagdienst heb, begint de dag voor mijn om 
4.15 ‘s morgens met het afgaan van mijn wekker. na het ont-
bijt ga ik naar de line-up van 5:30 ‘s morgens. Tegen 6 uur 
neem ik plaats in de cabine van de shovel… de werkdag is 
begonnen! 

Als Shovel operator is het een uitdaging om de vastgestel-
de tonnes te halen. ik ben redelijk tevreden met mijn pres-
taties. Rust is belangrijk voor een shovel operator. Tijdens 
de dagdienst lig ik daarom al rond 8:00 ‘s avonds in bed. 

PRIVE-LEVEN
ik ben 55 jaar en over enkele jaren hoop ik met pensioen te 
gaan. na mijn pensionering wil ik aan tuinbouw doen. Wij 
hebben een stuk grond op Lelydorp, waarop wij- meer mijn 
vrouw- groenten verbouwen. ik heb een groot gezin met ze-
ven kinderen in de leeftijd van 17 tot 31 jaar. ik ben vanwege 
mijn werk veel van huis en daarom verheug ik mij erop om 
het na mijn pensioen rustig aan te doen en veel tijd met mijn 
gezin door te brengen. ■

When i have the day shift, the day begins at 4:15 a.m. with 
the sound of my alarm clock. After breakfast i go to the line-
up at 5:30 a.m. At around 6 a.m., i take place in the cabin of 
the shovel… the work day has started!

For me as a Shovel operator it is a challenge to achieve the 
established tonnes. i’m pretty happy with my performance. 
Rest is important for a shovel operator. during the day shift i 
am already in my bed around 8:00 p.m. 

PRIVATE LIFE
i am 55 years old and in a few years i hope to retire. After 
my retirement i want to spend my time gardening. We have 
a piece of land at Lelydorp, where we – mostly my wife- 
plant vegetables. i have a large family with seven children 
aged between 17 to 31 years. Because of my work i spend 
a lot of time away from home, so i am looking forward to do 
it quietly after my retirement and spend a lot of time with 
my family. ■

i started to work at Rosebel in de-

cember 2003. First, as a dozer and 

excavator operator and starting 2006 

as a Shovel operator. Before that i 

worked at BHP Billiton, also as opera-

tor. i’m assigned to Crew B and have 

a 14/7 work schedule. With part of 

the crew i have worked for a long time 

and i am happy to say that i have a 

good relationship with my colleagues.

Maak kennis met...
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eVents on site
eVents on site

By: internal communications

KETI KOTI
Abolition Day

Gevarieerd programma met muziek, 

culturele shows en sport

Varied program of music,  

cultural shows and sports

WROKOMAN DEy
Labour Day

De Rhythm Stars Brassband gaf net 

dat extra “tintje” aan Wrokoman dey

The Rhythm Stars Brass Band gave 

that extra touch to Labor day

PHAGWA

Wervelende worsteldemonstraties door 

bekende Surinaamse worstelaars bij de 

Phagwa viering.

Great wrestling demonstrations by well-

known Surinamese wrestlers during the 

Phagwa festivities

40  RGM news magazine, juli 2016 editie 9



Events on site

ENERGy FAIR

De eerste Energie tentoonstelling op 

Rosebel

The first Energy Fair at Rosebel

SAFETy WEEK

De bekende toneelgroep A Sa Go 

geeft middels sketches aan hoe belang-

rijk veiligheid op de werkvloer is

Through sketches the famous theater 

group A Sa Go demonstrated the 

importance of safety on the work floor

KIIKI

Distributie van aluminium waterflessen 

aan alle werknemers om het gebruik 

van PET-flessen te verminderen

Distribution of aluminum water bottles 

to all employees in order to reduce the 

use of PET bottles
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fun & facts

Eén van onze huidige bedrijfsuitdagingen is een hogere 
stripping ratio. wat verstaan we onder stripping ratio?
Deze vraag leggen wij voor aan de Manager Mine technical services.

one of our current business challenges is higher strip-
ping ratios. what does the stripping ratio refer to?
We presented this question to the Manager Mine technical services.

vRaaG En antwooRd
in onze ruBriek VraaG & antWoorD LeGGen WiJ VraGen 
Van WerkneMers Voor aan De DeskunDiGen.

QuEStionS and anSwERS
in our coLuMn Questions & ansWers, 
We present Questions of eMpLoyees to eXperts.
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oNder strippiNg ratio verstaaN wij 
de toNNage aaN afvalmateriaal dat 
gemijNd moet wordeN om vervolgeNs 
ééN toN erts te mijNeN.

Bijvoorbeeld, een 4:1 stripping ratio houdt in dat voor het mijnen 
van één ton erts, eerst vier ton aan afvalmateriaal gemijnd moet 
worden.

Er zijn verschillende zaken die belangrijk zijn bij de stripping ratio:

• Allereerst, de hoeveelheid afvalmateriaal. 
• Ten tweede, de sterkte van het afvalmateriaal. Hardere ge-

steente maakt het mogelijk steilere, stabiele pitmuren te creë-
ren die de stripping ratio verminderen. Bij zacht afvalmateriaal 
zijn voor de stabiliteit zacht hellende pitmuren nodig en hier-
voor moet meer afval gemijnd worden.

• ertsmassa geometrie en locatie. Minder afval hoeft gemijnd te 
worden om toegang te hebben tot een grotere, ondiepe erts-
massa (en dus een lagere stripping ratio). Voor een smalle en 
diepe ertsmassa moet meer afval gemijnd worden om toegang 
daartoe mogelijk te maken (en dus een hogere stripping ratio).

• een andere overweging bij de stripping ratio is de ertskwaliteit (gra-
de). Rosebel’s inkomsten worden gegenereerd door het terugwin-
nen van goud uit erts. erts met een hogere goudgehalte (high grade 
ore) kan de kosten dekken voor het mijnen van meer afvalmateriaal, 
in vergelijking tot erts met een lagere goudgehalte (low grade ore).

aNtwoord

WINSTGEVENDHEID bEPALEN
Hoe hoger de stripping ratio, hoe duurder het mijnen en hoe min-
der winstgevend dit zal zijn. Uiteindelijk zijn de kosten voor het 
mijnen van het afval zo hoog om bij het erts te komen, dat er to-
taal geen winst gemaakt wordt. dan besluit men om te stoppen 
met de mijnactiviteiten en wordt het erts in de bodem gelaten. 
Omgekeerd: als de waarde van het erts hoger is, kan men het 
zich permitteren om meer afvalmateriaal uit de weg te ruimen 
om bij het erts te komen.

Mijnbouwbedrijven berekenen de stripping ratio voor open-pit projec-
ten nauwkeurig, alvorens een aanvang te maken met ontwikkeling 
en productie en kiezen projecten met een relatief lage stripping ratio. 

bij Rosebel plannen wij onze stripping ratio voor elke maand 
vooraf, om te garanderen dat we zowel winstgevend zijn als-
ook toegang hebben tot het erts dat wij in de daaropvolgende 
maand willen mijnen en verwerken. Het is belangrijk om te let-
ten op de daadwerkelijk bereikte stripping ratio om er zeker 
van te zijn dat we beide doelen realiseren.

ROSEbEL MIjN
naarmate de Rosebel mijn ouder wordt neemt onze stripping ra-
tio toe omdat we grotere hoeveelheden hard gesteente met lagere 
goudgehaltes én dieper in de grond moeten mijnen. dit betekent dat 
wij voor elke ton erts meer tonnen afval moeten mijnen en minder 
winst zullen maken voor elke ounce goud dat gewonnen wordt. ■

tHe strippiNg ratio, represeNts tHe toNNage 
of waste material tHat must be miNed iN 
order to tHeN miNe a toNNe of ore.

For example, a 4:1 stripping ratio means that mining one tonne 
of ore will require first mining four tonnes of waste rock.

There are several considerations in stripping ratio:

• First, we have the tonnage of waste material. 
• Second we have the strength of the waste rock. Stronger rock 

allows steeper, stable pit walls which reduce the stripping 
ratio. Weak waste rock needs gently sloped walls to remain 
stable, thus more waste needs to be mined.

• Ore body geometry and location. Less waste needs to be 
mined to access a large, shallow ore body (hence a lower strip-
ping ratio). narrow deep ore bodies need more waste to be 
mined to allow access (hence a higher stripping ratio).

• Another consideration in stripping ratios is the ore quality 
(grade). Rosebel’s revenue is generated by recovering gold 
from our ore. High grade ore can cover the cost of mining 
more waste for its access than can low grade ore.

aNswer

DETERMINING PROFITAbILITy
The higher the stripping ratio, the more expensive the mining, 
and the less profit there is in doing it. At some point, it costs so 
much to mine the waste to get at the ore, it doesn’t generate 
any profit at all, so you stop mining and leave it right where you 
found it: in the ground. Conversely, the more valuable your ore, 
the more waste you can afford to mine out of the way.
Mining companies calculate stripping ratios for open-pit projects 
well before they enter development and production, and seek 
out projects with relatively low stripping ratios. 
At Rosebel we plan our stripping ratio in advance for each 
month to ensure we are profitable and are also creating access 
to the ore we intend to mine and process next month. It’s vital 
that we keep an eye on the actual achieved stripping ratio to 
make sure we achieve both of these objectives.

ROSEbEL MINE
As the Rosebel mine grows older our stripping ratio is rising be-
cause we are mining higher proportions of hard rock at lower 
grades from deeper in the earth. This means we must mine more 
waste tonnes for each ore tonne and generate less profit from 
each ounce of gold recovered. ■

fun & facts
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WetensWaarDiGHeDen…

...oVer GouD

1Het chemisch symbool 
voor goud is au, van 
het Latijnse woord 

aurum dat “stralende 
dageraad” bekent en van 
aurora, de romeinse Godin 
van de dageraad. in 50 V.c. 
begonnen de romeinen gouden 
munten uit te geven, genaamd 
aureus en de kleinere solidus.

2Bij kamertemperatuur is  
goud vast. puur goud smelt  
bij 1064° celcius.

3Goud is zo zeldzaam dat er 
wereldwijd meer staal wordt 
gegoten in een uur dan al 

het goud sinds het begin van de 
opgetekende geschiedenis. 

4Goud is eetbaar. sommige 
aziatische landen zetten 
goud in fruit, gelei, koffie 

en thee. Vanaf - op zijn vroegst -  
de jaren 1500, hebben de 
europeanen bladgoud 
gezet in flessen sterke 
drank, zoals Danziger 
Goldwasser en 
Goldschlager.

facts…

...aBout GoLD

1The chemical symbol for gold 
is au, from the Latin word 
aurum meaning “shining 

dawn” and from aurora, the roman 
goddess of the dawn. in 50 B.c., 
romans began issuing gold coins 
called the aureus and the smaller 
solidus.

2at room temperature gold 
is solid. pure gold melts at 
1064° centigrade.

3Gold is so rare that the world 
pours more steel in an hour 
than it has poured gold since 

the beginning of recorded history.

4Gold is edible. some asian 
countries put gold in fruit, jelly 
snacks, coffee, and tea. since 

at least the 1500s, europeans have 
been putting gold leaf in bottles of 
liquor, such as Danziger Goldwasser 
and Goldschlager.

fun & facts
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puzzeL / puzzLe

suDoku

Binaire puzzeL / Binary puzzLe

Regels: Vul alleen nullen of enen in. niet 
meer dan twee nullen of enen naast of 
onder elkaar. elke rij en elke kolom is uniek 
en bevat evenveel nullen als enen.

RULES: each cell should contain a zero or a 
one. no more than two similar numbers be-
low or next to each other are allowed. each 
row and each column is unique and contains 
as many zeros as ones.

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

STUUR de OPLOSSinG nAAR 
cOMMUNIcATIE@IAMGOLD.cOM

de eeRSTe ViJF JUiSTe inZendinGen 
MAKen KAnS OP een LeUKe PRiJS!

8 1

1 8 6 4

2 3 9

7 6

5 3

9 8

5 7 2

6 7

1 5 6

1 1 1

0 0 1 0

0 0 0

0 0 0

0 1

1 1 1 0

1

0 0

0 0 0 0

1 1 0 0

0 1 0 1
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cartoon
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PAGINA’S UITGELICHT
FEATURED ARTICLES

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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