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vooRwooRd / FOreWOrd

Sharmila Jadnanansing 
Manager Legal & Corporate Affairs
Rosebel Gold Mines N.V.

Voorwoord

namens de rosebel familie, wil ik Suresh Kalathil feliciteren met zijn benoeming tot 
General Manager van rosebel.

Hoewel het tweede kwartaal over het algemeen een goed kwartaal te noemen is, blijven 
de uitdagingen bestaan. de all-in sustaining costs van Usd 1.074/oz. in Q2 waren 
hoger in vergelijking met Usd 961/oz. in Q1, voornamelijk als gevolg van moeilijke 
omstandigheden, zoals meer hard rock en lagere goudgehaltes. de resultaten werden 
voor een groot deel ook beïnvloed door een hogere regenval dit jaar ten opzichte van 
voorgaande jaren. deze factoren hebben bijgedragen aan een lagere dan gebudgetteerde  
goudproductie.

internationaal is de goudprijs aanzienlijk gedaald in de laatste paar maanden, met de 
laagst genoteerde prijs in 5 jaar van Usd 1.080/oz. in augustus. dit heeft een grote 
impact op rosebel’s all-in sustaining costs. 

Het verhogen van de bedrijfsefficiëntie is een continu proces. daarom blijven het op een 
veilige manier verhogen van de efficiëntie en het verlagen van de operationele kosten 
prioriteit genieten. in de vorige editie van de rGM magazine hebben wij het gehad 
over prestatieverbetering bij de Mine department. in deze editie focussen wij ons op 
efficiëntieverhoging bij de Mill.  

We blijven invulling geven aan onze Corporate Social Responsibility- beleid door het onder-
steunen van projecten die een duurzame ontwikkeling van gemeenschappen beogen. Het 
is geweldig om te zien hoeveel deze projecten kunnen betekenen voor gemeenschappen.

Veiligheid blijft onze eerste prioriteit. We blijven onze medewerkers en contractors 
informeren over het belang van veilig werken, met als doel hen de nodige tools aan 
te reiken om veilige en onveilige situaties te herkennen en, indien nodig, de gewenste 
maatregelen te kunnen nemen. Wij geloven er sterk in dat veiligheid op de werkvloer een 
gedeelde verantwoordelijkheid is. ■

Foreword

On behalf of the rosebel family, i would like to congratulate 
Suresh Kalathil on his appointment as the General Manager of 
rosebel.  

Although, the second quarter was overall a good quarter, the 
challenges remain. The all- in sustaining costs in Q2 of Usd 
1,074/oz. were higher  compared to Usd 961/oz. in Q1, mainly 
due to challenging conditions, such as increasing hard rock and 
lower grade. The results were also impacted significantly by 
higher rainfall compared to previous years, resulting in lower 
than budgeted gold production. 

On the international front, the gold price plunged significantly 
in the last couple of months, hitting a 5 year low, with a gold 
price of Usd 1,080/oz. in August. This has a major impact on 
rosebel’s all- in sustaining costs.    

Optimization of operations is an ongoing process. Therefore, 
our overall operation priorities continue to be on safely 
increasing operating efficiency and reduce overall cost of 
operation.  The previous edition of rGM magazine elaborated 
on mine optimization. in this edition we will focus on optimizing 
Mill performance. 

We continue to implement our Corporate Social Responsibility 
policy by executing sustainable community development 
projects. it is amazing how much these projects can mean to 
communities. 

Safety remains our number one priority. We continue sharing 
information on safety with all our employees and contractors, 
with the objective to provide them the necessary tools to 
recognize safe and unsafe acts and to take the necessary actions 
where needed. We strongly believe safety is the responsibility of 
every one of us. ■

veiliGHeid Op de 
WerkvlOer, Ons Aller 
verAntWOOrdeliJkHeid.

sAFetY At WOrk, 
everYOne’s respOnsiBilitY.
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Rosebel – Suriname 

 
 

1  This is a non-GAAP measure.  Refer to the non-GAAP performance measures section of the MD&A for the reconciliation to GAAP. 
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  Multiple open-pit mine with declining soft rock 
  Hard rock comprises 32% of ore mix; expected to reach 

80% by 2018 
  Q2’15 Highlights 

›  Head Grade: .8 g/t Au 
›  Cash costs $864/oz. 
›  AISC $1,104/oz. 
›  Grades of .8 g/t Au consistent with Q1/15 

  Optimization of mill feed benefitting recoveries and  
reducing power draw and reagent consumption 

  Benefitting from lower oil prices 
  Continued focus on optimizing mining and milling 

processes 

19 

2015 Outlook 
 

  Attributable production: 290,000 - 300,000 oz.  
  Grade improvement 
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Corporate nieuws / Corporate news

• In het tweede kwartaal (Q2) van 2015 heeft Rosebel 
71.000 attributieve oz. goud geproduceerd, 5.000 oz. lager 
dan in het eerste kwartaal (Q1) van 2015, voornamelijk 
ten gevolge van de lagere verwerkingscapaciteit. De 
hoeveelheid zachte gesteente is van 16% in Q1 gestegen 
naar 28% in Q2.

• Ondanks de lagere productie in Q2, waren er een aantal 
opmerkelijke verbeteringen:
» in vergelijking met Q2 van 2014, steeg de productie met 

6% als gevolg van een hogere gehalte goud in het erts en 
een hogere percentage terugwinning van het goud, gedeel-
telijk gecompenseerd door de lagere verwerkingscapaciteit.

» de 8% stijging van het gehalte goud in het erts tot 0,8 
g/t Au was ten gevolge van de volgorde van de pits die 
werden gemijnd.

» in Q2 waren de totale productiekosten Usd 864/oz. en 
de all-in sustaining costs (AisC) waren Usd 1.104 /oz., 
respectievelijk 8% en 9% lager dan in Q2 2014. 

» de lagere productiekosten zijn vooral te danken aan  
hogere gehaltes goud in het erts, lagere kosten voor het 
mijnen en lagere energie ten gevolge van lagere brand-
stofprijzen en minder verbruiksgoederen voor de Mill. 
Het optimalisatieprogramma, Wetjaring Waka, gestart in 
2014 om rosebel’s totale productieproces te verbeteren  
en de operationele kosten te verlagen, heeft ook bij- 
gedragen aan de lagere productiekosten in Q2. ■

rosebel gaat in Q2 
2015 door met 
maatregelen tot 
PrestatieVerbetering

oPtimization 
eFForts at rosebel 
continue in Q2 2015

• In the second quarter (Q2) of 2015, Rosebel produced 
71,000 attributable oz., 5,000 oz. lower than in Q1 of 
2015, mainly due to lower throughput. The proportion 
of soft rock increased from 16% in Q1 to 28% in Q2.

• Despite lower production during Q2, there were 
several notable improvements:

» Compared to Q2 2014, production increased by 6% 
reflecting higher grades and recovery, partially offset 
by lower throughput.

» The 8% increase in the grade to 0.8 g/t Au was due to 
the sequence in which the pits were mined. 

» in Q2, total cash costs were Usd 864/oz. produced 
and the all–in sustaining costs (AisC) were Usd 
1,104/oz. sold, 8% and 9% lower respectively than in 
Q2 2014. 

» lower cash costs were achieved thanks to higher 
grades, lower mining and power costs driven mainly 
by lower fuel prices, and lower mill consumables. The 
optimization program, Wetjaring Waka, initiated in 
2014 to improve rosebel’s overall production process 
and reduce operating costs, also contributed to lower 
cash costs in Q2. ■

corPorate nieuws corPorate news
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sPecial

PrestatieVerbetering bij de mill

oPtimizing mill PerFormance

De Mill Manager en de GM van Rosebel bespreken optimalisering van de Mill met IAMGOLD’s President & CEO.

Mill Manager and GM of Rosebel discussing Mill optimization with the President & CEO of IAMGOLD.

door: sandra bihari, with thanks to john grignon (Mill Manager) and arnold doekhi (Mill Superintendent)

ontwikkelingen oP site

deVeloPments on site
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In de mill wordt erts uit de mijn verwerkt tot het eindproduct: een 
gouden staaf van 1.000 ounce met een gewicht van ongeveer 32 kg. 
Hierdoor heeft de mill een belangrijke rol binnen het goudproductie-
proces van Rosebel.

In lijn met Rosebel’s missie van optimalisering van de bedrijfsprestaties 
worden momenteel in de Mill kostenbesparende maatregelen door- 
gevoerd. In dit artikel belichten wij enkele van deze maatregelen, de 
grootste uitdagingen en hoe het Mill team deze uitdagingen aanpakt.

At the Mill ore from the mines is processed into the end product: a gold 
bar of 1,000 ounces, weighting about 32 kg. As such the Mill has a key 
role in Rosebel’s gold production process. 

On Rosebel’s mission towards mine optimization the Mill is currently im-
plementing cost-efficient measures designed to optimize performance. 
In this article we will focus on some of these measures, the main chal-
lenges and how the Mill team is dealing with these challenges.

ontwikkelingen op site / developments on site
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sPecial

HARD GEStEENtE

naarmate de rosebel mijn ouder wordt, moeten wij steeds 
dieper mijnen, wat inhoudt dat het ontginnen van erts steeds 
moeilijker wordt. rosebel heeft momenteel te maken met 
de overgang van de ontginning van voornamelijk zachte erts 
naar het verwerken van steeds meer hard gesteente. Dit 
betekent dat de Mill continu op zoek is naar manieren om 
de bestaande processen te verbeteren en na te gaan hoe 
geanticipeerd kan worden op toekomstige ontwikkelingen. 
in 2013 werd een derde Ball mill geïnstalleerd om de Mill in 
staat te stellen de grotere hoeveelheden hard gesteente en 
tegelijkertijd de volumes getransporteerde erts te verwerken. 
Zonder deze uitbreiding zou de Mill, door een gebrek aan de 
noodzakelijke faciliteiten, hiertoe niet in staat zijn geweest. 

voor verwerking van de toenemende hoeveelheden hard 
gesteente is meer energie nodig wat leidt tot hogere pro-
ductiekosten. Het rosebel Milling team pakt deze uitdaging 
proactief aan door de verwerkingscapaciteit van het hard 
gesteente te verhogen door het invoeren van vernieuwingen 
binnen het productieproces. door de variabiliteit van de mill 
feed te verminderen alvorens dit de main crusher bereikt,  
is het team in staat geweest het verbruik van energie en  
reagents te verminderen en de terugwinning van goud (gold  
recovery) te houden op 96%. Het extra verwerkt hard ge-
steente zal bijdragen aan een algehele toename van de ver-
werkingscapaciteit van hard gesteente (hard rock run ratio). 

Audit van de verwerkingscapaciteit 
van hard gesteente
Om de efficiëntie te verhogen - op een kostenbesparende ma-
nier, zonder afbreuk te doen aan de veiligheidsstandaarden - , is 
het Mill team continu op zoek naar manieren om de bestaande 
processen te verbeteren. in juni 2015 heeft een externe consul-
tant een audit uitgevoerd op de verwerkingscapaciteit van hard 
gesteente. deze audit leidde tot technische aanbevelingen over 
hoe de verwerkingscapaciteit van hard gesteente te verbeteren. 
eén van de aanbevelingen is om een secundaire 7’crusher sys-
teem op te zetten. dit crusher systeem zal het mogelijk maken  
om erts vanuit de main crusher nog fijner te malen alvorens  
dit de sAG mill bereikt. de Mill is momenteel bezig deze aan-
bevelingen uit te voeren. Hiervoor zullen minimale kosten nodig 
zijn, terwijl een hoge output verwacht wordt: een verbetering 
van de verwerkingscapaciteit van hard gesteente met 15%.

Verbeteren van de mill feed blend
een andere maatregel om de Mill prestaties te verbeteren 
is vermindering van de variabiliteit van de mill feed voordat 
dit gaat naar de primaire crusher. Mill feed blend betekent 
niets anders dan dat hard gesteente en zacht gesteente ver-
mengd worden tot een bepaald percentage. Hierdoor is de 
Mill in staat geweest het verbruik van energie en reagents te 
verminderen en de terugwinning van goud (gold recovery) te 
houden op 96%. de Mill blijft zich verder inzetten om de mill 
feed blend te verbeteren, vooral vanwege het steeds minder 
wordende percentage aan zacht gesteente.

8  RGM news magazine, september 2015 editie 7



ontwikkelingen op site / developments on site

HARD ROCK

As the rosebel mine is getting older, we have to mine 
at greater depths, which means extracting ore that is 
getting increasingly harder. rosebel is currently facing its 
transition from a mainly soft ore operation, to an operation 
that processes more and more hard rock. An increasing 
proportion of hard rock is the main challenge for the mill. 
As the Mill department is continuously looking for ways to 
improve existing processes and how to anticipate to future 
developments, the Milling team is prepared to face the “hard 
rock” challenge. in 2013 a third Ball mill was installed, allowing 
the mill to process the increasing amounts of hard rock and 
at the same time process the volumes of transported ore. 
Without this expansion, the mill would not have been able 
to process harder rock and maintain the same volume of 
processed ore due to a lack of essential facilities.

increasing proportions of hard rock require more electric 
power to process this, leading to higher production costs. 
The rosebel Milling team is proactively addressing this 
challenge by increasing hard rock feed throughput through 
innovative approaches in the mill. By reducing the variability 
of the mill feed before it reaches the primary crusher, the 
team has reduced power and reagent consumption and has 
maintained gold recoveries at 96%. 

The additional hard rock treated will allow for an overall 
increase in the hard rock run ratio.

Audit hard rock throughput
in its task to enhance operating efficiency in a cost efficient 
way, without jeopardizing safety standards, the mill has been 
looking for ways to improve existing processes. in June 2015 
an external consultant performed an audit of the hard rock 
throughput. This audit resulted in technical recommendations 
on how to improve the hard rock mill throughput. One of these 
recommendations is to set up a secondary 7’crusher system. 
This crusher system will allow ore coming from the main crusher 
to be crushed finer before it enters the sAG Mill. The Mill is cur-
rently implementing these recommendations. These technical 
changes will require minimal costs, but will have a high output: 
an improvement of the hard rock throughput with 15%.

Optimizing mill feed blend
Another measure towards optimizing mill performance is 
reducing the variability of the mill feed before it reaches 
the primary crusher. This means that hard and soft rock 
are blended to a certain percentage. By doing this the mill 
was able to reduce power and reagent consumption and 
has maintained gold recoveries at 96%. efforts continue at 
optimizing the mill feed blend in light of the continued decline 
in the percentage of soft rock.

September 2015 editie 7 RGM news magazine  9   



sPecial

Optimaliseren van het gebruik van koolstof (carbon) 
en elution circuit 
Zoals de rosebel Q2 2015 resultaten aangeven: in vergelijking 
met het 2e kwartaal van 2014, nam de productie toe met 6%. dit 
verwijst naar hogere gehaltes goud in het erts en een hogere gold 
recovery; helaas gedeeltelijk tenietgedaan door een lagere ver- 
werkingscapaciteit.

Optimaliseren van het gebruik van koolstof en elution circuit is gunstig 
geweest voor de gold recovery. verbetering van het koolstofgebruik be-
staat o.a. uit opslag van het koolstofprofiel in de Cil (Carbon in leach) 
tanks, op zodanige niveaus dat de balans behouden blijft, waardoor 
er minder koolstof gebruikt wordt. Optimalisering van de elution circuit 
verwijst naar efficientieverbetering door een nauwkeurige monitoring 
van het zuurwasproces (acid washing). door acid washing wordt het op-
gehoopte calcium uit de koolstof verwijdert. de uitdaging hierbij is om 
zoveel mogelijk calcium te verwijderen. Hoe meer calcium er verwijderd 
wordt, hoe meer goud er overblijft; betekent een hogere gold recovery. 

Ownership attitude
Arnold doekhi, Mill superintendent: “kenmerkend voor de werknemers 
van de Mill is hun sterke verantwoordelijkheidsgevoel, een “ownership 
attitude”. Het is deze attitude die leidt naar de drang om de best mo-
gelijke prestaties te leveren. Onze General Foremen en supervisors 
begrijpen de ins en outs van de business alsook de rol die zij daarin 
vervullen omdat zij zijn gegroeid naar de functies die zij nu vervullen”. 
recentelijk zijn Winston Groenefelt en sunil Bharose bevorderd tot 
de functie van General Foreman.

Optimizing carbon handling and elution circuit
As reported on the rosebel Q2 2015 results: compared to the 
second quarter 2014, production increased by 6% reflecting higher 
grades and recovery, partially offset by lower throughput.
Gold recoveries have benefitted from the optimization of the 
carbon handling and elution circuits implemented earlier in the 
year. Optimization of carbon handling includes keeping the carbon 
profile in the Cil (Carbon in leach) tanks at certain levels to maintain 
balance. Optimizing elution circuit refers to efficiency improvement 
by close monitoring of the acid washing. Acid washing is done to 
remove the built up calcium from the carbon. The challenge with acid 
washing is to remove as much calcium as possible from the carbon, 
so the percentage of gold recovery will be higher.

Ownership attitude
Arnold doekhi, superintendent Mill: “Characteristic of the Mill em-
ployees is their great sense of responsibility; an “ownership attitude” 
leading to the desire to deliver the best quality of work possible. Our 
General Foremen and supervisors understand the ins and outs of the 
business and their role because they have grown to their positions.”
recently Winston Groenefelt and sunil Bharose were promoted to 
the position of General Foreman.

A great example of the “ownership attitude” 
is the following story:
On April 8th, 2015, Humphrey esseboom, employee at Mill Maintenance,  

Arnold: “de doorgroeiplanning is een 
goed doordacht proces binnen de Mill. 
doorgroei vindt plaats wanneer iemand 
gereed is voor een nieuwe functie. Om 
mezelf als voorbeeld te nemen: in 2004 
begon ik als Control room Operator in 
de Mill. na enige jaren in deze functie 
heb ik het hele traject doorlopen: 
leader, supervisor, sr. supervisor, 
General Foreman, Asst. superintendent 
tot superintendent. door mijn persoon-
lijke inzet ben ik gegroeid in het bedrijf. 
ik stimuleer continu de groei van mijn 
collega’s door hen te coachen en mijn 
kennis en ervaring te delen.”

Arnold: “succession planning is a well 
thought process within the Mill depart-
ment, which takes place when someone 
is ready for a new role. i can take myself 
as an example. in 2004 i started as 
a Control room Operator at the Mill. 
After several years in this job, i have 
completed the entire course next to 
it: leader, supervisor, sr. supervisor, 
General Foreman, Asst. superintendent 
to superintendent. Through my personal 
commitment, i have grown in the com-
pany. i encourage the continued growth 
of my colleagues by coaching them and 
sharing my knowledge and experience.” 
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inhoud / indexontwikkelingen op site / developments on site

was assigned to do the mill check which began at 6:00 a.m.  
it entailed taking temperature readings on all mill pinion gears 
as they were operating and observing and reporting any 
anomaly noted. Humphrey had completed the sAG mill, the 
first and second Ball mill and was on his way to the third Ball 
mill when he noticed something was not right as an abnormal 
noise was emanating from the gear set. He recognized 
that there was something seriously wrong and promptly 
returned to Mill Admin. and brought the Mill Maintenance 
superintendent out to check. When the inspection door was 
opened, it was immediately apparent that there something 
wrong and the mill was stopped to prevent further damage. 
if it had been allowed to run like that much longer, the gears 
may have been destroyed, shutting the mill down for a 
lengthy period while component changes were made.

to honor his diligence in averting a costly mill shutdown, 
Humphrey received a recognition award from rosebel  
Management and the president and CeO of iAMGOld,  
Mr. steve letwin.

Learning, development and succession planning
training is provided to all levels of employees. Main trainings 
include: technical training (such as equipment handling); 
personal skills development, leadership training (sldp), 
safety training, first response training.

Een goed voorbeeld van de “ownership 
attitude” is het volgende verhaal:

Op 8 april 2015 werd Humphrey esseboom, een werknemer 
van Mill Maintenance, aangewezen om de mill inspectie, die om 
6:00 ’s morgens begon, uit te voeren. deze inspectie bestaat 
uit het opnemen van de temperaturen van alle werkende 
mill tandwielmechanismen en mogelijke afwijkingen waar te 
nemen en te rapporteren. Humphrey had zijn werkzaamheden 
in de sAG mill en in de eerste en tweede Ball mill afgerond en 
was op weg naar de derde Ball mill toen hij opmerkte dat er 
een abnormaal geluid uit de machine kwam. Hij concludeerde 
dat er iets niet goed was en keerde onmiddellijk terug naar Mill 
Admin. om de Mill Maintenance superintendent erbij te halen. 
Bij het openen van het inspectieluik werd meteen duidelijk dat 

iets niet in orde was en om verdere schade te voorkomen 
werd de Mill stopgezet. Als de Mill langere tijd op deze wijze 
was blijven doordraaien, kon dit geleid hebben tot het defect 
raken van de machine en een Mill shut down voor lange tijd. 
Als blijk van waardering voor zijn kordaat optreden in het voor-
komen van een kostbare Mill shut down, ontving Humphrey 
een award van rosebel Management en de president & CeO 
van iAMGOld, steve letwin.

training, ontwikkeling en doorgroei 
trainingen worden aan alle niveaus van werknemers ver-
zorgd. de belangrijkste trainingen zijn: technische training  
(zoals omgaan met equipement); Ontwikkeling van persoon- 
lijke vaardigheden, leiderschap training (sldp), safety trai-
ning, First response training.

From left to right: Humphrey Esseboom, Suresh Kalathil (GM) and John Grignon.

Humphrey Esseboom and the president & CEO of IAMGOLD.
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sPecial

Belangrijkste componenten: ontwikkeling van kader 
en innovatie

John Grignon, Mill Manager, heeft een duidelijke mening over de 
belangrijkste succesfactoren van de Mill: “de belangrijkste factor 
zijn onze mensen. Hoe wij als een team bijdragen aan de business 
bepaald het niveau van ons succes”. 

de Mill Manager geeft aan dat bij de groei van de Mill department de 
nadruk moet worden gelegd op de volgende factoren: 
• Ontwikkeling van kader. Bij operations en het analytisch gedeelte 

van het werk worden steeds meer surinaamse werknemers 
ingezet. en hetzelfde proces van “versurinamisering” is ook 
doorgevoerd bij andere afdelingen: metallurgy, electrical, process 
control and mechanical. door het “We tjaring Waka” initiatief 
hebben wij de ontwikkeling van onze leidinggevende supervisors 
in stand gehouden met toewijding aan “Behavior Models” en 
“visual Controls”. Hiermee is de basis gelegd voor leiderschap dat 
een belangrijke impact heeft op de bedrijfsprestaties. 

• Innovatie. vernieuwing brengt belangrijke mogelijkheden met 
zich mee voor het bedrijf. in de afgelopen jaren hebben wij een 
aanzienlijke groei gezien van de bedrijfsprestaties door verschil-
lende aanpassingen en upgrades. Genoemd kunnen worden 
de mill liner design, pre-crush, upgrade van de pebble circuit,  

Key assets: development of key talent and innovation

John Grignon, Mill Manager, has a clear view on the main success 
factor of the mill: “Our key asset is our people. How we as a team 
contribute to the business determines our level of success”. 

According to the Mill Manager, the key emphasis moving forward 
should be on two fronts:
• Development of key talent. We have seen the nationalization 

of our operations group and analytical facility with considerable 
talent seeing progress in other key areas including metallurgy, 
electrical, process control and mechanical. Through the “We 
tjaring Waka” initiative we have seen sustained development of 
our supervisors across the board with commitment to “Behavior 
Models” and “visual Controls”. This is providing a foundation for 
leadership, which has a significant impact on plant performance.

 
• Innovation. This continues to bring considerable opportunity 

to the business. in the past few years a considerable increase 
in plant performance was realized through modifications and 
various upgrades, including mill liner design, pre-crush, upgrading 
of pebble circuit, upgrading of mill control system and installation 

John Grignon: “de combinatie 

van persoonlijke ontwikkeling 

en innovatieve procesverande-

ringen zijn heel belangrijk voor 

het doen groeien van de be-

drijfsresultaten. Op deze wijze 

zullen de inspanningen van het 

totaal team resulteren in een 

langere levensduur van de mijn 

en winst voor rosebel.”

John Grignon: “The combina-

tion of people development 

and innovative process chang-

es are key to pushing the busi-

ness to the next level. in doing 

so, the efforts of the group 

will see extended mine life and 

profitability for rosebel.”
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modernisering van het besturingssysteem van de Mill en installatie van een deskundig verwerkingssysteem 
voor geautomatiseerde besturingen binnen de plant. Deze aanpassingen hebben gezorgd voor behoud van 
de verwerkingscapaciteit van hard gesteente, verminderd verbruik van reagents en een efficiënter gebruik 
van energie. 

John: “in de toekomst blijft onze focus gericht op innovatie door het uitvoeren van verschillende innovatieve 
projecten”. John verwijst hierbij naar de volgende projecten: 

1 installatie van een permanente pre-crush faciliteit ter vervanging van het huidige mobiele pre-crush sys-
teem. dit zal een volumevermindering van 100% betekenen in de toevoer van hard gesteente. tesamen 
hiermee zullen wij ook verdere aanpassingen doorvoeren aan de sAG mill line, alsook een overgang naar 
grotere grinder media. Ramingen geven aan dat deze veranderingen het mogelijk zullen maken om 
15% meer hard gesteente te verwerken. Dit is gelijk aan USD 30 miljoen aan cashflow.

2 de tweede fase voor optimalisering van de Mill bestaat uit een tweede vergruizing van het erts (secondary 
grinding). Hierdoor kan erts rechtstreeks naar de secondary grinding waardoor meer hard gesteente ver-
werkt kan worden door de primary crusher. deze aanpassing zal leiden tot een belangrijke verandering in 
de dynamiek van de vergruizig van erts. Om dit te bewerkstelligen zal het misschien nodig zijn een hercon-
figuratie van het grinding circuit door te voeren zodat tertiaire grinding kan plaatsvinden. Naar schatting 
zullen de wijzigingen aangebracht in fase 2 leiden tot een extra verwerking van 5% hard gesteente.

of process expert system for automated plant controls. These changes have resulted in sustained 
throughput of high hard rock ratios, decreased reagent consumption and more efficient use of energy.

John: “On our journey forward we will see a continued innovative approach by the implementation of some 
projects”. John refers to the following projects: 

1 installation of a permanent pre-crush facility which will replace the mobile pre-crush system which is 
currently in place. This will allow for size reduction of 100% of plant hard rock feed. in conjunction with 
this change we will also see further liner modifications to the sAG mill and a move to larger grinding 
media. It is estimated that these changes will allow for the processing of 15% more hard rock at 
sustained throughput, which translates to USD 30M in cash flow.

2 The second phase for mill optimization will include secondary pebble crushing. This will allow for pebble 
circuit product to report directly to secondary grinding allowing for additional hard rock processing 
at primary grinding. This will lead to a considerable change in grinding dynamics which may require 
reconfiguration of grinding circuit to include tertiary grinding. It is estimated that phase 2 changes will 
realize an additional 5% hard rock throughput at sustained running rate.
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Mill 2016 Opportunities / Innovation  

Phase 3 
 
  Convert secondary grinding to include 

tertiary grinding 
  SAG discharge to Ball Mill 3 
  Ball Mill 3 to Ball Mills 1 & 2 

 

June 2017 

SAG 

Ball Mill 1 

Ball Mill 2 

Ball Mill 3 

Thickener 

Trash Screen 

CV3 

TERTIARY GRINDING 
17 

Mill 2016 Opportunities / Innovation  

Phase 2 
 
  Pebble crusher optimization to be 

determined following operation with 
phase 1 complete 

  Maintain current installation 
  Increase capacity with single stage 

crushing 
  Move to secondary pebble crushing 

addition with product transfer to 
Ball Mills 

 

January 2017 

Pebble Crush #1 

PUMP 

CV3 

CV8 

CV6 

CV4 

Pebble Crush #2 

CV2 

SECOND STAGE PEBBLE CRUSHING 
16 

Mill 2016 Opportunities / Innovation 

CV 1 

Stacker 
Bypass Shuttle 

7’ Secondary Crusher 

Deliverables: 
•  7’ secondary crusher installation inclusive of 
static screen 
•  Up darted drawings   
•  Updated control logic 
 

Link to Strategic Objectives: 
•  Increased process throughput capacity  
•  Increase RGM gold production by 30,000oz/yr 
•  Reduced operating costs 
  

Financial Impact: 
•  Estimates 5M$ in Capital Expenditure. 
•  Increase process hard rock capacity by 15% 

–   8.5Mtpa vs current 7.5Mtpa at 90%HR   
–  1Mtpa x 1.0g/t x .94 / 31.1 x 1100 = 33M$ cash flow    

•   Other potential benefits:  
–  Increased availability over existing plant   
–  Increased hard rock capacity over existing plant 
–  Reduced maintenance costs over existing plant  
–  Reduce manpower requirements    

July 2016 – 7’ in service 

SECONDARY CRUSHING 

Phase 1 

mill 2016 opportunities / innovation
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tOEKOMSt 

rosebel’s productietarget voor 2015 van attributieve goud is 290.000 - 300.000 ounces. de Year-to-date 
(Ytd) resultaten geven aan dat de Mill goed op weg is om de productietarget te halen. 

innovatie en ontwikkeling van kader zijn de toverwoorden binnen de Mill. door het invoeren van innovatieve 
veranderingen in haar productieproces en door te investeren in opleiding en ontwikkeling van haar medewerkers 
heeft de Mill haar prestaties significant weten te verbeteren.

Het Mill team is een gemotiveerd team dat doelgericht werkt om de doelen te bereiken; een goed voorbereid 
team met als gemeenschappelijke missie: verbetering van de prestaties. 

de prioriteiten van de Mill blijven gericht op verbetering van de goudgehaltes in het erts en het verbeteren van 
de operationele efficiëntie.

FUtURE 

Attributable gold production guidance for rosebel in 2015 is at 290,000 - 300,000 ounces. looking at the  
Year-to-date (Ytd) results we can conclude that the mill is well on its way to reach the production target. 

innovation and development of key talent are “magic” words within the Mill department. By introducing 
innovative approaches in its production process and by investing in learning and development of its employees 
the Mill has significantly improved operational efficiency.

The Mill team is a motivated team that knows what is expected of them and deliberately proceeds to achieve 
its objectives; a well prepared team on its mission towards optimizing performance. 

The operation priorities continue to be on improving grades and increasing operating efficiency

Working on feeder roof structure.
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Promotion suresh kalathil to 
general manager rosebel

deVeloPments on site

per 1 september 2015 is suresh kalathil, die vanaf april 2015 was aangesteld als 

interim General Manager, benoemd tot General Manager.

namens de supervisory Board, Management team en alle werknemers van rosebel de 

hartelijke felicitaties aan onze nieuwe GM!

rGM magazine had een kort interview met de GM over rosebel, suriname en zijn familie.

door: XXX

As of september 1, 2015 suresh kalathil, who 
had been interim General Manager at rosebel 
since April 2015, is promoted to the position 
of General Manager. 
On behalf of the supervisory Board, manage-
ment team and all employees of rosebel: con-
gratulations to our new GM!
rGM magazine had a short interview with the GM 
on rosebel, suriname and his family.

Promotie suresh kalathil tot 
general manager rosebel

ontwikkelingen oP site

PROFIEL

• Bachelor of engineering in Mining (Golden valley 
institute of engineering and technology, Bangalore 
University, india).

• 22+ jaar hands-on ervaring in Mine Operations en 
Management.

• Gewerkt in diverse landen: india, Armenië, Zambia, 
Oman, kirgizië en, nu, suriname.

• leiding gegeven aan diverse teams binnen Mine 
operaties bij zowel open pit als ondergrondse 
mijnbouwbedrijven en gewerkt bij de ontginning van 
diverse edelmetalen, w.o. lood, zink, koper en goud.

• eerder functies bij rosebel: Optimization Manager, 
Operations Manager, interim General Manager.

PROFESSIONAL PROFILE
• Bachelor of engineering in Mining (Golden valley institute 

of engineering and technology, Bangalore University, india).
• 22+ years of hands-on experience in Mine Operations and 

Management.
• Worked in various countries: india, Armenia, Zambia, 

Oman, kyrgyz republic and, currently, suriname.
• lead diverse functional teams in Mine operations, in world 

class, fully and highly mechanized open pit and under-
ground mining operations of base and precious metals 
(lead, zinc, copper and gold). 

• earlier positions held at rosebel: Optimization Manager, 
Operations Manager and interim General Manager.
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U begon uw carrière bij Rosebel in mei 2013. 
Wat vind u prettig bij Rosebel?
GM: “er zijn twee belangrijke dingen die mij het meeste aan-
trekken: de enorme kansen en uitdagingen, tesamen met het 
vertrouwen dat je alles kunt bereiken en een geweldig, toe-
gewijd en hardwerkend team. dit is de juiste mix voor het 
maken van rosebel tot een mijn van wereld klasse.”

Wat zou u anders willen zien bij Rosebel?
GM: “Zoals eerder gezegd: rosebel heeft potentie om te 
groeien tot een World Class Mine. Om dit te bereiken, moeten 
we werken aan een aantal zaken, zoals,
• begrijpen dat prestatie op alle niveaus de belangrijkste 

drijfveer van het bedrijf is;
• optimaliseren van de middelen, verbeteren van de 

efficiëntie en het verminderen van de kosten per eenheid;
• het bedrijf erop voorbereiden om winstgevend te 

opereren onder veranderde marktcondities, zoals een lage 
goudprijs en 

You started working at Rosebel in May 2013. 
What do you like about Rosebel?
GM: “There are two main things that i find most appealing: the 
tremendous opportunity and challenges and the confidence 
that you can make it happen and an excellent, dedicated and 
hardworking team. This is the right mix for making rosebel a 
World Class Operation.”

What do you wish to see different at Rosebel?
GM: “As said earlier: rosebel has tremendous opportunities 
to become a World Class Mine. in order to achieve this goal, 
we need to work on some areas, such as,
• Understand the reality that performance is the only key 

driver of business at all levels.
• Optimize resources, improve efficiency and reduce unit 

cost of operations.
• prepare the mine to profitably operate under low gold price 

environment. 

• het ondersteunen van competente surinamers om taken 
op zich te nemen en deze taken onder moeilijke omstandig- 
heden uit te voeren. “

Wat zijn uw prioriteiten op dit moment?
GM: “Mijn belangrijkste prioriteiten zijn:
1. Waarborgen van Zero Harm. Veiligheid is de motor van 

het bedrijf. een veilige mijn is een productieve mijn.
2. Het bereiken van jaarlijkse en lange- termijn winst- 

gevendheid van Rosebel, op een veilige en duurzame  
wijze, door het geven van strategische leiding aan het 
team om de gestelde doelen te bereiken.

3. Sturing geven aan een strategische planning voor het 
ontwikkelen en ondersteunen van de economische haal-
baarheid van de operatie, zowel op korte en lange termijn, 
door het ïdentificeren en implementeren van drivers voor 
efficiëntieverbetering en systemen voor technologische 
verbetering om de winst te maximaliseren en de kosten 
per eenheid te verlagen.

• develop competent nationals to take challenges and per-
form under challenging conditions.”

What are your current priorities?
GM: My main priorities include:
1. ensure Zero Harm. Safety is the key driver of the busi-

ness. A safe mine is a productive mine.
2. Achieving annual and long-term operational plans and 

profitability of Rosebel in a safe and sustainable manner 
by providing strategic direction and leadership to the team 
to achieve set objectives and production targets.

3. Directing strategic planning to develop, maintain and 
sustain economic operational viability, both on a short 
and a long-term basis, by identifying and implementing ef-
ficiency improvement drivers and technology enhancement 
systems to maximize profits and reduce unit costs.
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4. Het creëren van team synergie, managen van diversiteit 
en het bevorderen van een high-performance cultuur 
door coaching en het ontwikkelen van een sterk en tech-
nisch goed presterend team om rosebel te maken tot een 
“Best in Class Gold Mining Operation”.

Vertelt u ons wat meer over uw familie
GM: “Mijn vrouw pramela is een Computer science engineer 
met een Master’s in Business Administration. Momenteel is 
zij bezig met haar ph.d-studie. Ze werkt als docent aan de 
FHr school of Business. Avantika, mijn dochter, studeert 
aan de Amerikaanse school in paramaribo. Zij hebben mij 
beiden vergezeld naar alle plaatsen waar ik wereldwijd heb 
gewerkt. ik weet dat het moeilijk voor hen is geweest, vooral 
voor mijn dochter, die vanaf de leeftijd van 3 jaar met reizen 
begon. Ze zijn met verschillende culturen, tradities en talen in 

aanraking gekomen. in het begin vonden ze het een beetje 
moeilijk, maar zij hebben het altijd gezien als een avontuur. Ze 
zijn trots op hun kennis over zoveel culturen en op hun grote  
vrienden- en kennissenkring. Mijn dochter heeft het voor- 
recht gehad om verschillende talen te leren, zoals Frans,  
russisch, kirgizisch en momenteel spaans, los van haar 
moedertalen: Hindi en engels. Mijn vrouw en dochter zijn  
een enorme steun geweest, ondanks de uitdagingen die zij 
hebben meegemaakt in de loop van mijn carrière.”

Hoe is het om in Suriname te wonen?
GM: “suriname is een prachtig land; een plaats waar je je 
makkelijk kunt aanpassen. Geweldige mensen die je het thuis-
gevoel geven. in suriname heeft mijn familie zich sneller aan-
gepast dan in de andere landen. dit komt vooral door de taal; 
engels wordt overal gesproken. dit is onze eerste keer in een 
land dat diversiteit omarmt, in vrede leeft en zelfs elkaars 
feesten viert.”

Heeft u nog een boodschap voor de werknemers?
GM: “We weten dat rosebel enorme kansen en uitdagingen 
biedt. We hebben een sterk team en ik ben ervan overtuigd dat 
we samen rosebel kunnen maken tot een World Class Mine. 
Het is onze mijn en ik heb uw steun nodig om het volledige 
potentieel van rosebel te realiseren. Werk slim, Werk veilig!” ■

4. Creating team synergy, manage diversity and promote 
a high performance culture by coaching and developing 
a strong and technically sound performing team to make 
rosebel the “Best in Class Gold Mining Operation”.

Please tell us a little bit more about your family.
GM: “My wife pramela is a Computer science engineer with 
a Master’s in Business Administration and currently doing 
ph.d. she works as a lecturer at FHr school of Business. 
My daughter’s Avantika studies at the American school 
in paramaribo. They have both accompanied me to all the 
places that i have worked globally.  i know it’s been tough 
for them, especially my daughter who has travelled right 
from the age of 3. They have been through various changes 
in cultures, traditions and languages and in the initial phase 

they found it a bit challenging, but have always taken it as 
an adventure. They pride themselves in knowing so many 
cultures, having friends and acquaintances in each of these 
countries. My daughter had the privilege of learning different 
languages like French, russian, kyrgyz and currently spanish, 
apart from Hindi and english.
They have been a tremendous support all through in spite 
of the challenges they faced during the course of my profes-
sional career.”

How do you like living in Suriname?
GM: “suriname is a beautiful country, quite an easy place to 
live and get adapted to. excellent people who make you feel 
at home. My family adjusted faster to suriname than other 
previous assignments, mainly because of the language, since 
english is spoken widely here. This is the first time we have 
been in a country which embraces so much of diversity, live in 
peace and even celebrate each other’s festivals.”

Final words to the employees?
GM: “We all know rosebel has tremendous opportunities 
and definitely challenges. We have a strong team and i am 
confident together we can make rosebel a World Class 
Mining Operation. it’s our mine and i need your support to 
drive and realize the full potential of rosebel. Work smart, 
Work safe!” ■

18  RGM news magazine, september 2015 editie 7



ontwikkelingen op site / developments on site

na jaren van een opeenvolgende stijging van de internationale goudprijs - vanaf 2000 tot 

en met 2012- verkeert de goud industrie momenteel in zwaar weer. een dalende inter- 

nationale goudprijs, een lagere goudproductie en hogere productiekosten dwingen goud-

bedrijven ertoe de kosten zoveel mogelijk te verminderen en waar mogelijk te bezuinigen. 

een maatregel is om de all-in sustaining costs (AisC) zo laag 
mogelijk te houden. voor 2015 zijn de AisC geprojecteerd 
voor Usd 1.207 per ounce. 

Wat zijn nu precies de AISC?
in het verleden rapporteerden goudmijnbouwbedrijven hun 
kosten als “operationele cash cost per geproduceerde ounce 
goud”. deze maatstaaf geeft echter geen volledig beeld van  
de kosten van het mijnen van een ounce goud, aangezien  
enkel de operationele kosten (brandstof, elektriciteit, per- 
soneel, explosieven, onderhoud, etc.) en de betaalde royalty’s in  
beschouwing werden genomen, maar niet de noodzakelijke in-
vesteringen in vaste activa, zoals loaders, haul trucks en dozers.
sinds 2013 zijn de meeste goudmijnbouwbedrijven over- 
gestapt naar het rapporteren van AisC. de AisC bevatten 
naast de operationele kosten zoals hiervoor genoemd en 

de betaalde royalty’s, ook de terugkerende noodzakelijke in- 
vesteringen in vaste activa. Bovendien worden de AisC berekend 
per verkochte ounce, in plaats van per geproduceerde ounce. 

de AisC geven een beter beeld van de totale kosten van het 
produceren van een ounce goud. in de begroting van 2015 van  
rosebel bedragen de AisC Usd 1.207. dat is meer dan de huidige 
goudprijs. dit is zorgwekkend, aangezien dit betekent dat rosebel 
geld verliest. Wij zijn daarom zeer intensief bezig om de kosten 
te verlagen, o.a. door het verminderen van investeringen, het zeer 
kritisch kijken naar de kosten en het verhogen van de productiviteit. 

indien we met z’n allen de productiviteit weten te verhogen 
en de kosten kunnen verlagen, ben ik er van overtuigt dat 
rosebel weer snel een gezonde en winstgevende toekomst 
voor zich heeft. ■

all-in sustaining costs- aisc
ontwikkelingen oP site

door: remon van de Paal, Controller Accounting & Finance

After years of successive increase of the international gold price - from 2000 to 2012- 

the gold industry is currently facing tough times. Falling international gold prices, lower 

gold production and higher production costs force companies to reduce costs wherever 

possible and, where possible, to economize.

One of the measures is to keep the all-in sustaining costs 
(AisC) as low as possible. For 2015, the AisC are projected 
for Usd 1,207 Usd per ounce.

What exactly are the AISC?
in the past, gold mining companies reported their costs 
as “operating cash cost per ounce of gold produced.” This 
benchmark does not give a complete picture of the cost 
of mining an ounce of gold, since only the operating costs 
(fuel, electricity, personnel, explosives, maintenance, etc.) and 
royalties paid were considered but not necessary investment 
in fixed assets, such as loaders, haul trucks and dozers.

since 2013, most gold mining companies switched to reporting 
AisC. The AisC contain operating expenses as mentioned 

above and the royalties paid, as well as the returning necessary 
investment in fixed assets. Moreover, the AisC are calculated 
per ounce sold, rather than per ounce produced.

The AisC give a better picture of the overall cost of producing 
an ounce of gold. in the 2015 budget of rosebel the AisC 
amount to Usd 1,207. That is more than the current gold 
price. This is worrying, because it means that rosebel is 
losing money. Therefore, we are currently trying to reduce 
the costs by reducing investment, reviewing the costs very 
critically and increasing productivity.

if we all succeed to increase productivity and reduce costs, 
i am convinced that rosebel will quickly have a healthy and 
profitable future ahead. ■

all-in sustaining costs- aisc
deVeloPments on site

By: remon van de Paal, Controller Accounting & Finance
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ontwikkelingen oP site / deVeloPments on site

By: internal communications

The President  & CEO of IAMGOLD, 

Steve Letwin, visited Rosebel in 

September. One of the departments he 

visited was the Mill.

In September bracht de President  

& CEO of IAMGOLD, Steve Letwin, 

een werkbezoek aan Rosebel. Hierbij 

bezocht hij o.a. de Mill.

A visit of Steve Letwin and Bob Tait 

(Left- VP Investor Relations IAMGOLD) 

to the J-Zone pit.

Bezoek van Steve Letwin en  Bob Tait 

(Links- VP Investor Relations IAMGOLD) 

aan de J-Zone pit.

Mine Operations Line Supervisors 

Training (August)
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Rosebel’s new GM speaking to the 

Mine Maintenance team (September)

Rosebel’s new GM speaking to the 

Mine Ops team (September)

Celebrating World Ozone Day 

(September 16)
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Het hoofddoel van iC is het verbeteren van de onderlinge communicatie: binnen afdelingen, tussen afdelingen, van management 
naar werknemers, maar ook het verzorgen van feedback van werknemers terug naar de leiding van het bedrijf. 

The main objective of iC is improvement of mutual communications: within departments, between departments, from manage-
ment to employees, but also to ensure feedback from employees to the company’s management. 

in mei 2015 is internal Communications (iC) aan een nieuw hoofdstuk begonnen, 

toen het verhuisde van people & Culture naar legal & Corporate Affairs. sinds deze 

verhuizing is de interne communicatie beter afgestemd op de externe communicatie.

reorganisatie Van 
internal communications

ontwikkelingen oP site

door: richard van der horst, Senior Associate Corporate Affairs

in May 2015, internal Communications (iC) started with a new chapter when it trans-

ferred from people & Culture to legal & Corporate Affairs. since this move, internal 

communications is better attuned to the external communications.

reorganization oF 
internal communications

ontwikkelingen oP site

By: richard van der horst, Senior Associate Corporate Affairs
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serano ramcharan and Winston leckie are in charge of the iC 
department. serano recently moved over from the environ-
ment department; he has extensive media experience, is an 
expert writer and is qualified to lecture at university degree. 
Winston knows rosebel at the back of his hand and achieved 
his niMA Communications A diploma this year. serano and 
Winston both report to me - richard van der Horst – and 
together, we are a dynamic team.

to be able to facilitate rosebel’s mutual communications, 
the department has a set of very useful tools available.  
On the tv screens in the various buildings and lunch- 
rooms, Rosebel tV is shown so that all colleagues  
get to see as much important information as possible,  
weekly: the latest news, information on safety, improve-
ments at the various departments and of course, updates on 
our own fellow-workers.

since recently, the department also makes use of WhatsApp, 
so that a lot of information is received from colleagues,  
directly from the field. This information is shared on rosebel 
tv so that everyone can see what other colleagues are doing 
and everyone can learn, for example, from improvements car-
ried through at other departments.

in addition to rosebel tv, IC memo boards are used and  
e-mails are sent daily with important information. various 
new tools are currently being designed such as a monthly 
newsletter and an own intranet page. in the coming time, 
numerous visible changes and improvements will also take 
place. suggestions are of course, always welcome! ■

serano ramcharan en Winston leckie draaien de iC afdeling. 
serano is recentelijk van de Milieu afdeling overgekomen; 
hij heeft veel media ervaring, is een ervaren schrijver en is 
gekwalificeerd om op universitair niveau les te geven. Winston 
kent rosebel als geen ander en heeft dit jaar zijn niMA  
Communicatie A diploma gehaald. serano en Winston 
rapporteren aan mij - richard van der Horst - en samen 
vormen wij een dynamisch team.

Om rosebel’s onderlinge communicatie te faciliteren, heeft 
de afdeling een aantal mooie hulpmiddelen ter beschik-
king. Op de tv-screens in de verschillende gebouwen en 
lunchrooms draait Rosebel tV, waardoor alle collega’s 
wekelijks zo veel als mogelijk belangrijke informatie over 
het bedrijf kunnen zien: het laatste nieuws, informatie 
over veiligheid, verbeteringen op de verschillende afde-

lingen en natuurlijk updates over onze eigen collega’s.

sinds kort werkt de afdeling ook met WhatsApp, waarmee 
veel informatie van collega’s direct vanuit het veld wordt ont-
vangen. deze informatie wordt gedeeld op rosebel tv, zodat 
iedereen kan zien wat andere collega’s doen en iedereen kan 
leren van bijvoorbeeld verbeteringen die op andere afdelingen 
zijn doorgevoerd.

naast rosebel tv worden de IC memoborden gebruikt en 
worden er dagelijks e-mails verzonden met belangrijke infor-
matie. er wordt ook gewerkt aan verschillende nieuwe hulp-
middelen, zoals een maandelijkse nieuwsbrief en een eigen 
intranet pagina. er zullen de aankomende tijd dan ook veel 
zichtbare veranderingen en verbeteringen gaan plaatsvinden. 
suggesties zijn natuurlijk van harte welkom! ■

ontwikkelingen op site / developments on site
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de training bestond uit 20 veiligheidsonderwerpen met  
als doel om bijscholing en/of informatie te verschaffen  
aan de werknemers zodat zij deze konden delen met  
hun respectieve collega’s. enkele van de onderwerpen  
die behandeld werden zijn: veiligheidsbeheer, Mobiele  
equipement, H&s inspecties en onderzoeken, ppe, 
Werken op hoogten, Machine beveiliging, Brandveiligheid 

en elektrische veiligheid. eén van de benadrukte risico’s 
met betrekking tot mobiele equipement, was de blinde 
hoek. Alle werknemers die machines besturen moeten 
zich hiervan bewust zijn. Het belang van het gebruik 
van ppe kwam eveneens aan de orde in deze training. 
in de eerste vijf weken hebben totaal 109 supervisors 
en overige rosebel medewerkers de training gevolgd.

The training consists of 20 safety topic, with aim to refresh 
and or provide information to employees as they can share 
this with their respective colleagues. some of the topics 
covered were: safety management, Mobile equipment, H&s  
inspections and investigations, ppe, Working at height,  
Machine safeguarding, Fire safety and electrical safety. One of  
the risks stressed, in regard to mobile equipment was the 

blind spot. All employees operating equipment must be aware 
of the blind spots. The importance of the use of ppe was also 
stressed in this training. in the first five weeks, a total of 109 
supervisors and other rosebel employees have been trained. 

in June 2015, a Health and safety training package for the 
Mill department was designed. This training was specifically 

de doelstelling van de Occupational Health & safety (OHs) afdeling is het creëren 

van veiligheidsbewustzijn binnen rosebel. eén van de gebruikte methodes is het 

delen van informatie over veiligheid met alle rosebel werknemers en contractors. 

de OHs afdeling heeft een algemeen Health & safety Basis trainingspakket voor 

supervisors geïnitieerd en ontwikkeld. deze training werd verzorgd van februari 

tot maart 2015, aan supervisors van de afdelingen Mine Operations, Mine 

Maintenance, technical services, General services en sustainability.

The Occupational Health & safety (OHs) department strives to create safety aware-

ness at rosebel. One of the methods used is sharing knowledge on safety with all 

rosebel employees and contractors. The OHs department initiated and developed a 

general Health & safety Basic training package for supervisors. This training was pro-

vided from February till March 2015 to supervisors from the Mine Operations, Mine 

Maintenance, technical services, General services, and sustainability department.

health & safety training 2015
sustainabilitY / health & saFetY

door: occupational health & safety afdeling

health and safety training 2015
By: occupational health & safety department

sustainabilitY / health & saFetY
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in juni 2015 werd een Health & safety trainingspakket voor 
de Mill Afdeling ontwikkeld. deze training werd specifiek sa-
mengesteld voor alle Mill medewerkers (waaronder ook super- 
visors), en behandelde gevaren en risico’s gerelateerd aan de Mill. 

de trainingsessies waren interactief en informatief waar- 
bij de werknemers hun eigen werkomgeving konden  
analyseren met behulp van de voorbeelden en suggesties 
over hoe veiligheid verbeterd kan worden. verder hebben  
de werknemers tijdens de sessies problemen die zij m.b.t. 
veiligheid ervaren, kenbaar gemaakt en zijn deze aan de  
respectieve afdelingshoofden doorgeleid voor het nemen  
van corrigerende acties. 

Met deze training wil de OHs afdeling de werknemers van 
rosebel de instrumenten verschaffen die nodig zijn voor het 
herkennen van veilige en onveilige handelingen en hoe zij de 
noodzakelijke acties moeten ondernemen waar nodig. eén 
van de belangrijke boodschappen is dat veiligheid een ieders 
verantwoordelijkheid is en dat we als een team moeten wer-
ken om op de werkvloer te zorgen voor de veiligheid van ons-
zelf en dat van overige medewerkers. ■

designed for all Mill employees (including supervisors), cover-
ing hazards related to the Mill. 

The training sessions were interactive and informative as  
employees took the opportunity to analyze their own work 
environment using these as examples and suggestions as 
how to improve safety. Furthermore, during the sessions, 
employees have expressed safety concerns that were taken 
to the respective department Heads to take the necessary 
corrective actions. 

With this training the OHs department aims to provide 
rosebel employees the tools to recognize safe and unsafe 
acts and to take the necessary actions where needed. One of 
the important messages is that safety is everyone’s respon-
sibility and that we should work as a team to look after one 
another on the work floor as brother’s keepers. ■
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“Water can be found everywhere. take a look around you: canals, creeks and rivers. 

drinking water, however, is more difficult to find and is becoming increasingly scarce.” 

introductory words of the rosebel trainers (serano ramcharan and Johannes  

Abielie), during a school project for 14 primary schools in the district Brokopondo.  

The environmental and Community relations departments have jointly imple- 

mented a drinking water project for pupils of the primary schools in Brokopondo 

this year in order to emphasize the importance of efficient use of drinking water.

efficient use of drinking water
By: The environment department

sustainabilitY / enVironment

zuinig met drinkwater
sustainabilitY / enVironment

door: de milieu afdeling

enkele tips die genoemd werden om zuinig om te gaan met 
drinkwater zijn: sluit kranen goed af, gebruik niet meer water 
dan nodig is en weet wat je laat lozen in een trens. Hierdoor 
verhoog je je verantwoordelijkheid en zorg je ervoor dat drink-
water niet snel opraakt en vervuil raakt. 

de leerlingen waren blij met de informatie. Zij ver-telden hoe 
moeilijk het is om aan schoon drinkwater te komen. “soms 
zie je dat het water uit de kraan niet helder is”, zei een leer-
ling. de trainers probeerden zoveel mogelijk te anticiperen op 
deze uitspraken. “vuil water kan veroorzaakt worden door 
vervuilde waterbuizen of door het spoelen van de buizen 
door het waterleidingbedrijf.”

een goede wateropslag is ook belangrijk. “sla je water  
goed op, zorg ervoor dat de waterbak schoon is en maak  
de waterton of durotank op tijd schoon. dek de waterbak  
af, zodat geen muskietenlarven kunnen ontstaan”. 

dat er problemen zijn met de voorziening van schoon drink-
water is duidelijk. Zoals een leerkracht aangaf: “Hier bij ons 
in het dorp hebben we geen kraanwater. We moeten regen- 
water opvangen”. 

toen het onderdeel van het kijken onder de microscoop volg-
de, ontdekten de leerlingen, die allen voor het eerst een kijkje 
namen onder een microscoop, hoe vervuild water en dan met 

“Water kun je overal vinden. kijk maar om je heen: kanalen, kreken en rivieren. 

drinkwater echter is moeilijker te vinden en is steeds schaarser aan het worden.” 

inleidende woorden van de rosebel-trainers (serano ramcharan en Johannes 

Abielie), bij een scholenproject bedoeld voor 14 GlO- scholen (scholen van het 

basisonderwijs) in het district Brokopondo. de Afdelingen Milieu en Community 

relations hebben dit jaar gezamenlijk een drinkwaterproject uitgevoerd om het 

belang van zuinig omgaan met drinkwater te benadrukken bij de leerlingen.
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name “schoon” drinkwater eruit kan 
zien. de korrelstructuren en kleine 
waterkevers waren duidelijk te zien. 

Bij de afsluiting kregen de leer- 
lingen en klassenleraar een folder 
met daarin informatie en tips over 
drinkwater en het zuinig omgaan 
ermee. Ook kreeg de klas twee pos-
ters om te plaatsen in de klas. ■

some tips for an efficient water use are: close taps properly, 
do not use more water than necessary and know what 
you discharge in open water ways. This increases your 
responsibility and you ensure that drinking water is not 
quickly depleted and becomes polluted.

The students were pleased with the information. They told 
us how difficult it is to get clean drinking water. “sometimes 
you can see that the tap water is not clear,” one student said. 
The trainers tried to anticipate as much as possible on these 
statements. “polluted water can be caused by contaminated 
water distribution pipes, or by rinsing the pipes by the water 
supply company.”

A good water storage is also important. “save your water 
well, make sure the water is clean and clean the water tank 
or durotank properly. Cover the tank, so that no mosquito 
larvae can emerge.”

That there are problems with the supply of clean drinking  
water is obvious. As a teacher pointed out: “Here in the  
village we have no tap water. We need to collect rainwater.”

By looking under the microscope- for most of them the first 
time they had the chance to look under a microscope- the 
students discovered how contaminated drinking water might 
look like, especially “clean” drinking water. The grain texture 
and small water beetles were clearly visible.

At the closing of the session, all students and the class 
teacher received a brochure containing information and  
tips on how to use drinking water efficiently. The class also 
received two posters for placing in the classroom. ■
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speech contest and school Quiz brokopondo
By: community relations department

sustainabilitY / communitY relations

rosebel commits itself to sustainable development of the surrounding commu- 

nities in Brokopondo. An important theme of the company’s investment is  

education. The Community relations department (Crd) annually implements four 

(4) projects in the field of education. One of these projects is the Youth talent  

development (Ytd) program which includes a speech Contest and a school Quiz.

The Youth talent development program is carried out in collabora-
tion with the Junior Chamber international paramaribo (JCi). This 
project was first implemented in 2012. The goal of this project 
is to improve the dutch language speech skills amongst youth 
in Brokopondo and to remove their fear of speaking in public. 

Speech Contest 2015
to get the students ready for the contest, they received nearly 
two months of intensive training and guidance from members 
of JCi. As a first step, an information session was held for the 
students on June 1, whereby they received information on the 

contest as well as the rules for participation. Following the infor-
mational session, 45 students were enlisted for participation and 
the actual training was started. Ultimately, 15 contestants par- 
ticipated in the preliminary rounds on July 18. These 15 contes- 
tants are all students of secondary schools in Brokopondo, from the  
following villages: klaaskreek, Brownsweg, Balingsoela, Afobaka, 
Companiekreek, victoria, tapoeripa and Brokopondo Center. 

The jury selected nine contestants for the final round, held 
on August 1st, in the Multifunctional building in Brokopondo 
Center. The subjects included: 

speech contest en scholenquiz brokopondo
sustainabilitY / communitY relations

door: community relations department

rosebel heeft zich gecommitteerd aan de duurzame ontwikkeling van omliggen-

de dorpen in Brokopondo. een belangrijke thema waarin geinvesteerd wordt is 

onderwijs. de Community relations department (Crd) voert jaarlijks vier (4) pro-

jecten uit op het gebied van onderwijs. eén van deze projecten is het Youth talent 

development programma. Hieronder vallen de speech contest en de scholenquiz.

Het Youth talent development (Ytd) programma wordt 
uitgevoerd in samenwerking met leden van Junior Chamber  
international paramaribo (JCi). in 2012 is dit project voor het 
eerst uitgevoerd. dit project heeft als doel om de spreekvaar-
digheid in het nederlands te verbeteren onder de jeugd van 
Brokopondo en om hun angst voor het spreken in het open-
baar weg te nemen.

Speech contest 2015
Om de leerlingen klaar te stomen voor de wedstrijden wer-
den de leerlingen bijkans twee maanden intensief getraind 
en begeleid door leden van JCi. Als eerste stap werd op 1 
juni een informatiesessie voor de leerlingen gehouden waar-
bij zij informatie kregen over het contest en de regels voor 
deelname. na de informatiesessie hebben 45 leerlingen zich 
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• a school of Agriculture for Brokopondo,
• mercury pollution in the district,
• education in Brokopondo, 
• a Mining school for Brokpondo and 
• discrimination.

each contestant received five minutes to discuss the chosen 
subject. Most students managed to do so quite well. With 
this event, the students of Brokopondo once again showed 
their matching courage and skills. They did an excellent job 
in getting their message across and can all be regarded as 
examples for other youngsters in the district.
 “I started out just like you. It is once again a great pleasure for 
us to be able, together with Rosebel Gold Mines, to organize this 
speech contest. It is a true challenge each year, but above all, I 
see it as a progress. Brokopondo is full of talent, you are all win-
ners” said Rob Rijssel, who was appointed as chairman of the jury.

School Quiz 2015
The school quiz is an activity wherein the participating students 
have to give answers to questions composed by the teachers of 

the various schools. The quiz is especially intended for students 
of the sixth grade of primary schools in district Brokopondo and 
can be compared to the Weetje Weetje quiz. each school was 
allowed to delegate 12 pupils to represent their school. The 
school quiz is a competition amongst schools but also serves 
as an exercise for the sixth graders’ final school exam. 

The eBG Balingsoela school came out as winner of the quiz, 
three times in a row, but did not participate in 2015. This 
school year, seventeen (17) schools took part in the quiz. Os 
Zanderij participated this year as special guest but did not 
make it to the finals. 

in the finals, the following schools competed against each 
other: Johannes kwami school (nw. koffiekamp), WA liefde 
school (Marshallkreek), pater van de pluim school (Brownsweg), 
Os victoria, eBG pokigron, Os Compagniekreek, Os phedra, 
Christian king school (kwakoegron) and Os Afobakkaweg. 

The winner was the pater van de pluim school and Os Com-
pagniekreek came in second. ■

jullie zijn allen winnaars” zei dhr. Rob Rijssel die als voorzitter 
van de jury was aangesteld.

Scholenquiz 2015
de scholenquiz is een activiteit waarbij deelnemende leer-
lingen vragen, die door de leerkrachten van de verschillende 
scholen zijn samengesteld, beantwoorden. Het is speciaal be- 
doeld voor de leerlingen van de zesde klas van het basis- 
onderwijs in het district Brokopondo en kan vergeleken worden  
met het spel Weetje Weetje. elke school mocht 12 leerlingen  
afvaardigen om de school te vertegenwoordigen. de scholen- 
quiz is een competitie onder de scholen maar is tevens een 
oefening voor de eindtoets die de zesde klassers maken. 

de eBG Balingsoela school heeft drie keer achter elkaar de 
quiz gewonnen, maar heeft in 2015 niet deel genomen aan 
de wedstrijden. dit schooljaar hebben zeventien (17) scholen  
meegedaan aan de quiz. Os Zanderij heeft dit jaar mee- 
gedaan als speciale gast, maar haalde de finale niet. 

in de finale bekampten de volgende scholen elkaar; Johannes 
kwami school (nw. koffiekamp), WA liefde school (Marshall- 
kreek), pater van de pluim school (Brownsweg), Os victoria, 
eBG pokigron, Os Compagniekreek, Os phedra, Christian 
king school (kwakoegron) en Os Afobakkaweg. 
de winnaar werd de pater van de pluim school en Os Com-
pagniekreek werd tweede. ■

ingeschreven voor deelname en daarmee werd de training  
gestart. Uiteindelijk namen 15 contestanten deel aan de 
voorronde op 18 juli. deze 15 contestanten zijn allen leer-
lingen van de vOJ-scholen van Brokopondo en afkomstig uit 
de dorpen: klaaskreek, Brownsweg, Balingsoela, Afobaka, 
Companiekreek, victoria, tapoeripa en Brokopondo Centrum. 

de jury vond negen van de contestanten goed voor de  
finaleronde die op 1 augustus in het Multifunctioneel ge- 
bouw te Brokopondo Centrum werd gehouden. de onder- 
werpen waren onder andere: 
• een landbouwschool voor Brokopondo, 
• kwikvervuiling in het district, 
• onderwijs in Brokopondo, 
• een Mijnbouwschool voor Brokpondo en 
• discriminatie.

elke contestant kreeg vijf minuten om het gekozen onderwerp 
te bespreken. de meesten hebben dat keurig kunnen doen. 
de leerlingen van Brokopondo hebben middels dit evenement 
weer eens getoond dat ook zij durven en kunnen. Zij hebben 
goed hun boodschap kunnen overbrengen en kunnen als voor-
beeld worden gesteld voor andere jongeren in het district. 
 “Ik ben ook als jullie gestart, het is voor ons wederom een ge-
noegen om samen met Rosebel Gold Mines dit speech con-
test te mogen organiseren, het is elk jaar weer een uitdaging, 
maar bovenal zie ik vooruitgang. Brokopondo zit vol talenten, 
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Geluid op de werkplek
Op de werkplek kunnen we te maken krijgen met verschillen 
niveaus van lawaai: van gelijkmatige achtergrondlawaai tot 
impulslawaai (bijv. een explosie). 
er zijn verschillende gebieden binnen rosebel geïdentificeerd, 
waar er tijdens werkzaamheden een verhoogde blootstelling 
aan geluid is (hoger dan 80 decibel- dB (A). de werknemers 
die in deze gebieden werken zijn verplicht gebruik te maken 
van gehoorbescherming en rosebel zorgt ervoor dat de be-
nodigde soorten gehoorbescherming aanwezig zijn. de ge-
luidsblootstelling van de medewerkers die in deze gebieden  
werken worden medisch gemonitord door het periodiek af- 

Rosebel is een 24/7 productiebedrijf: haul trucks rijden af 
en aan; de Mill is dag en nacht bezig met ertsverwerking; 
shifts wisselen elkaar af. Kortom, een bedrijf waar er ge-
werkt en gewoond wordt en dat bruist van activiteit… met 
bijbehorende niveaus van geluid. Bij geluidsoverlast is het 
belangrijk dat wij ons gehoor beschermen. Ons gehoor is 
van onschatbare waarde en zorgt ervoor met wij met el-
kaar kunnen communiceren. Gehoorschade kan ontstaan 
bij blootstelling aan harde geluiden. Wat kunnen wij doen 
om ons te beschermen tegen gehoorschade? 
In dit artikel belichten wij het belang van gehooronderzoek 
en de verschillende soorten gehoorbescherming.

gehooronderzoek en gehoorbescherming
medic inFo

door: de medische afdeling

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

gezondheidszorg. in Medic info geeft het Medisch team meer informatie over 

haar verantwoordelijkheden of belicht ze een medisch onderwerp.

hearing test (audiogram) and hearing protection
By: The medical department

medic inFo

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 information 

on their responsibilities or highlights a medical subject.

Rosebel is a 24/7 production company: haul trucks drive 
on and off; the Mill is in operation day and night with ore 
processing; shifts are changing. 
In short, Rosebel is a site of working and living, bustling with 
activity… obviously with the associated levels of noise. It is 
important that we protect our hearing against the exposure 
of excessive noise. Our hearing is invaluable and provides 
us with the ability to communicate with each other. Hearing 
loss or impairment can be caused by exposure to excessive 
noises. What can we do to protect ourselves against this? 
In this article, we highlight the importance of a hearing test 
as well as the various available types of hearing protection.

Noise on the work site
On the work site, we can encounter various levels of noise: 
from constant background noise to impulse noise (for ex. an 
explosion). 
At rosebel, various areas have been identified where there 
is an increased exposure to noise during work activities (ex-
ceeding 80-decibel dB (A). The employees working in these 
areas are compelled to use hearing protection and rosebel 
sees to it that the appropriate types of hearing protection 
are available. The exposure to noise experienced by the em- 
ployees working in these areas is monitored medically 
through periodic hearing tests (audiogram). These tests are 
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vaststellen welk deel van het gehoorsysteem is aangetast. 
de meetresultaten zijn belangrijk voor het maken van de juis-
te keus van een hoorapparaat. 

Gehoorbescherming 
Overmatige blootstelling aan lawaai kan leiden tot gehoor-
verlies, die op haar buurt kan leiden tot slechthorendheid,  
tinnitus (oorsuizen), hyperacusis (versterkte gevoeligheid 
voor geluid) en vermoeidheid. Om ons te beschermen tegen 
gehoorschade kunnen wij zelf maatregelen nemen, z.a.  
ons minder bloostellen aan geluid en dragen van de juiste 
gehoorbescherming. 

er zijn verschillende soorten gehoorbescherming,z.a. oor- 
doppen, oorkappen en otoplastieken (op maat gemaakte 
oorbescherming). voor geluidsoverlast op de werkplek biedt 
rosebel verschillende soorten gehoorbescherming aan. Maak 
gebruik van de soort die het meest geschikt is voor het type 
geluidsoverlast waarmee men te maken heeft. de Medische 
Afdeling en Occupational Health & safety afdeling kunnen 
hierbij adviseren. ■

nemen van gehoortesten. deze testen worden bij iedere mede- 
werker – zowel rosebel werknemer als contractor - afgenomen  
die langer dan zes maanden werkzaam zijn bij rosebel.
Bij geconstateerde afwijkingen worden deze werknemers 
verwezen naar de knO- arts (keel-neus-oorarts) voor verdere 
evaluatie en eventueel behandeling. 

Aan de hand van de uitslagen van de gehoortesten en de 
geluidsmetingen geven de Medical department en de Occu- 
pational Health & safety department adviezen aan de af- 
deling en de betrokken werknemer voor een betere gehoor-
bescherming.

Gehooronderzoek 
er zijn verschillende testen om het gehoor te onderzoeken. 
de meest gebruikte gehoortest is de toonaudiometrie. dit is  
de test die door rosebel on site wordt gebruikt. de meet- 
resultaten worden in een grafiek weergegeven, die toon- 
audiogram of kortweg audiogram wordt genoemd.
d.m.v. dit onderzoek kan de arts gehoorverlies objectief aan-
tonen, bepalen om welke type gehoorverlies het gaat en 

taken from all employees – both rosebel and contractors– 
working at rosebel longer than six months. in case an abnor-
mality in the audiogram is detected, the employee is referred 
to the ent (ear, nose and throat) specialist, for a further eval-
uation and treatment, if necessary. 

Based on the results of the hearing test and noise measure-
ments, the Medical department and Occupational Health & 
safety department give recommendations to the depart-
ment and the employee in question for proper hearing pro-
tection.

Hearing test 
There are several tests to examine one’s hearing. The most 
used hearing test is the tone audiometry. This is the test 
used by rosebel on the work site. The test results are repre-
sented in a diagram called a tone audiogram, or in short, an 
audiogram.
With this test, the specialist can objectively indicate a hearing 
impairment, determine the type of impairment and establish 

which part of the hearing organ is affected. The test results 
are essential for choosing the right type of hearing aid. 

Hearing protection 
excessive exposure to noise can lead to hearing loss, which 
in turn can result in a hearing impairment, tinnitus (buzzing 
in the ears, hyperacusis (enhanced sensitivity to noise) and 
fatigue. to protect ourselves against a hearing impairment, 
we can take various measures ourselves, such as less expo-
sure to noise and wearing proper hearing protection. 

There are various types of hearing protection such as ear-
plugs, earmuffs and otoplastics (custom-made hearing 
protection). For excessive noise exposure at the work site, 
rosebel offers various types of hearing protection. Use a 
type that is best suited for the identified type of noise pollu-
tion. The Medical department and the Occupational Health & 
safety department will provide the appropriate information 
and advice. ■
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de verschillende soorten gehoorbescherming

SOORt GEHOORBESCHERMING WANNEER tE GEBRUIKEN DEMPING GEBRUIK BELANGRIJKE OPMERKING

Oordop/ oorprop
(foam plugs)

Geschikt voor situaties waarin het 
geluid niet boven 90 dB(A) uitkomt.

Bij goed gebruik en als ze goed 
passen, is de demping maximaal  
10 – 15 dB(A).

de gebruiker rolt de oorproppen 
eerst in elkaar en stopt ze 
vervolgens in het oor. eenmaal 
in het oor zetten ze weer uit en 
sluiten ze de gehoorgang af.

Het is belangrijk dat oorproppen niet vuil zijn: breng ze met schone handen 
in en vervang ze regelmatig. vieze oordoppen kunnen een oorinfectie 
veroorzaken. de meeste proppen zijn voor eenmalig gebruik. in een vochtig 
klimaat wordt het foam poreus en houd meer bacteriën vast waardoor de kans 
op oorinfecties toeneemt.

Oorkappen(earmuffs) Geschikt voor situaties waarbij 
80 dB(A) maar af en toe wordt 
overschreden. Ze zijn heel makkelijk 
op en af te zetten. ideaal dus ook 
voor bezoekers.

Bij goed gebruik is demping 
tot 20- 25 dB(A) mogelijk 
(dit verschilt per merk)

de gebruiker zet de oorkappen, 
net als een koptelefoon, over de 
oren op.

Het is belangrijk dat de ringen helemaal heel zijn. kapotte ringen geven lekkage 
en beschermen dan niet meer volledig tegen het geluid. Als de gebruiker 
een (safety) bril draagt, kan de ring door het brillenpootje ook niet goed 
aansluiten. ditzelfde geldt als hij andere ppe (helm, gelaatsbescherming) moet 
combineren met de kappen.

Otoplastieken (custom made 
hearing protection)

Comfortabeler. doordat ze van 
een filter voorzien kunnen worden, 
kun je communiceren met elkaar 
en alarmsignalen blijven horen, 
terwijl schadelijk geluid wordt 
tegengehouden.

tot 30 – 40 dB(A) is mogelijk(dit 
verschilt per merk)

Ze zijn op maat gemaakt en vullen 
de gehoorgang dus precies op.

Ook bij otoplastieken is het belangrijk om ze goed schoon te houden 
(water en zeep zonder chemicaliën). Omdat de gehoorgang verandert van 
vorm, is het belangrijk dat de gebruiker eens per jaar nagaat of de otoplastiek 
nog goed past

The various types of hearing protection

tYPE OF HEARING PROtECtION WHEN tO USE It MUFFLING USE IMPORtANt REMARK

Earplugs /foam plugs suitable for situations in which the 
noise does not exceed 90 dB(A).

With proper use and adequate 
fitting, the muffling is maximally 
10 – 15 dB(A).

The user first rolls the foam 
plugs tight and then puts them in 
each ear. Once the plugs are in, 
they expand again and close off 
the auditory duct.

it is important that the foam plugs are not dirty: put them in the ears with 
clean hands and replace them regularly. dirty foam plugs can cause an ear 
infection. Most plugs are for single use. in a humid climate, the foam becomes 
porous and retains bacteria so that the chance of an ear infection increases.

Earmuffs suitable for situations whereby 
80 dB(A) is only exceeded now and 
then. They can be taken off easily, 
so they are ideal for visitors.

With proper use, muffling up 
to 20 – 25 dB (A) is possible 
(this differs per brand).

The user puts the earmuffs over 
the ears, similar to putting on an 
earphone.

it is important that the rings are complete. damaged rings cause leakage and 
will inadequately protect against noise. if the user is wearing safety glasses, 
it may be difficult to keep the rings fitted closely to the ears. The same applies 
to other ppe (helmet, face protection). They should be compatible to the 
earmuffs.

Otoplastics (custom-made 
hearing protection)

More comfortable. since they can 
be fitted with a filter, it is possible 
to communicate while continuing 
to hear each other whilst harmful 
noise is kept off.

Up to 30 – 40 dB(A) is possible 
(this differs per brand).

They are custom-made so they com-
pletely fill the auditory duct.

With otoplastics, it is also important to keep them as clean as possible 
(with water and soap, no chemicals). since the auditory duct changes form, 
it is important that the user checks once yearly, whether the otoplastics still 
fit perfectly.

Medic info

32  RGM news magazine, september 2015 editie 7



Medic info

SOORt GEHOORBESCHERMING WANNEER tE GEBRUIKEN DEMPING GEBRUIK BELANGRIJKE OPMERKING

Oordop/ oorprop
(foam plugs)

Geschikt voor situaties waarin het 
geluid niet boven 90 dB(A) uitkomt.

Bij goed gebruik en als ze goed 
passen, is de demping maximaal  
10 – 15 dB(A).

de gebruiker rolt de oorproppen 
eerst in elkaar en stopt ze 
vervolgens in het oor. eenmaal 
in het oor zetten ze weer uit en 
sluiten ze de gehoorgang af.

Het is belangrijk dat oorproppen niet vuil zijn: breng ze met schone handen 
in en vervang ze regelmatig. vieze oordoppen kunnen een oorinfectie 
veroorzaken. de meeste proppen zijn voor eenmalig gebruik. in een vochtig 
klimaat wordt het foam poreus en houd meer bacteriën vast waardoor de kans 
op oorinfecties toeneemt.

Oorkappen(earmuffs) Geschikt voor situaties waarbij 
80 dB(A) maar af en toe wordt 
overschreden. Ze zijn heel makkelijk 
op en af te zetten. ideaal dus ook 
voor bezoekers.

Bij goed gebruik is demping 
tot 20- 25 dB(A) mogelijk 
(dit verschilt per merk)

de gebruiker zet de oorkappen, 
net als een koptelefoon, over de 
oren op.

Het is belangrijk dat de ringen helemaal heel zijn. kapotte ringen geven lekkage 
en beschermen dan niet meer volledig tegen het geluid. Als de gebruiker 
een (safety) bril draagt, kan de ring door het brillenpootje ook niet goed 
aansluiten. ditzelfde geldt als hij andere ppe (helm, gelaatsbescherming) moet 
combineren met de kappen.

Otoplastieken (custom made 
hearing protection)

Comfortabeler. doordat ze van 
een filter voorzien kunnen worden, 
kun je communiceren met elkaar 
en alarmsignalen blijven horen, 
terwijl schadelijk geluid wordt 
tegengehouden.

tot 30 – 40 dB(A) is mogelijk(dit 
verschilt per merk)

Ze zijn op maat gemaakt en vullen 
de gehoorgang dus precies op.

Ook bij otoplastieken is het belangrijk om ze goed schoon te houden 
(water en zeep zonder chemicaliën). Omdat de gehoorgang verandert van 
vorm, is het belangrijk dat de gebruiker eens per jaar nagaat of de otoplastiek 
nog goed past

tYPE OF HEARING PROtECtION WHEN tO USE It MUFFLING USE IMPORtANt REMARK

Earplugs /foam plugs suitable for situations in which the 
noise does not exceed 90 dB(A).

With proper use and adequate 
fitting, the muffling is maximally 
10 – 15 dB(A).

The user first rolls the foam 
plugs tight and then puts them in 
each ear. Once the plugs are in, 
they expand again and close off 
the auditory duct.

it is important that the foam plugs are not dirty: put them in the ears with 
clean hands and replace them regularly. dirty foam plugs can cause an ear 
infection. Most plugs are for single use. in a humid climate, the foam becomes 
porous and retains bacteria so that the chance of an ear infection increases.

Earmuffs suitable for situations whereby 
80 dB(A) is only exceeded now and 
then. They can be taken off easily, 
so they are ideal for visitors.

With proper use, muffling up 
to 20 – 25 dB (A) is possible 
(this differs per brand).

The user puts the earmuffs over 
the ears, similar to putting on an 
earphone.

it is important that the rings are complete. damaged rings cause leakage and 
will inadequately protect against noise. if the user is wearing safety glasses, 
it may be difficult to keep the rings fitted closely to the ears. The same applies 
to other ppe (helmet, face protection). They should be compatible to the 
earmuffs.

Otoplastics (custom-made 
hearing protection)

More comfortable. since they can 
be fitted with a filter, it is possible 
to communicate while continuing 
to hear each other whilst harmful 
noise is kept off.

Up to 30 – 40 dB(A) is possible 
(this differs per brand).

They are custom-made so they com-
pletely fill the auditory duct.

With otoplastics, it is also important to keep them as clean as possible 
(with water and soap, no chemicals). since the auditory duct changes form, 
it is important that the user checks once yearly, whether the otoplastics still 
fit perfectly.
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camp david open network: a long 
cherished wish becomes reality

it inFo

By: kruger van der merwe, ICT Superintendent

is has been a long cherished wish of rosebel Management to improve life at 

Camp david by providing reliable internet connections to its residents so they can 

stay in touch with their friends and family.

We, the iCt networking department, have successfully ac-
cepted the challenge. We were able to design a robust inter-
net enabled Wi-Fi network that covers 100% of Camp david.

After evaluation we decided to use a centrally managed  
Wi-Fi network to manage the 100+ network access points 

that services Camp david. The design was done by the iCt 
networking department, while the cable installation was 
done by a contractor and surface support. 

We are often asked why we block Youtube, netflix or other 
streaming websites. The answer is very simple. Camp david 

Wij van de iCt networking afdeling zijn de uitdaging aan- 
gegaan… en met succes! We zijn in staat geweest om een 
solide internet aangestuurd Wi-Fi-netwerk te ontwerpen dat 
100% van Camp david dekt.
na evaluatie hebben we besloten om een centraal beheerde 
Wi-Fi-netwerk te gebruiken om de 100 + aansluitpunten tot 
het netwerk te beheren. Het ontwerp werd gemaakt door iCt 
networks team, terwijl de kabelinstallatie werd gedaan door 
een aannemer en surface support. 

een veelgestelde vraag is waarom we Youtube, netflix 
of andere streaming websites blokkeren. Het antwoord is 
simpel. Camp david Open network is opgezet als een middel 
voor de werknemers om door middel van social Media, skype, 

WhatsApp, e-mail en andere nieuwe communicatiemiddelen 
zoals FB Messenger in contact te blijven met familie en 
vrienden. dat is het voornaamste doel. Het toevoegen van 
sites als Youtube of netflix betekent een overbelasting van 
beschikbare bandbreedte, waardoor de internetverbinding te 
traag wordt. 

Wist je dat?
• Camp david Open network internet security en Url- 

filtering solution filtert gemiddeld 11.000 malware1 aan- 
vragen per dag en helpt zodoende voorkomen dat malware 
uw smartphone, tablet of computer aantast.

• Camp david Open network verwerkt een gemiddelde van 
meer dan 220.000 internetaanvragen per dag.

camp david open network: een lang 
gekoesterde wens wordt werkelijkheid

it inFo

door: kruger van der merwe, ICT Superintendent

Het is een lang gekoesterde wens van rosebel management geweest om 

de kwaliteit van het leven te Camp david te verbeteren door het voorzien in 

betrouwbare internetverbindingen, zodat de inwonende werknemers van Camp 

in contact kunnen blijven met hun familie en vrienden.

1. Malware is een verzamelnaam voor verschillende vormen van software die gebruikt worden om computersystemen te verstoren, gevoelige 

informatie te verzamelen of toegang te krijgen tot private computersystemen, zoals computer virussen, worms, trojan horses, ransomware, 

spyware, adware, scareware, en andere schadelijke programma’s.

34  RGM news magazine, september 2015 editie 7



iT inFo

Open network was created as a tool for camp residents to 
stay connected with their loved ones through social Media, 
skype, WhatsApp, email and other new generation com- 
munication tools like FB Messenger. This is its primary pur-
pose. Bandwidth intensive sites, like Youtube or netflix, 
would overburden the available bandwidth, making the camp 
internet too slow to fulfil its primary purpose.

Did you know?
• Camp david Open network internet security and Url  

filtering solution filters out on average 11,000 malware1 
requests per day, protecting and preventing malware from 
infecting your smartphone, tablet or computer.

• Camp david Open network processes an average of over 
200,000 internet requests per day.

• Camp david Open network delivers 637 Gigabyte of data 
every week to connected devices. That’s 2.7 terabytes  
every 30 days!

• Camp david Open network has 500+ devices concurrently 
connected to the internet per day during peak usage times.

• top website requested: Facebook, BB Messenger.

enjoy the Camp david Open network and always be careful to 
what websites you surf to and never open emails or Whats- 
App, viber iM’s from people you do not know. in particular 
if they claim you have just inherited a million dollars!  ■

• Camp david Open network levert elke week 637 Gigabyte 
gegevens aan aangesloten apparaten. dat is 2.7 terabytes 
elke 30 dagen! 

• Camp david Open network heeft per dag tijdens piekuren 
500+ apparaten gelijktijdig aangesloten op het internet.

• top website aanvragen: Facebook, BB Messenger.

Geniet van het Camp david Open network en wees altijd 
voorzichtig met het bezoeken van websites. Open nooit  
e-mails of WhatsApp, viber iM’s van mensen die je niet kent. 
vooral niet als ze beweren dat je net 1 miljoen dollar hebt 
geërfd!  ■

1. ’Malware’ is an umbrella term used to refer to a variety of forms of hostile or intrusive software, including computer viruses, worms, Trojan 

horses, ransomware, spyware, adware, scareware, and other malicious programs.

team verantwoordelijk voor Open network  /  Team responsible for Open Network
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women in Mining

liAndA pAUJAli, Security Control Room Operator

women in mining

‘ ik krijg als vrouw geen speciale behandeling en 

dat verwacht ik ook niet. in feite wordt er bij de 

security geen onderscheid gemaakt wat betreft 

de behandeling van mannelijke en vrouwelijke 

medewerkers. ’
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Control Room Operator (CRO)

Op 12 oktober 2013 ben ik in de controlroom begonnen als 
Control room Operator.
in deze functie heb ik het best wel druk. ik doe onder andere 
de monitoring van de camerabeelden. Ook rapporteer ik spoed 
ziekmeldingen van werknemers en andere spoedmeldingen 
middels de call-in rapport van Hr. Als CrO ben ik ook verant-
woordelijk voor de blast clearance van de security Afdeling. 
Wanneer de security Officers hebben opgeroepen dat ze ge-
reed zijn voor de blast en dat het gebied binnen een straal van 
500 meter al is ontruimd, geef ik dan de over-all clearance door 
aan de Blast Controller van de afdeling Mine Operations. 

ik ben me ervan bewust dat ik een belangrijke rol heb als Control 
room Operator. Bij een noodgeval (emergency) wordt de 
Control room meteen gecontact. vandaar dat de noodtelefoons 
(emergencies phones) ook bij ons in de Control room zijn. 

Loopbaan 

ik heb in 2007 de MUlO-school afgerond. ik zat op MUlO 
Onverdacht en ben daarna naar de iMeAO 3 geweest, die ik 
in 2010 heb afgerond. ik heb eerder als kassier gewerkt bij 
lely Hills Casino. in 2012 zag ik een sollicitatieoproep in de 
krant zag van rosebel voor de functie van security Officer. 
Hoewel het een totaal andere richting was dan mijn opleiding 
en mijn toenmalige werk heb ik toch gesolliciteerd. ik was blij 
verrast toen ik werd opgeroepen voor een gesprek en daarna 
ook werd aangenomen! 

ik ben op 12 juni 2012 begonnen op de afdeling security als 
security Officer. ik heb in deze functie de verschillende pos-
ten bij security doorlopen. ik heb gewerkt bij de Main Gate, 
de Mill Gate, het explosieven Magazijn en de explosieven 
Bunker. ik heb verschillende trainingen gevolgd, w.o. trainin-
gen hoe om te gaan met agressie en on-the-job trainingen. 

‘ as a woman, i do not receive a special treatment 

and i also never expect this. in fact, no distinction  

is made at security with regard to the treatment of  

male or female employees ’

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 

LIANDA PAUJALI, Security Control Room Operator.

The column Women in Mining places women in the mining sector, a sector better 

known as a stronghold of men, in the spotlight. in this edition, we learn more 

about LIANDA PAUJALI, Security Control Room Operator.
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Career

i graduated from Advanced elementary school (MUlO) in 
2007. i was a student at MUlO Onverdacht and moved on to 
iMeAO 3 (school for intermediate Business education) from 
which i graduated in 2010. i was previously employed as a 
cashier at lely Hills Casino. in 2012, i came across an ap-
plication ad of rosebel in the newspaper, for the position of 
security Officer. Although this was nowhere near the subject 
of my education and the job i held at the time, i handed in 
my application. i was pleasantly surprised when i received an 
invitation for an interview and actually received the function! 

On June 12, 2012, i started at the security department 
as security Officer. in this position, i coursed through the 
various security posts. i worked at the Main Gate, the Mill 
Gate, the explosives Warehouse and the explosives Bunker.  

i followed various training, including training in how to deal 
with aggression and on-the-job training. 

Control Room Operator (CRO)

On October 12, 2013, i started in the Control room as  
Control room Operator.
My duties and tasks in this position are quite a lot. i am, 
amongst others, in charge of monitoring of the camera  
images. i also report cases of urgent sick leave of employ-
ees and other urgent reports, via the Hr call-in report. As 
CrO, i am also in charge of the blast clearance of the security 
department. Once the security Officers call in that they are 
ready for the blast and that the area has been cleared within 
a radius of 500 meters, i sent out the over-all clearance to 
the Blast Controller of the Mine Operations department. 

de samenwerking met de heren hier op rosebel is goed. ik wordt 
met repect behandeld omdat ik hun ook zo behandel. ik krijg als 
vrouw geen speciale behandeling en dat verwacht ik ook niet. in 
feite wordt er bij de security geen onderscheid gemaakt wat be-
treft de behandeling van mannelijke en vrouwelijke medewerkers. 

Onderlinge samenwerking

Als Controom room Operators hebben wij een goede 
samenwerking onderling. de communicatie is heel goed.  
Op mijn afdeling werken er 6 vrouwen en 79 mannen. 

women in Mining
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i am aware of my important role as Control room Operator. 
in an emergency situation, the Control room is contacted im-
mediately. For this reason, the emergencies phones are also 
located in the Control room. 

Mutual cooperation

As Control room Operator, we have a very good mutual 
cooperation. Communication between us is excellent. 6 
women and 79 men work at my department. The coop-
eration with all men here at rosebel is good. i am being 
treated with respect because i also treat them that way. 
As a woman, i do not receive a special treatment and i 
also never expect this. in fact, no distinction is made at 
security with regard to the treatment of male or female 
employees. 

Ambitions

due to the nature of the work, i get to know a lot of people 
personally, but also just through telephone. This is what i 
like best about my job: having so much contact with people. 
Because of my interest in working with people, i want to 
follow an HrM training. But at the moment, i am learning a 
lot from modern technology in the Control room. i am truly 
interested in this and i want to learn a lot more. 

Private life

i will be 26 years soon and i live in Bernarddorp. i have a 
lovely family: my parents and two younger brothers. in 
addition, i have fine friends and neighbours. Bernarddorp 
is a beautiful place to grow up and live in. i love walking, 
swimming and soft ball. i do not yet have my own family so i 
can fully dedicate myself to my work, family and hobbies. ■

Ambities

vanwege de aard van het werk leer ik 
veel mensen kennen, persoonlijk, maar 
heel vaak ook gewoon telefonisch. dat 
vind ik het leukste aan mijn werk: veel 
contact met mensen. vanwege mijn in-
teresse wat betreft met werken met 
mensen, wil ik in de toekomst een HrM-
opleiding volgen. Maar op dit moment 
leer ik veel van de moderne technologie 
in de Control room. dit vind ik interes-
sant en ik wil me hier verder in verdiepen. 

Prive

ik word binnenkort 26 jaar en woon op 
Bernarddorp. ik heb een leuke familie: 
ouders en twee jongere broers. daar-
naast heb ik fijne vrienden en buren. 
Bernarddorp is een mooie plaats om 
op te groeien en te wonen. ik hou van 
wandelen, zwemmen en slagballen. ik 
heb nog geen gezin en kan me daar-
door volledig toewijden aan mijn werk,  
familie en hobby’s. ■

women in Mining
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People & Culture

stageprogramma met 
het natin en imeao

internshiP Program

door: carolyn djian, Human Resources Officer

er wordt gezegd dat de studententijd de beste tijd van je leven 
is. Je maakt vrienden voor het leven, hebt (bijna) geen verplich-
tingen en kunt genieten van je vrijheid. velen van ons kijken met 
nostalgie terug naar die tijd. toch is de studententijd er één 
van het moeten nemen van belangrijke beslissingen. eén zo 
een belangrijke beslissing is de keuze van een stageplek. Bij het 
betreden van de arbeidsmarkt, in de vorm van stage, wordt de 
student in staat gesteld om competenties te ontwikkelen door 
taken uit te voeren die aansluiten op hun opleiding. studenten 
ervaren hierdoor het alledaagse werken in een organisatie, ont-
dekken de praktische toepasbaarheid van de leerstof en leren 
uiteindelijk het theoretische te verbinden met de praktijk. 

studenten op vOs- en Universitair niveau maken elk jaar, 
via het stagebureau, contact met bedrijven die bereidt zijn 
stagiaires te accommoderen. rosebel werkt ruim vier jaar 
met het stagebureau voor de plaatsing van stagiaires. de 
afdelingen environment, suriname exploration, engineering 
en Mill hebben zich consistent ingezet bij de begeleiding 
van deze studenten. Ondanks de vele uitdagingen, zoals 
beschikbaarheid in het kamp en interne begeleiders, zien wij 
een groei in het aantal studenten, dat elk jaar stage loopt. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat zowel de student als het 
bedrijf profijt heeft van de stageopdracht. Het aanbieden 
van stageplekken wordt bij rosebel gebruikt als onderdeel 
van strategische personeelsplanning en valt onder Werving. 

it is generally stated that our time as students is the best 
time of our lives. We make friends for life, have no or hardly 
any obligations and we can fully enjoy our freedom. Most 
of us look back at these days with nostalgia. even so, our 
student days involve making important decisions. One of such 
decisions is choosing a trainee post. When entering the labour 
market in the form of an internship, the student gets the 
opportunity to develop his or her competences by carrying out 
duties that are linked to their education. This enables them 
to experience the daily operations in the organization, they 
discover the practical applicability of the learning material and 
ultimately learn to connect the theoretical to the practical. 

trainee program with
natin and imeao

internshiP Program

By: carolyn djian, Human Resources Officer

via an internship Agency, students at secondary and university 
level get into contact with companies each year, which are willing 
to accommodate trainees. rosebel is working together with this 
internship agency for over four years, for placement of trainees. 

The departments environment, suriname exploration, en-
gineering and Mill put in consistent efforts with regard to 
counselling and guidance of these students. despite the 
numerous challenges such as availability on site and internal 
counsellors, we see a growth in the number of students, en-
listed each year as trainees. 

Ultimately, it is the intention that both the student and the 
company profit from the internship assignment. The offering 
of internship posts is regarded by rosebel as part of its stra-
tegic personnel planning and falls under recruitment. 

it has occurred regularly that departments entered into employ-
ment agreements with trainees, following their internship term. ■

Het is vaker voorgekomen dat afdelingen met stagiaires, na 
hun periode van stage, een arbeidsovereenkomst hebben 
gesloten. ■

Aruna ramdhani, die nu werkzaam is bij engineering, is een ex- 

stagiaire. Aruna: “de stageperiode bij rosebel was een interessan-

te periode die mij heeft geholpen de basis te leggen in het bedrijf 

en bij de technische gebieden van de mijnbouwsector.”

Aruna Ramdhani, currently employed at Engineering, is an ex- 

trainee. Aruna: “My internship period at Rosebel was an interest-

ing time which helped me to form a basis within the company and 

in various technical areas of the mining sector.”
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mengalvio (menkie) with, 
Blasting General Foreman

Please meet...

mengalvio (menkie) with, 
Blasting General Foreman

maak kennis met...

ik ben inmiddels al 12 jaar werkzaam bij rosebel. ik heb altijd 
bij de Mine department gewerkt, maar heb verschillende af-
delingen doorlopen, w.o. load & Haul, drilling en –sinds twee 
jaar – ben ik bij Blasting.

Als Blasting General Foreman geef ik leiding aan ongeveer 60 
werknemers. Mijn dagelijkse werkzaamheden zijn het plannen 
van de blasting activiteiten en het treffen van voorbereidings-
activiteiten bij de blast, zoals het laden van gaten met explo-
sieven. Bij dit werk – het werken met explosieven- is discipline 
belangrijk en met name het handhaven van de discipline on-
der de werknemers aan wie ik direct leiding geef. een grote 
prioriteit bij ons is veiligheid. ik zie er op toe dat de veilig-
heidsregels strikt gehandhaafd worden door de werknemers.

ik ben blij en trots dat mijn inzet en potentie gewaardeerd 
wordt bij rosebel. ik ben vanaf beneden gegroeid in het be-
drijf. ik ben begonnen als helper en na 12 jaar ben ik trots 
gegroeid te zijn naar de functie van General Foreman.

ik ben de eerste lokale supervisor binnen drill & Blast. Bin-
nenkort hoop ik mijn Blasting license (certificaat) te halen. 
daarvoor ben ik – via rosebel – naar nevada en California 
in de UsA geweest, omdat in suriname er geen mogelijk-
heden zijn voor het behalen van dit certificaat. Met dit cer-
tificaat, die om de vijf jaar vernieuwd moet worden, zal ik 

international bevoegd zijn om explosieven af te schieten.

ik heb van mijn werk mijn hobby gemaakt en doe met ple-
zier mijn werk. ik maak lange dagen. sta elke dag om half 4  
‘s morgens op om gereed te zijn voor de line-up van kwart 
voor 5 ‘s morgens. On site heb ik dus niet veel vrije tijd.

Op dit moment leer ik heel veel binnen rosebel. Maar in de 
toekomst zou ik mijn eigen Blasting bedrijf willen opzetten en 
als consultant of contractor bij bedrijven, die met explosieven 
werken, mijn expertise als Blaster willen inzetten. Het is een 
droom die ik in de toekomst hoop waar te maken. ■

i am employed at rosebel for 12 years now. i have always 
worked at the Mine department but i passed through various 
departments before this, including load & Haul, drilling, and 
since two years now, i am working at Blasting.

As Blasting General Foreman, i am in charge of about 60 
employees. My daily activities include planning of the blasting 
activities and making preparations for the blast such as 
loading the holes with explosives. in this work – handling 
explosives – discipline is crucial, in particular maintaining 
discipline amongst the workers under my direct supervision. 
One of the main priorities is safety. i have to ensure that the 
safety regulations are strictly adhered to by the employees.

i am pleased and proud to know that my input and com- 
petence is appreciated by rosebel. i started my career within 
the company from the ground up. i started out as an assis-
tant and after 12 years, i am extremely proud to have grown 
into the position of General Foreman. 
i am the first local supervisor at drill & Blast. i hope to achieve 
my Blasting certificate shortly. prior to this, i was able – via 
rosebel – to go to nevada and California in the UsA since 
there are no opportunities in suriname for achieving this 
certificate. With this certificate which is renewed every five 
years, i will be internationally authorized to blast explosives. 

i turned my job into my hobby and i do my work with pleasure. i 
make very long days. i get up every day at 03.30 hrs to be ready for 
the line-up at 05.45 hrs. so i do not have a lot of leisure time on site. 

At the moment, i am learning a lot at rosebel. But in future,  
i would like to set up my own Blasting company and put my ex-
pertise as Blaster to use in different companies, as a consultant 
or contractor. This is a dream which i hope to realize in future. ■
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jubilarissen
twee collega’s hebben recent hun 20 en 

15 jarig jubileum gevierd.

jubilees
two colleagues have recently celebrated 

their 20th and 15th anniversary. 

Jane Muringen
Supervisor Laundry

rudi tjokropawiro
Shift Commander Security

Datum indiensttreding: 10 augustus 1995

JANE: “vanaf de beginjaren van rosebel ben ik bij laundry. ik 
hou van mijn werk; mijn hart ligt bij laundry. door mijn passie 
voor mijn werk heb ik kunnen bijdragen aan de groei van de 
Afdeling laundry.’

Date of employment: August 10, 1995

JANE: “i have been with laundry since the early years of 
rosebel. i love my job. My heart is in laundry. due to my pas-
sion for my work, i have been able to contribute to the growth 
of the laundry department.”

20 years of service

20 jaar in dienst 15 jaar in dienst

Datum indiensttreding: 14 augustus 2000

RUDI: “ik ben oud- politieman. na 15 jaar gewerkt te heb-
ben bij de Afdeling security van rosebel, ga ik nog elke dag 
met plezier naar het werk. voor mij blijft rosebel een goede 
werkgever vanwege o.a. de persoonlijke groeimogelijkheden. 
ik krijg de gelegenheid om trainingen te volgen. dat sluit goed 
aan op mijn levensfolosofie: in het leven moet je als mens elke 
dag blijven groeien.”

Date of employment: August 14, 2000

RUDI: “i’m a former police Officer. After 15 years of service 
within the department of security of rosebel, i still enjoy my 
work. For me rosebel continues to be a good employer be-
cause of the opportunities for personal growth. i get the op-
portunity to attend training. That fits in well with my personal 
philosophy: in life we should continue to grow every day.”

15 years of service

PeoPle & culturePeoPle & culture
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Kwartaal update / Quarterly Update

voor een uitgebreide mediarapportage, zie: 
O-drive / dAtA / Corporate Affairs / public relations and 
Communications / news Articles / nederlandsrosebel in the news

kwartaal uPdate

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

IAMGOLD ALERt OVER LAGE GOUDPRIJS
• ten gevolge van de dalende international goudprijs, voert 

iAMGOld al jaren een bezuinigingsbeleid uit. 
• Het bezuinigingsbeleid houdt in het verminderen van de 

kosten, financiële besparingen en gedisciplineerde uitgaven.
• de afgelopen jaren heeft iAMGOld Usd 175 miljoen bespaard.
• door de ontginning van meer hardere gesteente op de  

rosebel concessie stijgen de productiekosten voor rosebel.

SCHOLARSHIP PROGRAMMA ROSEBEL
• in 2015 is het slagingspercentage van de MUlO-school te 

Brokopondo verdubbeld t.o.v. voorgaande Jaren.
• de vier best geslaagde leerlingen krijgen van rosebel een 

volledig gefinancieerde scholarship voor vervolg opleidingen 
in paramaribo.

• samen met deze vier nieuwe scholars zijn er op dit moment  
17 studenten die op kosten van rosebel verder studeren in 
paramaribo.

nieuws highlights

rosebel in the news
QuarterlY uPdate

For a more comprehensive media report, please visit: 
O-drive/dAtA/Corporate Affairs/public relations and 
Communications/ news Articles/engels

rGM plays an important role in the surinamese com- 

munity. As one of the top companies rGM makes a 

significant economic contribution to the state treasury. 

Furthermore, rGM contributes to community develop-

ment and brings innovation within the production sector 

of suriname. Therefore a very newsworthy company! 

in this section you will find the highlights from the 

news media.

IAMGOLD ALERt OVER LOW GOLD PRICE
• As a result of the falling international price of gold, iAMGOld has 

been implementing measures to save costs. 
• This means reducing costs, financial savings and disciplined spending.
• in recent years, iAMGOld saved Usd 175 million. 
• The extraction of more harder rock on the rosebel concession, 

means an increase of the production costs for rosebel.

SCHOLARSHIP PROGRAM ROSEBEL
• in 2015, the success rate of the MUlO- school of Brokopondo 

doubled compared to previous years.
• The four top graduates received a fully funded scholarship for fur-

ther education in paramaribo form rosebel.
• together with these four new scholars there are currently 17 schol-

ars who study further in paramaribo at the expense of rosebel.

news highlights

de ware tijd, 25 JUli 2015

Newmont gerust, Iamgold alert over lage prijs

dWT archief
Opslagtanks bij Iamgold. Dit bedrijf zegt alert te zijn met betrekking tot wat er op de Internationale goedmarketen gebeurt.-.

suriname herald, 6 AUGUstUs 2015 - 08:46 

Brokopondo scoort beter met MULO-eindexamens 

Het district Brokopondo scoort veel beter met de MULO-eindexamens. Suzette Nelson, schoolleider van de MULO-school 
in Centrum Brokopondo, zegt dat zij elke dag moest bidden en tot de leerlingen moest praten. Dit is haar eerste groep 
geslaagden die zij heeft meegemaakt vanaf de eerste klas. 
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rosebel investeert in projecten die bij-

dragen aan de duurzame ontwikkeling 

van gemeenschappen en organisaties. 

Hieronder enkele projecten uit het twee-

de en derde kwartaal van 2015.

rosebel continues to support projects 

that contribute to the sustainable de-

velopment of communities and organi- 

zations. Here are some of the projects 

from the second quarter of 2015.

csr-Projecten 
Q2 en Q3

corPorate social resPonsibilitY

door: iryda rijker & sandra bihari, PR & Communications

csr-Projects 
Q2 and Q3

corPorate social resPonsibilitY

By: iryda rijker & sandra bihari, PR & Communications

in juni werden de leerlingen van de AJd Wijdenbosch, Os dram-
brandersgracht en de reC doth kleuterscholen op een interactieve 
en speelse wijze geïnformeerd over het belang van beweging en 
sport. tijdens deze sportdag stonden een gezonde leefstijl en het 
bevorderen van saamhorigheid onder de kinderen ook centraal.
een gezonde fruitsnack, een interactieve warming- up sessie, bok-
sen en taekwondo waren enkele leuke attracties op deze dag.
rosebel ondersteunde deze activiteit vanwege het veelzijdige 
karakter: educatie en gezonde leefstijl. Zoals een leerkracht  
van de Wijdenbosch school zei: “Als wij vroeg beginnen met  
beweging en een gezonde leefstijl dan ontwikkelen wij een ge-
zonde en gemotiveerde groep burgers voor de toekomst.”

jong geleerd

in June the students of the AJd Wijdenbosch, Os drambrandersgracht and the reC doth kindergartens were, in an interactive and 
fun way, informed on the importance of exercise and sport. during this sports day emphasis were on a healthy lifestyle and the 
promotion of solidarity among the children. 
Healthy fruit snacks, interactive warming-up sessions, boxing and taekwondo were some of the nice attractions on this day.
rosebel supported this activity because of the multifaceted character: education and healthy lifestyle. As a teacher of the  
Wijdenbosch school said: “if we start early with exercise and a healthy lifestyle, we will develop a healthy and motivated group  
of citizens for the future.”

young learned
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Corporate Social Responsibility

Op 13 juni was de sportzaal gevuld met energieke sporters 
die zich gereedmaakten voor de wedstrijden. Ouders, vrien-
den en andere toeschouwers zaten vol spanning te kijken naar 
de wedstrijden en vuurden de sporters enthousiast aan. de  
trainer gaf nog de laatste instructies. de spanning was van ge-
zichten van zowel de sporters als de toeschouwers af te lezen.

voor de 8ste keer organiseerde Arthie lie’s taekwondo het  
suriname Open tournament met sporters uit onder andere 
Aruba, Frans- Guyana en trinidad en tobago. de sporters zijn 
tevreden met de opgedane kennis door uit te komen tegen  
buitenlandse vechters. Arthie lie is blij dat rosebel ook dit jaar 
het evenement heeft ondersteund.

lie’s internationaal taekwondo 
tournament

in de eerste week van augustus organiseerde de stichting ter 
Bevordering van Borstvoeding in suriname (stibosu) de inter- 
nationale Borstvoedingsweek. Het doel was om zwangeren en 
jonge moeders bewust te maken van de voordelen van borst- 
voeding. volgens Georgetina elliott, voorzitter van stibosu,  
komt de bewustwording langzaam op gang. Zij zegt dat vooral 
moeders die aan het werk zijn of studeren de stichting bellen 
om te informeren of er kolven zijn zodat ze de melk voor het 
kind kunnen afgeven aan de oppas. Het thema dit jaar is: “Borst- 
voeding en werken, dat lukt wanneer we sAMen werken”.  
rosebel is voorstander van een gezonde leefstijl en met onder-
steuning van de internationale Borstvoedingsweek leveren wij 
als bedrijf een belangrijke bijdrage aan de bewustwording binnen 
de gemeenschap.

internationale Borstvoedingsweek

On June 13th, the sports hall was filled with energetic athletes who were preparing for the games. parents, friends and other sup-
porters were anxiously watching the games and encouraging the athletes. The coach gave the final instructions. The tension was 
to be seen on the faces of both athletes and spectators.
For the 8th time Arthie lie’s taekwondo organized the suriname Open taekwondo tournament with athletes from abroad such 
as Aruba, French Guyana and trinidad and tobago. The athletes are happy with the knowledge gained by fighting against foreign 
fighters. Arthie lie is glad rosebel has supported the event this year again.

lie’s international taekwondo tournament

in the first week of August the Foundation for the promotion of Breastfeeding in suriname (stibosu) organized the international 
Breastfeeding Week. The aim was to emphasize the benefits of breastfeeding to pregnant women and new mothers. According 
to Georgetina elliott, Chair of stibosu, awareness comes slowly. she says that especially mothers who are working or studying 
call the foundation to see if there are breast pumps so they can leave breast milk for their child at the baby sitter. This year’s 
theme is “Breastfeeding and work succeed when we work tOGetHer”. rosebel supports a healthy lifestyle and by sponsoring 
the international Breastfeeding Week we contribute to raise awareness within the community.

international Breastfeeding week

Een moeder geeft haar baby borstvoeding 

(Foto: Raoul Lith)

A mother is breastfeeding her baby 

(Photo: Raoul Lith)
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Corporate Social Responsibility

elk jaar organiseert de stichting sisMe (suriname international 
school for Music education) het sisMe Muziek vakantie plan o.l.v. 
de beroemde Music director dr. ramon Willams. kinderen tus-
sen 4 en 12 jaar leren gedurende een week liederen uit de inter- 
nationale Musical wereld, leren muziekinstrumenten te bespelen, 
bewegingsexpressie en beeldende vorming. 
Het thema van het Muziek vakantie plan 2015 was “sisMe goes 
Musical” en werd gehouden gedurende de laatste week van au-

gustus en de eerste week van september. er waren twee groepen 
van in totaal meer dan 200 kinderen die hebben deelgenomen aan 
de activiteiten. Beide groepen sloten de week feestelijk af met een 
sprankelende show in Theater Thalia. Zo konden ook de ouders, 
familie en vrienden genieten van de “kunsten” van de kinderen.
rosebel was de trotse sponsor van deze mooie activiteit en heeft 
zo kunnen bijdragen aan het bevorderen van de muzikale vorming 
en bewegingsexpressie.

sisme goes musical

each year the Foundation sisMe (suriname international 
school for Music education), organizes the sisMe Music 
Holiday plan, led by the Music director dr. ramon Willams. 
during a week children between 4 and 12 years learn songs 
from the international musical world, learn to play musical 
instruments and learn movement expression and visual arts.
The theme of the Music Holiday plan 2015 was “sisMe goes 
Musical” and was held during the last week of August and the 

first week of september. There were two groups of more than 
200 children who participated in the activities. Both groups 
ended the week with an amazing show in Thalia Theater. This 
way parents, family and friends could enjoy the talents of the 
children.
rosebel was the proud sponsor of this beautiful activity and 
contributed to the promotion of musical education and move-
ment expression.
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Fun & Facts

REGELS: Alle regels die gelden voor een gewone 

sudoku gelden ook voor een sumdoku. een sum-

doku is onderverdeeld in verschillende gebieden 

van verschillende afmetingen en vormen. Het ge-

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

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

gebied elk cijfer maximaal één keer voorkomen.

stUUr de OplOssinG nAAr 
COMMUNICAtIE@IAMGOLD.COM
en MAAk kAns Op een leUke priJs!

Wees er snel BiJ, de eerste viJF JUiste
OplOssinGen MAken kAns Op een leUke priJs!

send Us tHe sOlUtiOn tO tHe pUZZle.
tHe First 5 COrreCt entrees HAve tHe 
CHAnCe tO Win One OF OUr COMpAnY priZes!

YOU CAn send YOUr sOlUtiOn tO 
COMMUNICAtIE@IAMGOLD.COM

sumdoku
Puzzel

sudoku met extra uitdagingen

RULES: normal sudoku rules apply, except 

the numbers in the cells contained within 

grey lines add up to the figures in the cor-

ner. no number can be repeated within 

each shape formed by grey lines.

sumdoku
Puzzle

sudoku with added challenges

29

11

17

13 13 13

13

9

11 12

21

10

8

9

5 18 15 8

1721 9

15

12 9

6

13

22 12 34
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Fun & Facts

waaRvooR dienen de SaG Mill 
en de Ball Mill?
deze vraag leggen wij voor aan de superintendent van de mill.

whaT iS The Main PuRPoSe oF 
The SaG Mill and The Ball Mill? 
we presented this question to the superintendent of the mill.

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.

48  RGM news magazine, september 2015 editie 7



de sag mill en de Ball mill zijn industriële 
molens, waarin stalen ballen zijn geplaatst die 
roteren om het erts fijn te malen.

• Het harde gesteente wordt allereerst tot kleinere delen afge-
broken door een “crusher”. 

• vervolgens wordt het erts via transportbanen getranspor-
teerd naar de industriële molens. 

• de eerste molen waar het erts terechtkomt is de sAG mill. 
Hier worden water en chemicaliën toegevoegd en wordt het 
erts fijngemalen d.m.v. de stalen ballen. 

antwoord
• Het erts wordt voor nog fijnere vermaling gepompt naar de 

tweede molen, de Ball mill. dit is een kleinere molen dan de 
sAG mill. 

• Hierna gaat het erts naar een zgn. “cyclone pack”, waar er een 
scheiding wordt gemaakt tussen niet-goed vermalen en goed-
vermalen erts. 

• niet-goed vermalen erts gaat weer naar de Ball mill voor fij-
nere vermaling. 

• de papperige massa, ook wel “ertsslurry” genoemd, bestaan-
de uit vermalen erts, chemicaliën en water, wordt daarna van-
uit de “cyclone pack” gepompt naar de verdikkingstanks, de 
volgende fase in het goudwinningsproces. ■

The sag mill and Ball mill are both cylinders that are 
partially filled with steel balls that rotate and grind 
the ore within it.

• First, hard rock is crushed into smaller pieces by a “crusher”.
• Then the ore is transported through conveyor belts to the 

industrial mills.
• The ore first goes into the sAG mill, where water and chemi-

cals are added and the ore is crushed into smaller pieces by 
the steel balls.

answer • For finer grinding the ore is then pumped to the second mill, 
the Ball mill. This is a smaller mill than the sAG mill.

• Afterwards the ore goes to the so-called “cyclone pack”, 
where the ore is separated into well ground ore and ore that 
needs more grinding.

• not properly ground ore goes back to the “cyclone pack” for 
finer grinding.

• The pasty substance, also called “slurry”, consisting of ground 
ore, chemicals and water, is then pumped from the “cyclone 
pack” to the thickener- the next stage in the gold recovery 
process. ■

Fun & Facts
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Fun & Facts

cartoon
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we would 
like to know...

Feedback and Colofon

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

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

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

wij willen 
graag weten...

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

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

CORPORATE NIEUWS+INTERVIEW+PROFIEL+ONTWIKKELINGEN+PUZZEL
CORPORATE NEWS+INTERVIEW+PROFILE+DEVELOPMENTS+PUZZLE
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