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VOORWOORD / FOREWORD

Tom 
Ohrling

General Manager
Rosebel Gold Mines N.V.

VOORWOORD

In this edition of RGM news you will read more about our 
corporate performance in 2014 and our outlook for 2015.  

This year Suriname Exploration commemorates its tenth 
anniversary. Congratulations! In this edition an interesting 
insight in  the main objectives, activities and experiences 
are shared by the  exploration team.  
Rosebel is entering its eleventh year of production. The 
people and the equipment are in place to make this one 
of the best years yet. Let’s do it...SAFELY.

Thank you for your commitment and please continue to 
teach, coach and mentor each other so we are fulfilling 
the role of safety ambassador throughout the year. ■

Terugblikkend, 2014 was een jaar van optimalisatie voor 
Rosebel. Wijzigingen zijn doorgevoerd in de organisatie-
structuur, nieuw talent is aangetrokken en de voortgaande 
ontwikkeling van lokaal talent resulteerde erin dat een aantal 
belangrijke medewerkers grotere verantwoordelijkheden 
kreeg. Ook werden nieuwe tools geïntroduceerd in 2014.  
Sommige werden aangereikt via SLDP en andere via 
We Tjaring Waka. Deze initiatieven waren noodzakelijk om
Rosebel adequaat te positioneren teneinde toegerust te 
zijn voor de toenemende technische - en marktuitdagingen 
waarmee zij te maken heeft.

In 2015 zullen wij ons niet alleen richten op de duurzame 
verankering van de verbeteringen van 2014 in de bedrijfs-
voering, maar verder voortborduren hierop. Ons primair 
focusgebied is ons streven naar ZERO HARM. We hebben 
de mogelijkheid en zullen hard moeten werken om dezelfde 
veiligheidsresultaten neer te zetten  als in voorgaande jaren. 
We zullen doorgaan met het optimaliseren van de organisatie-
structuur in 2015 om te garanderen dat wij de juiste persoon 
op de juiste plaats en voor de juiste reden hebben.

In deze editie van RGM news kunt u lezen over onze bedrijfs-
resultaten van 2014 en onze vooruitzichten voor 2015.

Dit jaar gedenkt Suriname Exploration haar tienjarig bestaan.  
Gefeliciteerd! In deze editie deelt het Exploration team haar 
doelstellingen, activiteiten en persoonlijke ervaringen met
ons. 
Rosebel gaat het elfde productiejaar in. De mensen en de 
middelen zijn aanwezig om dit tot één van de beste jaren 
te maken. Laten wij dat doen...OP EEN VEILIGE MANIER.
Bedankt voor uw inzet en ga alstublieft door om elkaar te 
onderwijzen en te coachen zodat wij de rol van veiligheids-
ambassadeur kunnen blijven vervullen. ■

FOREWORD
Looking back, 2014 was a year of optimization for 
Rosebel. Changes were made to the organizational 
structure, new talent was introduced and the ongoing 
development of local talent resulted in a number 
of key employees advancing into roles of greater 
responsibility. New tools were introduced in 2014 
as well. Some of these were delivered through SLDP 
and others through We Tjaring Waka. These initiatives 
were necessary to adequately position Rosebel to 
take on the ever increasing technical and market 
challenges that it faces. 

Well into 2015, this will be a year in which we will 
focus not only on sustaining the improvements in the 
operations made in 2014, but to continue to build 
upon those gains. Our primary focus must be our 
drive towards ZERO HARM. We have the opportunity 
and must work diligently to return to the level of 
safety performance that Rosebel has achieved in 
previous years. We will continue with optimization of 
the organizational structure as we move into 2015 
to ensure that we have the right person in the right 
position for the right reason. 
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In november 2014 werden de 
organisatorische veranderingen 
bekend gemaakt die ontwikkeld 

zijn ten behoeve van optimalisatie 
van onze bedrijfsstructuur. In 
een onderzoek bestaande uit 

interviews uitgevoerd binnen alle 
bedrijfskantoren in Toronto, Ont-
ario en Longueuil, Quebec, werd 

de bestaande organisatiestructuur 
van het bedrijf gemeten tegen de 
best practices. Hiernaast werden 

vele externe instrumenten en voor-
afgaande interne studies eveneens 
in overweging genomen. Als resul-

taat van het onderzoek bestaat 
het directie team van het bedrijf 

momenteel uit 40 procent minder 
leden dan voorheen. 

In November 2014, the
organizational changes designed 

to optimize our structure were 
announced. In a study involving 
interviews across the corporate 

offices in Toronto, Ontario and 
Longueuil, Quebec, the company’s 

existing organizational structure 
was benchmarked against best 

practices. In addition to this, 
many external sources and prior 
internal studies were also taken 

into consideration. As a result of 
the study, the company’s executive 

team is currently 40 percent 
smaller than it was previously. 

Corporate nieuws / Corporate news

Volgens Steve Letwin, President en 
CEO van IAMGOLD, is de herstructure-
ring van de bedrijfsstructuur noodza-
kelijk geweest om de transformatie 
van het bedrijf mogelijk te maken. Hij 
merkte op: ‘Wij zijn vastberaden om 
dit bedrijf een nog sterkere concurrent 
te maken in de goudindustrie en de 
levens van al onze stakeholders te 
verrijken: investeerders, werknemers, 
zakenpartners en de landen en ge-
meenschappen waarin wij opereren.’

Focus in 2015: ontwikkeling 
van een kostenbewuste 
cultuur
In zijn President’s Message van 
november zette Steve Letwin de 
bedrijfsdoelen uiteen voor 2015. Eén 
van de doelstellingen voor 2015 is om 
free cash- flow positive te zijn. Met 
andere woorden, onze vrije contanten 
uit operaties zullen hoger zijn dan 
onze kapitaal- en rentebetalingen. 
Volgens Letwin is het tweede en 

even belangrijk doel ons vermogen en 
onze vastberadenheid om kosten te 
verminderen. Hij benadrukte dat free 
cash- flow positive zijn niet iets is dat 
van het ene op het andere moment 
plaatsvindt: we zullen onszelf extra 
moeten inzetten om de marge tussen 
kosten en baten te handhaven. En dat 
betekent doorgaan met de ontwikke-
ling van een kostenbewuste cultuur.

Ondanks de voortdurende vooruit-
gang in kostenvermindering zijn we 
onder onze industriegenoten nog 
steeds één van de goudproducenten 
met de hoogste kosten, merkte hij 
op. De boodschap is duidelijk: ‘Lagere 
goudprijzen, hardere gesteente en la-
gere gehaltes nopen ons tot excellen-
ce. Wij hebben geen andere keus dan 
experts te worden in de uitvoering 
van onze bedrijfsactiviteiten op een 
zo kosten-efficiënte mogelijke manier, 
zonder gezondheid en veiligheid op 
het spel te zetten.’ ■

According to Steve Letwin, President 
and CEO of IAMGOLD, restructuring 
the corporate structure was done 
to drive the transformation of the 
Company. He mentioned, ‘We are 
determined to make this Company 
a stronger competitor in the gold 
industry and to enrich the lives 
of all our stakeholders: investors, 
employees, business partners and 
the countries and communities in 
which we operate.

The focus in 2015: developing 
a cost- conscious culture
In the President’s Message of No-
vember 2014, Steve elaborated on 
the company’s goals for 2015. One of 
the goals for 2015 is to be free cash-
flow positive. In other words, our 
free cash from operations will exceed 

our capital and interest payments. 
According to Steve, the second and 
equally important goal is our ability 
and determination to cut costs. He 
emphasized that being free cash-flow 
positive is not a one-time event as 
we will all need to push ourselves to 
maintain the margin between costs 
and revenues. And that means 
continuing to develop a cost-
conscious culture.
Despite consistent progress in redu-
cing costs, we remain one of the hig-
hest-cost gold producers among our 
peers, he mentioned. The message 
is clear: ‘Weaker gold prices, harder 
rock and lower grades condemn us to 
excellence: we have no choice but to 
become experts in running our busi-
ness more cost efficiently, without 
compromising health and safety’. ■

ORGANIZATIONAL CHANGES 
TO DRIVE TRANSFORMATION

ORGANIZATIONAL CHANGES TO DRIVE TRANSFORMATION
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2014 Resultaten:
• Goudproductie (o.b.v. aandeelhouderschap in de

goudmijnen) was ruim 9.000 oz. hoger vergeleken 
met 2013, alsook binnen de gestelde guidance.

• De totale productiekosten waren eveneens 
binnen de aangegeven guidance.

• De all-in sustaining costs (industriestandaard) 
voor 2014 waren $1.101/oz.; $49/oz. lager dan de 
guidance. Deze afname was hoofdzakelijk het ge-
volg van verminderde onderhoudsinvesteringen.

• Kostenreductie heeft zich ook in 2014 
voortgezet, waarbij een totaal van $85 miljoen 
aan kosten is gereduceerd. Rosebel’s bijdrage 
hierin was $35 miljoen. 

• Sterke kaspositie (inclusief geldmiddelen, 
kasequivalenten en ongemunt goud) van $321 
miljoen; pro-forma per 31 december 2014: $821 
miljoen, inclusief de contante opbrengsten uit de 
verkoop van Niobec.

2015 Vooruitzicht: 
• Goudproductie (o.b.v. aandeelhouderschap in de 

goudmijnen): 820.000 – 860.000 oz.
• Totale productiekosten ($/oz.) – goudmijnen: 

$ 850 – $900 
• All-in sustaining costs ($/oz.) – goudmijnen: 

$1.075 – $1.175 

2014 Results:
• Attributable gold production was up 9,000 oz. 

compared to 2013, and within guidance.
• Total cash costs were also within guidance.
• Full year all-in sustaining costs of $1,101/

oz. were $49/oz. lower than the  guidance. The 
decrease was mainly a result of lower sustaining 
capital

• Cost reduction continued throughout 2014 
resulting in a total reduction of $85 million. 
Rosebel contributed with $35 million in the cost 
reductions. 

• Strong cash position (includes cash & cash 

equivalents and gold bullion at market) of $321 
million; proforma as at December 31, 2014: $821 
million, including cash proceeds from sale of 
Niobec.

2015 Outlook: 
• Attributable Gold Production: 

820,000 – 860,000 oz.
• Total cash costs ($/oz.) – gold mines: 

$850 – $900 
• All-in sustaining costs ($/oz.) – gold mines: 

$1,075 – $1,175 

IAMGOLD EN RGM
2014 RESULTATEN & 2015 VOORUITZICHT

IAMGOLD AND RGM 2014 RESULTS & 2015 OUTLOOK

Goudproductie
(o.b.v. aandeelhouderschap in de goudmijnen)

Totale productiekosten  ($/oz.) – goudmijnen 

All-in sustaining costs ($/oz.) – goudmijnen 

Resultaten

844.000 troy ounces 

$848

$1.101

2014 Guidance  

835.000 – 850.000 troy ounces 

$825 – $875  

$1.150 – $1.250 

2013

835.000 troy ounces 

$801

$1.222

2014 Resultaten vs. Guidance

IAMGOLD: 2014 RESULTATEN & 2015 VOORUITZICHT 

Attributable Gold Production 

Total cash costs ($/oz.) – gold mines

All-in sustaining costs ($/oz.) – gold mines

Results

844,000 troy ounces 

$848

$1.101

2014 Guidance  

835,000 – 850,000 troy ounces

$825 – $875  

$1.150 – $1.250 

2013

835,000 troy ounces 

$801

$1.222

2014 Results vs. Guidance

IAMGOLD: 2014 RESULTS & 2015 OUTLOOK
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2014 Operations Resultaten: 
• De goudproductie was lager vanwege lagere 

concentraties goud (lagere gehaltes  goud) in 
het erts. 

• Een grade control audit uitgevoerd in 2014 
identificeerde manieren om het goudgehalte te 
verbeteren. Als gevolg van technische maat-
regelen geïmplementeerd uit deze audit, zijn de 
gerealiseerde goudgehaltes in de tweede helft 
van het jaar verbeterd met 11% ten opzichte van 
de eerste helft van 2014.

• Goede prestaties in het vierde kwartaal 
van 2014:
>>Verbeterde goudgehaltes 

>>Totale productiekosten $264/oz. lager dan in 
het tweede kwartaal van 2014.

• Kosten reductie-inspanningen omvatten o.a. 
verbeterde operationele efficiëntie en verminder-
de afhankelijkheid van aannemers.

• Gedeelde voordelen en initiatieven ter verbetering
van onze operationele efficiëntie:
>>‘We Tjaring Waka’, met als hoofd-

doel optimalisatie van onze processen en uitein-
delijk het realiseren van kostenreductie. Er zijn 
als gevolg van dit project veel mijnprocessen 
verbeterd om zodoende een hogere mate van 
efficiënte en verbeterde resultaten te behalen. 

2014 Results: 
• Gold production was lower due to the impact of 

lower grades. 
• A grade control audit conducted in 2014 

identified opportunities to improve grades. As a 
result of technical measures implemented from 
this audit, grades realized in the second half of 
the year improved 11% relative to the first half 
of 2014.

• Strong performance in the 4th quarter of 2014:
>>Improved grades
>>Total cash cost $264/oz. lower compared to 

Q2-2014. 

• Cost reduction efforts include improved 
operating efficiencies, lower dilution and reduced 
reliance on contractors. 

• Shared benefits and initiatives for 
improving our operating efficiencies:
>>We Tjaring Waka: with main focus on 

optimization of processes and ultimately cost 
reduction. Many mining processes have been 
improved to achieve higher level of efficiency 
and performance.   

Goudproductie (100%)

Totale productiekosten ($/oz.) 

All-in sustaining costs ($/oz.) 

Resultaten

342.000 troy ounces 

$ 804

$1.045

2014 Guidance  

315.000 – 320.000 troy ounces 

$825 – 875  

$1.150 – 1.250 

2013

354.000 troy ounces 

$718

$1.063

2014 Resultaten vs. Guidance

ROSEBEL GOLD MINES N.V.: 2014 RESULTATEN & 2015 VOORUITZICHT

Gold Production (100%)

Total cash costs ($/oz.) 

All-in sustaining costs 

Results

342,000 oz.

$804

$1,045

2014 Guidance  

315,000 – 320,000 oz.

$825 – 875  

$1,150 – 1,250 

2013

354,000 oz.

$718

$1,063

2014 Results vs. Guidance

ROSEBEL GOLD MINES N.V.: 2014 RESULTS & 2015 OUTLOOK
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Andere aandachtsgebieden:
• Gezondheid en veiligheid 

>>Helaas hebben wij in 2014 een dodelijk werk-
gerelateerd ongeval met een van onze mede-
werkers moeten rapporteren. Een incident dat 
ons eraan herinnert dat we nooit veilig genoeg 
kunnen zijn als het gaat om ons werk en dat 
we te allen tijde waakzaam moeten blijven.

>>Onze gezondheid- en veiligheid statistieken
geven aan dat onze DART en TRI rate hoger 
waren dan gepland:
- DART doel norm = 0.36 vs. 0.85 werkelijke 
  2014 DART rate
- TRIR doel norm = 0.40 vs. 1.03 werkelijke  
  2014 TRI rate 

>>Dit toont aan dat vanuit het oogpunt van 
veiligheid 2014 een moeilijk jaar was en dat 
onze aandacht vooral erop gericht moet zijn 
om hierin verbetering te brengen en ervoor te 
zorgen dat de werkplek veilig is en dat onze 
werknemers veilig en gezond naar huis gaan. 

>>OHSAS 18001 ge-gerectificeerd.
• Milieu

>>ISO 14001 ge-gerectificeerd.
>>Sterke aandacht voor milieu monitorings-

programma’s, zoals: water, afval, lucht, 
aquatisch leven, reclamatie etc.  

• RIMS: Rosebel’s Integrated Management System  

>>Gemeenschappelijk systeem voor de aanpak 
van milieu, veiligheid en gezondheid gerelateer-
de doelstellingen, doelnormen en programma’s.

>>Goede vooruitgang is geboekt bij de uitvoering 
van RIMS (bv nieuw geïntegreerde milieu, 
gezondheid en veiligheidsbeleid), waarbij thans 
aandachtig wordt gewerkt aan de volledige 
implementatie van dit nieuwe systeem.

Rosebel’s 2015 vooruitzicht:
De lage goudprijs heeft de goudindustrie in het alge-
meen gedurende de laatste paar jaren voor een paar 
lastige uitdagingen geplaatst. Op het moment van 
schrijven van dit artikel (27 februari 2015) was de 
spot goudprijs $ 1.211,27 per ounce. De realiteit van 
de goudindustrie is dat de goudprijs beweegt in de 
range van $1.100 / oz – 1.300 / oz. En het lijkt erop 
dat we niet kunnen rekenen op een spoedig herstel 
van de goudprijs. Zie bijgevoegde grafiek van de 
goudprijs in de periode januari 2013 - februari 2015. 
Lagere goudprijzen hebben niet alleen gevolgen voor 
Rosebel, maar ook voor de regering van Suriname 
als gevolg van lagere belastingen en royalties.
Steve Letwin, President en CEO, heeft op de inter-
nationale markt aangekondigd dat het doel is om 
de AISC te verlagen tot $1.000/oz en tegen het 
einde van 2015 een operatie te hebben met een 
positieve cash flow. 

Other key areas of performance:
• Health & Safety performance

>>Unfortunately we had to report a fatality in 
2014, involving one of our employees who lost 
his life in a work related incident. An incident 
that reminded us that we can never be too safe 
when it comes to our work and that we must be 
vigilant at all times. 

>>H&S statistics show that our DART and TRI 
rate were higher than targeted:

>>DART target = 0.36 vs. 0.85 actual 2014 DART
rate - TRIR target = 0.40 vs. 1.03 actual 2014 
TRI rate 

>>This shows that from a safety 
perspective 2014 has been a tough year and our 
focus should be firmly on making sure that we 
turn this performance around and do our best 
to make sure that workplaces are safe and that 
our employees return home safe and sound.       

>>OHSAS 18001 re-certified.
• Environment

>>ISO 14001 re-certified.
>>Strong focus on environmental monitoring 

programs, such as: water, waste, air, aquatic 
and reclamation, etc. 

• RIMS: Rosebel’s Integrated Management System

>>Common system for addressing environmental, 
health and safety related objectives, targets 
and programs. 

>>Good progress had been made in the imple -
mentation of RIMS (e.g. new integrated E,H&S 
policy), with focus to continue on full implemen-
tation of this new management system.

Rosebel’s 2015 Outlook:
The low gold price environment has presented the 
gold Industry in general with some tough challenges 
over the past few years. At the time of writing 
this article (February 27, 2015) spot gold price was 
$1.211,27 per ounce. The reality of the gold industry 
is that the gold price is moving in the $1.100/oz 
– 1.300/oz range. It seems we cannot count on a 
recovery in the gold price.  See attached gold price 
movement in the period January 2013 - February 
2015. Lower gold prices do not only impact Rosebel, 
but also the Government of Suriname due to lower 
taxes and royalties. 

Steve Letwin, President & CEO, has announced to 
the market that the goal is to reduce AISC to $1000/
oz  and to have a cash flow positive operation all in 
by the end of 2015. 

Corporate nieuws / Corporate news
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Hoogtepunten van onze 
doelen voor 2015:
• Rosebel’s goudproductie (gebaseerd op 95% 

aandeelhouderschap van IAMGOLD) in 2015 
is naar verwachting tussen de 290,000 en 
300,000 ounce, als gevolg van de afname in 
het verwerken van zacht gesteente alsook 
het lagere gemiddelde goudgehalte.  

• Totale productiekosten ($/oz.) – goudmijnen: 
850 – 900 

• All-in sustaining costs ($/oz.) – goudmijnen: 
1,075 – 1,175 

• Nadruk op verbeteren van het goudgehalte, 
verhogen van de efficiëntie en kosten reductie.

• Lagere olieprijzen zullen naar verwachting een 
gunstige invloed blijven hebben op de kosten 
voor energie.  

• Rosebel’s specifieke doelen zijn:
>>Voortzetten van Zero Harm; 
>>Continue aandacht voor verschillen in  

goudgehalte;
>>Behalen van een operationele cashflow 

van circa $87 miljoen, of meer;
>>Ontwikkelen van leiderschap, management-

kwaliteiten en skills;
>>Optimalisatie van activa, onderhoud, 

groei en ontwikkeling.

Highlights of 2015 objectives:
• Rosebel’s attributable production 

(based on 95% ownership of IAMGOLD) in 
2015 is expected to be between 290,000 
and 300,000 ounces due to the processing 
of lower proportions of soft rock with a 
lower average grade.

• Total cash costs ($/oz.) – gold mines: 
850 – 900 

• All-in sustaining costs ($/oz.) – 
gold mines: 1,075 – 1,175 

• Continued focus on grade improvement, 
increase efficiencies and reduces costs.

• Lower oil prices expected to continue 
to benefit power costs. 

• Site objectives are to focus on:
>>Pursue of Zero Harm; 
>>Focus on grade variance;
>>Achieve operating cash flow of approx. 

or more than $87 million;
>>Leadership, management and skill 

development;
>>Asset optimization, maintenance, 

growth and development

Corporate nieuws / Corporate news

As showed above the costs at Rosebel are moving 
to the right direction, but there is still a lot of 
work to do. Especially with the challenges of 
the transition to more hard rock processing and 
lower grades ‘business as usual’ is not an option. 
So, we have to continue to explore options how 
to do things differently and efficiently. We are 
encouraged by what has been achieved by We 
Tjaring Waka and the credit goes to the employees 
and management of Rosebel. This initiative will 
continue and sustained in 2015 and onwards. 
Initiatives for managing this are already in place. 
In 2015 we will strive unstintingly to achieve our 
goals of Zero Harm. ■

Zoals hieronder aangegeven bewegen de kosten 
bij Rosebel zich in de goede richting, maar er is nog 
veel werk te doen. Zeker met de uitdagingen van 
de overgang naar het verwerken van meer hard 
gesteente en lagere gehaltes in goud is ‘business 
as usual’ geen optie meer. Dus, we blijven doorgaan 
met het zoeken naar opties om zaken beter en 
efficiënter te doen. We zijn bemoedigd door wat 
er is bereikt met We Tjaring Waka en dat is dank-
zij onze medewerkers en het management van 
Rosebel. Dit initiatief zal worden behouden en 
voortgezet in 2015. Initiatieven voor het managen 
hiervan zijn reeds in werking gezet. In 2015 zullen 
we onafgebroken streven om onze doelen van Zero 
Harm te behalen. ■
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ONTWIKKELINGEN ON SITE

SURINAME 
EXPLORATION  

GEDENKT 10 JAAR 
REGIONALE EXPLORATIE

Op 1 januari 2015 vierde de afdeling Suriname 
Exploration, vroeger bekend als Regional Exploration, 

haar tienjarig bestaan. De belangrijkste doelstelling 
van Suriname Exploration (Surex) is het ontdekken van 

nieuwe zachtere goudvoorraden voor Rosebel. Zelfs 
nu de goudsector een moeilijke tijd doormaakt blijft het 
Surex team positief en gemotiveerd. In dit artikel zullen 

wij de doelen en drijfveren van het team belichten.

DEVELOPMENTS ON SITE

SURINAME EXPLORATION 
CELEBRATES 10 YEARS OF 

SUCCESS FUL REGIONAL EXPLORATION

On January 1st 2015 the Suriname Exploration department, formerly known as Regional 
Exploration celebrated 10 years of exploration. The main objective of Suriname Exploration 

(SUREX) is to discover additional softer ore to feed the Rosebel mill. Regardless of the hard 
time the gold sector is going through the SUREX team remains positive and driven. 

In this article we will focus on the team’s goals and spirit.
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‘Ons team is divers, 
maar we hebben één 
gemeen schappelijk 
doel – het vinden van 
de volgende goudmijn 
voor Rosebel’

 ‘The exploration effort during my time has been 
driven by its people, technology, productivity 
and teamwork’ says Ian Stockton, Country 
Exploration Manager Suriname who joined the 
SUREX department in August 2012. Although 
the exploration is going through a tough time 
in a period of declining gold prices and low 
budgets, he remains optimistic: ‘This is not a 
time to ‘cry in one’s beer’, but an opportunity 
to create a stronger and better organization to 
survive through the down time and come out 
better placed for the next upturn. We are now a 
smaller organization of technically bright young 
geologists, well organized and trained logistics 
personal, efficient support staff and experienced 
field technicians – each group is characterized by 
a strong motivation to succeed.  We have become 
more self-sufficient and therefore our cost base 
has reduced significantly. We are a diverse group 
but have a common goal – discovery of the next 
gold mine for Rosebel’.

Big projects on little budgets
Whilst we have seen a reduction in budgets, 
projects and people, our team has worked hard 

to improve productivity by being smarter, quicker 
and cheaper.  Exploring in the jungles of Suriname 
can be slow work with many physical barriers 
and finding ways to overcome this is important 
to success.  The teams have worked to increase 
productivity and reduce costs through various 
initiatives such as managing and operating 
the mechanical auger, previously operated by 
contractors.  The introduction of RC drilling as a 
cost reduction initiative in exploration has reduced 
drilling costs significantly.  The team has embraced 
this and demonstrated flexibility to learn and now 
‘own’ the process.  We are self-sufficient in IP 
geophysics– a ground based tool usually operated 
by contractors and consultants. With support from 
our in- house geophysicist, Mark Goldie, we are 
able to run and operate ourselves, a much more 
cost effective approach.  This would not have been 
possible without the talent within the logistics 
group.

In technology we have invested in a number of 
surveys that provide long term data sets to assist 
in targeting.  We have strong geophysics datasets 
with the purchase of a ground based geophysics 

 ‘De motor achter de exploratie- inspanningen van 
het team zijn mensen, technologie, productiviteit 
en teamwork’, zegt Ian Stockton, Country Ex-
ploration Manager Suriname die in augustus 2012 
begon. Hoewel exploratie een moeilijke tijd door-
maakt in een periode van een dalende goudprijs en 
lage budgetten blijft hij optimistisch: ‘We moeten 

 | IAN STOCKTON (COUNTRY EXPLORATION MANAGER)

het niet zien als een periode om stil te zitten, maar 
als een kans om een sterkere en betere organisatie 
te creëren die in staat is te overleven in deze moei-
lijke tijden. We zijn een kleine  groep van jonge tech-
nisch getalenteerde geologen, goed georganiseerd 
en getraind logistiek personeel, efficiënt onder-
steunend personeel en ervaren veldtechnici  – elke 
groep is sterk gemotiveerd om succes te boeken. 
We zijn nu zelfvoorzienend geworden en hebben 
daardoor onze kosten aanzienlijk verminderd. Ons 
team is divers, maar we hebben één gemeenschap-
pelijk doel – het vinden van de volgende goudmijn 
voor Rosebel.’
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opgeleverd waarvan we op langere termijn zeker 
nog gebruik zullen maken om ons te helpen met 
exploratie. Met de aanschaf van onze ground based 
geophysics unit en de AEM lucht survey in 2014 
beschikken we nu over goede geofysische datasets. 
We hebben geïnvesteerd in satellietfoto’s met 
een reikwijdte van  een straal van 45km vanuit de 
Rosebel mill, een dataset die gebruikt wordt voor 
de evaluatie van kleinschalige mijnbouwactiviteiten 
en die mogelijk ook toepasselijk is  voor andere 
doelen. Dit zijn allemaal datasets die gebruikt 
kunnen worden om exploratiewerkzaamheden 
te continueren en die hopelijk zullen leiden tot 
de volgende goudmijn voor Rosebel.

Uitstekende veiligheidscultuur
In 2014 had Surex slechts 1 LTA – een slangen-
beet. Vóór dit incident was de afdeling 5 jaar lang 
LTA- vrij. In 2014 hadden we één DART dag. Ian 
‘Dit zijn uitstekende resultaten als je denkt aan 
de moeilijke werkgebieden waar het team opera-
tioneel is. Deze resultaten zijn de  beste tot nog 
toe in mijn carrière!  Dit is een gebied van continue 
verbetering en we zullen blijven doorgaan om het 
Zero Harm-principe te versterken.’

Ondersteuning
Ian: ‘Ongetwijfeld konden de veranderingen in de 

Grote projecten met kleine budgetten
Ondanks dat we een vermindering van budgetten, 
projecten en mensen hebben gezien, heeft 
het team hard gewerkt om de productiviteit te 
verhogen door slimmer, sneller en goedkoper te 
werken. Exploratie in de jungle van Suriname kan 
langzaam vorderen waarbij tevens  veel fysieke 
barrières bij komen kijken. Het vinden van manieren 
om deze barrières  te overwinnen is belangrijk om 
succes te boeken. Het team heeft gewerkt om de 
productiviteit te verhogen en kosten te verminderen 
door middel van verschillende initiatieven, zoals het 
beheer van de mechanische boor die eerder gedaan 
werd door een contractor. De introductie van RC 
drilling als een kostenbesparend initiatief heeft 
de kosten aanzienlijk verminderd. Het team heeft 
dit proces omarmd, flexibiliteit gedemonstreerd 
en heeft zich het proces nu eigen gemaakt. We 
zijn ook zelfvoorzienend in IP geophysics –een 
fundamentele tool die voorheen gedaan werd 
door contractors en consultants, maar met 
ondersteuning van onze in-house geofysicus, Mark 
Goldie, zijn we in staat om dit proces zelf te doen. 
Dit is een kosteneffectieve aanpak. Zonder het 
talent binnen de logistieke groep zou dit allemaal 
niet mogelijk zijn.
Binnen technologie hebben we geinvesteerd in 
een aantal onderzoeken die datasets hebben 

‘We are a diverse 
group but have 
a common 
goal – discovery 
of the next
gold mine for 
Rosebel’

‘Ons team is divers, 
maar we hebben één 
gemeen schappelijk 
doel – het vinden van 
de volgende goudmijn 
voor Rosebel’

unit in 2013 and the airborne AEM survey flown in 
2014.  We have invested in satellite photography, 
covering a radius of 45km of the mill – a data 
set that will allow evaluation of small-scale 
mining activities and perhaps provide additional 
targets. These are data sets that will ensure the 
continuation of the exploration project pipeline 
and will hopefully provide the next gold mine for 
Rosebel.

Excellent Safety Culture
In 2014 SUREX had only 1 LTA – a snake bite. 
Prior to this the department was 5 year LTA 
free. In 2014 there was one DART day.  ‘These 
are outstanding results considering some of the 
difficult terrain the team has worked in and the 
best I have come across in my career! This is 
however an area of continuous improvement and 
we will continue to strengthen the pillars of Zero 
harm’, Ian comments.

Support
Ian: ‘There is no doubt that the change in 
exploration strategy, application of new 
technology and greater empowerment of the 
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HENNY VORSTWIJK  is the eldest 
employee and the first to retire. ‘If it 
wasn’t because of my chronic disease 
I would still work for SUREX’, he says. 
He liked working at the department, 
but the best he could experience was 
when he started working with the XRF 
machine. ‘I was the first employee to 
learn the XRF procedure, and I showed 
other colleagues how it works. I am 
very proud of that’

‘If it wasn’t because 
of my chronic disease 
I would still work for 
SUREX’

Some team members where 
part of Suriname Exploration 
ever since its foundation…

Sommige team members 
maken sinds de oprichting 
deel uit van het Suriname 
Exploration team...

HENNY VORSTWIJK  is de oudste 
werknemer en de eerste die met 
pensioen is gegaan. ‘Als het niet 
vanwege mijn chronische ziekte was, 
zou ik nog steeds werken voor Surex’, 
zegt hij. Hij hield van werken op de 
afdeling, maar het beste wat hij heeft 
mogen ervaren was toen hij begon 
te werken met de XRF machine. ‘Ik 
was de eerste werknemer die de XRF 
procedure aanleerde en ik liet mijn 
collega’s zien hoe het werkt. Ik mocht 
ze trainen en daar ben ik trots op.’

‘Als het niet van wege 
mijn chronische 
ziekte was, zou ik 
nog steeds voor 
Surex werken’ 

exploratiestrategie, de toepassing van nieuwe 
technologie en een grotere empowerment van 
de werknemers van Surinaamse afkomst niet 
bereikt worden zonder een begripvol management 
team. Tijdens mijn dienst hebben Craig McDougall, 
Mari-France Bugnon, Jamie Rogers, Mark Goldie en 
Emma Geist uitstekend leiding en ondersteuning 
gegeven aan  mezelf en het team. Het RGM ma-
nagementteam, onder leiding van Tom Ohrling, is 
een grote steun voor de exploratiegroep door op 
vele praktische manieren het team bij te staan’.

Hoe ziet de toekomst eruit voor Surex?
Exploratieactiviteiten zullen doorgaan met het 
evalueren van projecten op de Rosebel concessie. 
Capaciteitsversterking van  het team zal hierbij 
ook een belangrijke rol spelen. Met de begeleiding 
en ondersteuning van expats  is het lokaal team 
de toekomst.

Andere mijlpalen waar de  Suriname Exploration 
trots op is:
1. De ontdekking van de Overmann goudafzetting 

op Charmagne met 575.000 ounces aan 
aanwezige goudafzetting.

2. Het winnen van de  President’s Award voor 
Community Relation en Health Safety and 
Sustainability in 2011

national workforce could not have been achieved 
without an understanding management team.  
During my tenure Craig McDougall, Mari-France 
Bugnon, Jamie Rogers, Mark Goldie and Emma 
Geist have provided outstanding leadership 
and support to myself and the team.  The RGM 
management team led by Tom Ohrling has been 
supportive of the exploration group assisting in 
many practical ways’. 

Where next for SUREX?  
Exploration will continue to move forward with 
evaluating projects within trucking distance to 
the RGM plant.  Developing the capabilities of 
the team will again be important.  The National 
team is the future with guidance and support 
from expats.  

Other achievements of Suriname Exploration 
include:
1. The finding of the Overmann deposit at 

Charmagne which had 575,000 ounces of 
inferred deposit

2. Winning the President’s Award for Community 
Relation and HSS in 2011
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RUBEN FINKIE  startte als line cutter 
bij Surex. ‘Na ampertjes 2 maanden 
werd ik geotechnician. Na een goede 
training toen op Monsanto Hill, was ik 
de eerste Surinaamse werknemer hier 
die auger samples kon loggen en kon 
ik de rest van mijn collega’s dat aan-
leren’. Tapanahony was verreweg het 
meest angstaanjagende project waar 
Finkie heeft gewerkt: ‘Tapanahony 
was gevaarlijk, we moesten eerst per 
vliegtuig naar Drietabbetje om daarna 
per boot door alle soela’s naar Tapana-
hony te gaan. Alles moesten we hand-
matig doen. We mochten geen ATV’s 
of UTV’s gebruiken dus moesten we 7 
km lopen van kamp naar het begin van 
onze grid. Hoewel Finkie nu de oudste 
veldwerker is binnen Surex, is hij nog 
even dapper en energiek. ‘Ik hou van 
het werk en ik doe het met plezier.’

SALIEM PANSA  started in 2004 
when Canarc was still doing some 
work in the Rosebel area. ‘I learned 
how to do Magnetic Survey readings 
back then. Those were hard days, our 
production was up to 4 lines a day 
2,200m each. Over the years I had the 
opportunity to spot pads for drilling 
and do core geotech. I won the award 
for best employee!’ Now Saliem is 
the core shack leader responsible for 
checking samples, supervising geo-
tech and core sampling and bringing 
samples to the lab. ‘No sample is to 
leave for the lab without me checking 
them’. 

RUBEN FINKIE  started as line cutter 
at SUREX. ‘After only 2 months I 
became a geo-technician. After a 
good training at Monsanto Hill I was 
the first local employee who could log 
auger samples and I could lead the 
other employees’. Tapanahony was 
by far the toughest project Finkie has 
worked on: ‘Tapanahony was scary, we 
had to travel by airplane first, followed 
by a boat trip through several rapids. 
We had to do everything manually. We 
weren’t allowed to use ATV’s or UTV’s 
so we had to walk 7 km from camp to 
reach the beginning point of our grid. 
Although Ruben is now the eldest 
employee within SUREX, he is still 
fearless and full of energy. ‘I love my 
job and I do it with pleasure’.

SALIEM PANSA  begon in 2004 
toen Canarc nog wat werk deed in 
het Rosebel gebied. ‘Ik heb toen 
geleerd hoe de Magnetix Survey 
gedaan moest worden. Dat waren 
zware dagen, onze productie was 
maximaal 4 lijnen van 2.200m elk 
per dag. In de loop der jaren werd ik 
getraind om drill pads te spotten, te 
loggen en geotech te doen. Ik heb 
ook nog de Best Employee Award 
gewonnen!’. Nu is Saliem coreshack 
leader en is hij verantwoordelijk voor 
samples checken, supervisen van 
geotech en core sampling en ook 
samples sturen naar het lab. ‘Geen 
enkele sample gaat naar het lab zon-
der dat ik ze heb gecontroleerd.’

MARCIANO SOEPAR werkte eerst 
voor Sodexo, maar was geïnteres-
seerd om het Surex team te verster-
ken. In het begin was hij belast met 
de administratie en logistiek. ‘Toen 
waren we operationeel op Sarakreek 
en ik hielp met de coördinatie van het 
boorprogramma. Dat was een zware 
uitdaging, want we moesten alles 
over het stuwmeer zien te krijgen. 
Nu hou ik mij bezig met alle financiële 
aspecten van de afdeling en zorg voor 
de aankoop van alles dat het team no-
dig heeft’. Op de vraag wat hij denkt 
van Surex zegt hij: ‘Ons team is zeer 
gedreven en gemotiveerd. Zelfs toen 
we geen ATV’s en UTV’s mochten 
gebruiken aarzelden onze werknemers 
niet om exploratie voort te zetten en 
legden grote afstanden te voet af met 
veel zware samples op hun rug.’

MARCIANO SOEPAR  was first 
employed at Sodexo but was 
interested in joining the SUREX 
team. At first he had to take care of 
administration and logistics. ‘When 
we were operational at Sarakreek I 
helped coordinating the drill program. 
That was a true challenge as we 
had to get everything across the 
lake. Now I’m taking care of financial 
aspects and buy-in of everything the 
team needs to do their job’. On what 
he thinks of the SUREX team overall 
he says: ‘Our team is very driven and 
motivated. Even when we couldn’t 
use ATV’s and UTV’s our employees 
did not hesitate to keep exploration 
going even if they had to walk great 
distances with samples on their back’.

Ontwikkelingen on site / Developments on site

SALIEM PANSA 

‘Geen enkele sample 
gaat naar het lab 
zonder dat ik ze 
heb gecontroleerd’ 

‘No sample is to leave
for the lab without me 
checking them’
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EVERT PINAS  does line cutting, 
surveying, augering, logging and 
geotech. ‘Everybody is able to do 
everything at this department’, he 
says. ‘I’ve learned a lot over the 
years and I want to learn more, get 
promoted and get a higher position’. 
When asked what progress SUREX 
experienced he replied ‘Well, we 
moved our office from Old Camp to 
the new building we are in now, our 
sample management is very good and 
we now have a 10-minute meeting 
every morning to discuss our plans’.

EVERT PINAS  doet aan line cutting, 
surveying, auger sampling, loggen en 
geotech. ‘Iedereen is in staat om alles 
te doen op deze afdeling’, zegt hij. ‘Ik 
heb veel geleerd en ik wil meer leren, 
beter worden en promotie maken.’ 
Toen hem werd gevraagd of Surex 
groei heeft meegemaakt antwoorde 
hij: ‘Wel, we zijn verhuisd van ons 
kantoor op Old Camp naar ons nieuw 
gebouw, onze sample management is 
verbeterd en we hebben nu elke dag 
een 10- minuten durende vergadering 
voordat we naar het veld gaan.’

WEEWEE BANE  ‘Ik ben gestart 
als line cutter, maar eigenlijk is het 
werk verschillend. Werken bij Surex 
betekent dat je in staat ben om een 
verscheidenheid van werkzaamhe-
den  te verrichten: van line cutting en 
boren tot IP survey.’ Weewee heeft 
gewerkt in verschillende gebie-
den, van de Rosebel concessie tot 
Tapanahony en Sarafina. Voor hem 
is Sarafina de beste locatie waar hij 
tot nu toe heeft gewerkt. ‘De bergen 
zijn zwaar en het is veel moeilijker om 
te werken, maar de kampfaciliteiten 
daar zijn beter. Hierdoor kunnen we 
goed uitrusten om de volgende dag 
weer aan de slag te gaan’. Een spon-
tane voetbalwedstrijd aan het eind 
van de dag op Sarafina is voor hem 
het hoogtepunt van de dag. Weewee 
is nu groepsleider.

WEEWEE BANE  ‘I started as line 
cutter but our role is more diverse. 
Working for SUREX means being able 
to do a variety of work: from line 
cutting and augering to IP’. Weewee 
has worked in several areas from the 
Rosebel concessions to Tapanahony 
and Sarafina. To him Sarafina is the 
best project he’s ever worked at. 
‘The topography is very steep and it’s 
harder to work but the facilities at the 
camps have improved over the years 
which allows us to be well rested for 
the next day of work’. A spontaneous 
soccer match at the end of a work day 
at Sarafina is to him the highlight of 
the day. Weewee is now a crew leader.

EVERT PINAS

‘Iedereen is in 
staat om alles 
te doen op 
deze afdeling’

‘Everybody is able
to do everything at 
this department’

EGBERT SCHMIDT  says ‘It can be 
very difficult working in rigorous 
conditions and we are well aware of 
the safety risks we are exposed to 
and that things can go wrong. This 
is all the more reason why we work 
together as a team so we can mitiga-
te hazards. We often work far away 
from home and keeping each other 
safe is our responsibility’.

EGBERT SCHMIDT  ‘Het kan echt 
zwaar worden wanneer we werken in 
het bos, we zijn ervan bewust dat we 
worden blootgesteld aan een heleboel 
veiligheidsrisico’s en dat het best mis 
kan gaan. Dit is des te meer reden 
voor ons om als team te werken, 
zodat we samen de risico’s kunnen 
vermijden. We werken vaak ver van 
huis en op elkaar letten is onze verant-
woordelijkheid.’ 

EGBERT SCHMIDT 

‘Op elkaar letten 
is onze verant-
woordelijkheid’ 
‘Keeping each 
other safe is our 
responsibility’
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RINCO KADOSOE   agrees that the 
work SUREX does encompass hard 
work. ‘But I will never refuse to work 
and will keep doing my job well’. When 
asked about what he thinks of his 
team Rinco says, ‘We understand one 
another.’

FOTO SIMON  experienced one of the 
most dangerous situations that SUR-
EX has to encounter while working in 
the forest ‘I’ve been bitten by a snake 
while we were doing auger sampling. 
In the jungle this is certainly one thing 
why we should be extra cautious’. 
Regardless of this Foto says he will 
continue to put his efforts in explora-
tion.

RINCO KADOSOE  is ermee eens dat 
het soms echt hard werken is bij Sur-
ex. ‘Maar ik zal nooit weigeren om te 
werken en ik doe mijn werk altijd naar 
behoren.’ Toen hem werd gevraagd 
over zijn mening omtrent het team 
antwoordde hij: ‘Wij begrijpen elkaar.’

FOTO SIMON  heeft een van de 
meest gevaarlijke situaties meege-
maakt tijdens het werken in het bos. 
‘Ik werd gebeten door een slang terwijl 
we aan het boren waren. Uitkijken 
voor slangen is zeker iets waarvoor je 
moet letten.’ Toch heeft dit gebeuren 
Foto niet afgeschrikt en zegt hij door 
te zullen gaan met zijn inspanning om 
exploratie voort te zetten.

SONI TUINFORT  houd van IP Survey: 
‘In het begin hield ik alleen een klein 
potje bij de electrode tijdens surveying, 
nu werk ik bij de transmitter zelf 
waar ik werk met hoogspannings-
electriciteit. Ik zal binnenkort zeker 
ook kunnen werken bij de receiver.’ 
Op de vraag wat het team in stand 
houd zegt hij: ‘Als collega’s kunnen 
we altijd samenwerken. Onze crew 
verschilt elke dag en daardoor kan 
je iedereen beter leren kennen. We 
wijzen elkaar op de fouten die we 
maken en proberen elkaar te begrijpen.’ 

SONI TUINFORT  likes working on 
IP-surveys: ‘At first I would only hold 
a little pot during surveying, now 
I have progressed to working on the 
transmitter where I have to work 
with high voltage electricity. Soon 
I will be able to work on the receiver 
as well. When asked what keeps this 
team together he responds ‘As colle-
agues we can always work together, 
our crew changes on a daily basis 
which enforces you to get to know 
everyone. We often point out our 
mistakes and come to an understan-
ding’.

SONI TUINFORT 

 ‘Ik zal binnenkort 
zeker ook kunnen 
werken bij de 
receiver’

‘Soon I will be able to 
work on the receiver 
as well’

RINCO KADOSOE 

‘Wij begrijpen 
elkaar’ 

‘We understand 
one another’

FOTO SIMON 

‘Ik werd gebeten 
door een slang 
terwijl we aan 
het boren waren’ 

‘I’ve been bitten by a 
snake while we were 
doing auger sampling’
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BERNHARD FINISIE (LEFT) AND 
PAUL STEDENBURG (RIGHT)  
are both working on the XRF ma-
chine now since Uncle Small (Henny 
Vorstwijk) retired. Paul and Bernhard 
collect XRF data from all auger and 
core samples for the geologists when 
they’re not helping out in the core 
shack. What Paul likes most of his 
time at SUREX are the different pla-
ces he got to see: ‘Thanks to SUREX I 
have seen places like Sarakreek, Lebi 
Doti and Sarafina. Most people have 
heard about these places but have 
never been there’. As a word to the 
team he says ‘We need to continue 

BERNHARD FINISIE (LINKS) EN 
PAUL STEDENBURG(RECHTS)  
werken beide aan XRF readings nu 
Uncle Small (Henny Vorstwijk) met 
pensioen is. Als Bernhard en Paul 
niet moeten helpen in de coreshack, 
verzamelen ze XRF data van alle auger 
en core samples voor de geologen. 
Het zien van nieuwe plaatsen vind 
Paul het leukst: ‘Dankzij Surex zie ik 
plaatsen die ik uit mezelf nooit zou 
kunnen zien. Sarakreek, Lebi Doti en 
Sarafina zijn daar enkele voorbeelden 
van. De meeste mensen hebben van 
die plaatsen gehoord, maar nog nooit 

‘Thanks to SUREX I have seen 
places like Sarakreek, Lebi Doti 
and Sarafin’

LLOYD PANSA   die Salim helpt 
in de coreshack kan nu ook met 
computer software werken en helpt 
het database personeel met vooral 
labsubmittals. ‘Ik hou van de manier 
hoe we samen werken.’ De meest 
gevaarlijkste belevenis van Lloyd 
was toen hij beschoten werd door 
dieven op Brownsweg. ‘We deden 
aan line cutting en auger sampling op 
Brownsweg in 2006. Ik reed een ATV 
toen twee gewapende mannen de 
ATV wilden stelen. Ze hebben gericht 
op mij geschoten en kogels hebben 
mijn bovenarm geraakt.’

LLOYD PANSA  who helps Saliem out 
at the core shack with sample checks 
is now able to work with computers 
where he helps the database per-
sonnel with lab submittals. ‘I like the 
way we can work together’ His most 
dangerous experience was when he 
was shot by thieves at Brownsweg 
‘We were doing line cutting and auger 
sampling at Brownsweg in 2006. I 
was driving on an ATV when 2 armed 
guys wanted to rob me from it. They 
shot at me and the bullets got my 
arm’.

LLOYD PANSA 

‘Ik hou van de 
manier hoe we 
samenwerken’

PAUL STEDENBURG

‘Dankzij Surex zie ik 
plaatsen die ik uit mezelf 
nooit zou kunnen zien’

‘I like the way 
we can work 
together’

working safe, we need to keep setting 
the safety standard high’.
 ‘I like field mapping with geologists 
more. I know the jungle very well and 
supporting the geologist in the jungle 
is no hard work for me, I don’t get 
tired. One time we crossed a very 
a wide creek by walking over a tree 
trunk and the geologist slipped and 
fell with all his maps into the water’, 
Bernard tells us as he giggles. ‘I will 
never forget that day’.

gezien.’ Als boodschap naar zijn team-
genoten zegt hij: ‘We moeten veilig 
blijven werken, we moeten doorgaan 
met onze safety standaard.’
‘Ik hou meer van field mappen met 
geologen. Ik ken het bos heel goed 
en ik word niet moe als ik met de 
geoloog ver moet lopen. Een keer 
toen we door het bos liepen moesten 
we een brede kreek oversteken door 
op een omgevallen boom te lopen. De 
geoloog was uitgegleden en met al 
zijn veldkaarten in het water gevallen’, 
vertelt Bernhard ons al lachend. ‘Ik zal 
die dag nooit van mijn leven vergeten.’
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...en anderen zijn 
vertrokken met
Surex in hun hart

DENNIS LAPOINT
( MANAGER 2005-2007)

‘Een exploratieteam opbouwen 
is altijd interessant en uitdagend. 
Werken rondom de mijn is echter 
nog moeilijker aangezien de focus 
was gericht op het uitbreiden van 
resources rondom de bestaande en 
geplande mijnen. We hebben een goed 
getrainde team van lokale mensen 
en geologen ontwikkeld binnen de 
beperkte budgetten. In die tijd waren 
we succesvol op Sarakreek, J -Zone 
en ontdekten we nieuwe doelen. Ik 
kijk vol trots terug naar het Suriname 
team dat altijd ervoor zorgde dat 
alle werk gedaan werd. Het raakt 
me nog steeds als ik terug denk aan 
de mensen die met mij werkten en 
aan hen die mij een onvergetelijke 
afscheidsfeest hebben bezorgd’.

DENNIS LAPOINT 
(MANAGER FROM 2005 – 2007)

‘To build an exploration team is 
always interesting and challenging. 
Working at a mine site however adds 
extra challenges as the primary focus 
was to add resources to the existing 
and planned mines. We developed 
and trained a strong local team of 
geologists and technicians within 
limited budgets. At the time we were 
successful at Sara Creek, J Zone and 
developing new targets. I recall with 
great pride my Suriname crew who 
always would step in to get things 
done. I am still touched by those who 
worked for me and their wonderful 
party when I departed’.

ALDO CRINO 
(MANAGER FROM 2007 – 2011) 

‘I came to the Regional Exploration 
as manager in August 2007. At 
that time the office was in the old 
camp and only had two geologists 
who were part of the team. After 
spending four years exploring and 
being part of an amazing group 
of people, I learned the value of 
multiculturalism and teamwork. We 
were graciously called the United 
Nations! Besides the Surinamese 
(who were the majority), our team 
was settling people of Scotland, Chile, 
Ivory Coast, Canada, Holland, Brazil, 
France, Ecuador and Australia. Many 
joys and sorrows we lived; we had to 
close camps and ‘kill targets’, start 
new projects and see crowned all our 
effort in discovering the Overmann 
deposit. Congratulations for its tenth 
anniversary, a fraternal hug old friends 
and new team members. You build the 
future of IAMGOLD’.

ALDO CRINO 
( MANAGER 2007-2011)

‘Ik ben gekomen naar Regional 
Exploration in Augustus 2007. Toen 
was de office nog op Old Camp en 
hadden we maar twee geologen. 
Na vier jaar exploratie en deelmaken 
van een geweldige groep mensen, 
hechtte ik meer waarde aan het 
multi-culturele aspect en teamwork. 
We werden de United Nations 
genoemd! Behalve Surinamers 
(waaruit het team grotendeels 
bestond), waren er mensen van 
Schotland, Chili, Ivoorkust, Canada, 
Nederland, Brazilië, Frankrijk, 
Equador en Australië. We maakten 
veel lief en leed mee: we moesten 
kampen sluiten, doelen halen, 
nieuwe projecten opstarten en al 
onze inspanning te Overmann 
bekroond zien worden. Gefeliciteerd 
met het tienjarig bestaan, een warme 
brasa aan alle oude vrienden en 
nieuwe teamleden. Jullie bouwen aan 
de toekomst van IAMGOLD.’

Ontwikkelingen on site / Developments on site

…And others have 
left with Surex in 
their heart

MARIE-FRANCE BUGNON 
(GENERAL MANAGER EXPLORATION)

Mijn eerste keer in Suriname 
was in 2005. Toen kwamen alle 
exploratie managers  voor het eerst 
bij elkaar op Rosebel om ideeën uit 
te wisselen over hun respectieve 
exploratieprogramma’s en budgets 
voor het volgend jaar. Ik was 
eerder geweest naar Guyana en 
Frans- Guyana en ik kon echt 
genieten van de minerale rijkdom 
van dit uitgestrekte gebied, in het 
bijzonder tijdens het vliegen over 
Sarakreek. De onderlinge vriendschap 
en toewijding aan het werk van de 
lokale teamleden was opmerkelijk. 
Daarom accepteerde ik zonder 
aarzelen de functie van Manager 
Exploration Guiana Shield in juni 2007. 
Sindsdien heb ik verschillende andere 
functies vervuld. Met veel  genoegen 
mag ik het tienjarig bestaan van 
Exploration meemaken. Ik feliciteer 
elke huidige en vroegere Surex 
exploratieteam voor hun geweldige 
prestaties. 

MARIE-FRANCE BUGNON 
(GENERAL MANAGER EXPLORATION)

My first time in Suriname goes 
back to 2005 when all exploration 
managers met for the first time at 
the Rosebel site to discuss their 
respective exploration programs and 
budgets for the following year. I had 
previously been to Guyana and French 
Guiana and I could really appreciate 
the mineral potential of this vast 
area, especially while flying over the 
Saracreek area at that time. The 
friendship and dedication to work of 
the SUREX local team members were 
remarkable. Therefore, it was without 
any hesitation I decided to take the 
role of Manager Exploration for the 
Guiana Shield in June 2007. Since then 
I have changed to various other roles 
within the SUREX team. I am excited 
to be part of this 10 years celebration.  
I would like to congratulate each 
current and past SUREX exploration 
team for their great achievements. 
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ONTWIKKELINGEN ON SITE

DE UITDAGING 
VAN ILLEGALE 

GOUDWINNINGS-
ACTIVITEITEN OP DE 
ROSEBEL CONCESSIE

Sinds de start van onze bedrijfs-
activiteiten en goudproductie in 2004 

heeft Rosebel te maken met de uitdaging 
van illegale goudwinningsactiviteiten 

op haar concessie. In de beginjaren van 
de operatie waren het vooral kleine 

groepen van 20 tot 30, voornamelijk 
jongeren uit Nieuw Koffie Kamp, die aan 

goudwinnings activiteiten op de concessie 
deden. De hedendaagse realiteit is dat 
er meer dan 1300 illegale goudzoekers 

actief zijn in het Rosebel gebied, vooral in 
het gebied bekend als Roma-Oost. 

Since the start of our operation and 
gold production in 2004 Rosebel had to 

deal with the challenge of illegal gold 
mining activities on its concession. In 

the early years of the operation it were 
predominately small groups of 20 to 30 

youngsters from Nieuw Koffie Kamp who 
were conducting mining activities on the 

concession. The reality today is that there 
are currently over 1300 illegal miners 

active in the Rosebel area, especially in the 
area known as Roma-East.

Illegale goudwinningsactiviteiten hebben in 
de afgelopen 10 jaren explosieve vormen 
aangenomen. Deze activiteiten hebben grote 
impact op de bedrijfsresultaten:  men komt 
aan de goudreserves en daarmee aan de 
goudproductie en vernietigt de bestaande 
infrastructuur en exploratie sites. Daarnaast 
brengt de illegale goudwinning significante 
risico’s met zich mee voor de bedrijfsvoering, 
maar meer nog risico’s voor de veiligheid van 
de werknemers van Rosebel en de veiligheid 
en gezondheid van de goudzoekers zelf. Hierbij 

DEVELOPMENTS ON SITE

THE CHALLENGE OF ILLEGAL 
GOLD MINING ACTIVITIES ON 

THE ROSEBEL CONCESSION
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❙ GEORGANISEERDE ILLEGALE GOUDWINNINGSACTIVITEITEN IN ROMA-OOST

denken wij aan de aanwezigheid van illegale 
goudzoekers tijdens en na de explosie in de pits. 

Initiatieven voor een oplossing
Ondanks de uitdagingen heeft Rosebel altijd een 
bijdrage geleverd en actief getracht een oplossing 
te bewerkstelligen voor deze kwestie: middels 
dialoog en directe ondersteuning in de vorm van 
het gedogen van de illegale goudzoekers in haar 
concessiegebied of door het aanleggen van infra-
structuur. Daarnaast levert Rosebel een bijdrage 
aan de economische ontwikkeling van het gebied en 

Illegal gold mining activities have taken explosive 
forms in the past 10 years. These activities have 
a major impact on business results; after all, such 
activities have an immediate effect on our gold 
reserves and thus the gold production and bring 
damage to existing infrastructure and exploration 
sites. Additionally, this brings significant business 
process risks and, more importantly security risks 
for Rosebel employees, as well as the health and 
safety risks for the miners themselves. Consider 
the presence of illegal miners during and after 
explosions in the pit. 

Despite the challenges, Rosebel has always 
contributed and actively attempted to bring a 
solution to this issue through dialogue or through 

direct support by tolerating the illegal miners on its 
concession area or by constructing infrastructure. 
Additionally Rosebel contributes to the economic 
development of the area and provides employment 
to the local communities. However, a collective 
approach to address the problem in collaboration 
with the miners did not lead to the desired 
sustainable solution. Gold mining is an important 
source of income for this group, but at the same 
time we must note that the activities on the 
Rosebel concession are illegal. 
In 2009, after a government action against a large 
group of miners had escalated, Rosebel once again 
took the initiative to continue the dialogue through 
a multi-stakeholder forum. The multi-stakeholder 
forum consisted of three independent experts 

verschaft werkgelegenheid aan de lokale gemeen-
schappen. Een collectieve aanpak van het probleem 
samen met de goudzoekers heeft echter niet tot de 
beoogde duurzame oplossing geleid. Goudwinning is 
een belangrijke bron van inkomsten voor de groep, 
maar tegelijkertijd moeten we constateren dat de 
activiteiten op de Rosebel concessie illegaal zijn. 

In 2009, na escalatie bij overheidsoptreden tegen 
grote groepen illegale goudzoekers, heeft Rosebel 
wederom het initiatief genomen voor voortzetting 
van de dialoog in een multi-stakeholders forum om 
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te komen tot een oplossing voor dit vraagstuk. In 
het multi-stakeholders overleg hadden zitting, drie 
onafhankelijke deskundigen (mediators), Rosebel, 
vertegenwoordigers van de overheid, politie, het 
traditioneel gezag en vertegenwoordigers van de 
groep Makamboa uit Nieuw Koffie Kamp. 
Dit resulteerde in de ondertekening van het 
protocol van 2010 waarmee is geprobeerd de 
geregistreerde groep goudzoekers (verenigd onder 
de naam Makamboa) te accommoderen in de niet 
industriële zones op de Rosebel concessie. Het 
ging hier om een beperkte groep. Echter zijn de 
gemaakte afspraken niet nagekomen en Rosebel 
kreeg al gauw te maken met zeer gevaarlijke situa-
ties binnen haar industriële zones. Daarnaast bleef 

(mediators), Rosebel, representatives of the 
government, police, the traditional authority 
and representatives of Makamboa from Nieuw 
Koffie Kamp. This resulted in the singing of the 
2010 protocol, which aimed to accommodate 
a registered group of miners (united under the 
name Makamboa) in the non-industrial zones on 
the Rosebel concession. This concerned a very 
restricted group. However, the arrangements were 
not respected and soon Rosebel had to deal with 
very dangerous situations in its industrial zones. 
The group continued to expand, which aggravated 
the problems. Therefore an intervention by the 
government was not omitted. 
In 2013 an eviction of the illegal miners by the 
government led to riots and unrest in Nieuw Koffie 
Kamp. It regarded the eviction of a group illegal 
miners who were actively conducting mining 
activities in a well-organized manner in the area 
known as Roma pit, by making use of excavators 
and other heavy equipment and fully equipped 
with camps on location. A pit with a depth of 
approximately 80 meters was the result of their 
activities. It goes without saying that these were 
not small scale mining activities. 

Dangers and risks of illegal mining
The dangers and risks of illegal mining should not 
be underestimated. Apart from the organized 
illegal mining activities, Rosebel also has to deal 
with the illegal miners who enter the concession 
by foot, motorbikes and other light vehicles, using 
limited mining technology. They are frequently 
spotted in the vicinity where Rosebel is actively 
mining. They clamber down the pit walls and take 
the ore that is mined in bags with them. Amongst 
others Royal Hill is often plagued by this type 
of illegal miners. Because of the untold hazards 
and risks the mining activities in Royal Hill were 
temporarily seized in August last year. At present 
a joint task force (consisting of the Police, Gold 
Commission and a security company) has been 
setup to secure the area so that the Rosebel 
operation can be continued, safe and undisturbed. 
Besides the safety risks for our employees, 
our business and the illegal miners themselves, 
uncontrolled mining activities cause serious 
damage to the environment. The consequences 
of mercury use by miners are well known. The 
economic impact resulting from the loss of ore 
(which directly affects our gold production) or 

de groep groeien met alle gevolgen van dien.   
Een ingrijpen door de overheid bleef dan ook niet 
achterwege. In 2013 leidde een ontruiming van de 
illegale goudzoekers door de overheid tot rellen en 
onlusten in Nieuw Koffie Kamp. Het betrof in deze 
de ontruiming van de groep illegale goudzoekers die 
in georganiseerd verband actief aan het mijnen wa-
ren in het gebied bekend als Roma pit, gebruikma-
kend van graafmachines en ander zwaar materieel, 
voorzien van kampen. Een mijn van circa 80 meter 
diep was het resultaat. Het spreekt voor zich dat 
het hier geen klein mijnbouw betrof. 

De gevolgen van illegale goudwinning 
De gevaren en risico’s van illegale goudwinning zijn 
niet te onderschatten. Naast de in georganiseerd 
verband opererende groepen, heeft Rosebel te 
maken met goudzoekers die de concessie te voet, 
met de motorfiets of andere voertuigen betreden, 
waarbij ze met behulp van beperkte mijnbouwtech-
nologie te werk gaan. Deze worden vaak gespot in 
de omgeving waar Rosebel reeds actief erts aan 
het mijnen is. Ze klimmen langs de wanden van de 
pit naar beneden om het erts dat wordt gewonnen 
in zakken mee te nemen. Onder andere Royal Hill 
wordt vaak geplaagd door dit type van illegale 
activiteiten. Vanwege de onnoemlijke gevaren en 
risico’s zijn de activiteiten in Royal Hill in augustus 

‘De gevaren 
en risico’s 

van illegale 
goudwinning 

zijn niet te 
onderschatten’
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vorig jaar voor een bepaalde tijd stopgezet. Thans 
heeft een joint task force (bestaande uit de politie, 
commissie ordening goudsector en een beveili-
gingsbedrijf ) de beveiliging van het gebied ter hand 
genomen zodat gecontinueerd kan worden met de 
operatie; veilig en ongestoord.  
Behalve de veiligheidsrisico’s voor onze werk-
nemers, onze bedrijfsactiviteiten en de illegale 
goudzoekers zelf, veroorzaken de ongecontroleer-
de mijnbouwactiviteiten ernstige schade voor het 
milieu. De gevolgen van gebruik van kwik door de 
goudzoekers is alom bekend. De economische im-
pact als gevolg van het verlies van erts (die direct 
invloed heeft op onze goudproductie) of omdat 
mijnbouwactiviteiten werden gestopt, hebben een 
direct effect op het bedrijf als ook op de financiële 
bijdragen aan de Staat Suriname. 
Niet alleen in het Rosebel gebied worden illegale 
goudwinningsactiviteiten ontplooid, maar ook in 
andere gebieden zoals de Afobaka stuwdam en in 
het Brownsberg Natuurreservaat. De ontbossing 
en vervuiling als gevolg van het gebruik van kwik 
zijn een groot probleem voor de mensen, dieren, 
planten en het milieu. 

Duurzame oplossing
Het probleem van illegale goudzoekers in het 
Rosebel gebied is complex. In februari 2014 is dit 

because mining activities had to be stopped, have 
a direct effect on the company as well as the 
financial contributions to the Republic of Suriname.
These illegal mining activities are not only 
conducted in the Rosebel area, but also in other 
areas such as Afobaka dam and the Brownsberg 
Nature Reserve. Deforestation and pollution 
caused by the use of mercury are a big problem for 
the people, animals, plants and the environment.

Sustainable solution
The problem of illegal miners in the Rosebel area 
is complex. Because of the complexity this was 
addressed at the highest level in February 2014, 
namely the President of the Republic of Suriname. 
Beginning in 2014 agreements were made between 
Rosebel, the Government, traditional authorities and 
the miners from Nieuw Koffie Kamp, united under 
the name Makamboa. The Government has opted 
for a sustainable solution by offering an acceptable 
alternative to the group by issuing gold concessions 
to them. Rosebel has again, at the request of the 
Government, taken its responsibility and constructed 
infrastructure to access this area. It is an unpaved 
road of approx. 14 kilometers, including a crossing 
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dan ook getild tot op het hoogste niveau, namelijk 
de President van de Republiek Suriname. Begin 
2014 zijn afspraken gemaakt tussen Rosebel, de 
regering, traditionele gezagdragers en de goud-
zoekers uit Nieuw Koffie Kamp, verenigd onder 
de naam Makamboa. De overheid heeft gekozen 
voor een duurzame oplossing door aanvaardbaar 
alternatief te bieden aan de groep uit Nieuw Koffie 
Kamp middels uitgifte van goudconcessies aan 
deze groep. Het aan hen toegewezen gebied is 
gelegen nabij de Rosebel concessie. Rosebel heeft 
wederom haar verantwoordelijkheid genomen en 
op verzoek van de overheid de infrastructuur naar 
dit gebied aangelegd. Het betreft een onverharde 
weg van ca. 14 km, inclusief een oversteek over 
de Mindrineti rivier. De totale investering bedraagt 
circa US$600.000,-. De weg is in oktober 2014 
opgeleverd aan de overheid. De volgende fase zou 
de verplaatsing van de goudzoekers naar het aan 
hun aangewezen gebied zijn. Immers de mogelijk-
heid om te kunnen mijnen in een aan deze groep 
exclusief toegewezen concessie, zou een duurza-
me oplossing moeten brengen hierin. 
Helaas moeten we constateren dat de groep wei-
gert uit Roma te vertrekken. De stand van zaken 
nu is dat meer dan 1300 illegale goudzoekers nog 
steeds in Roma-Oost aanwezig zijn en een groot-
schalige operatie daar hebben opgezet. ■

‘The dangers 
and risks of 
illegal mining 
should not be 
underestimated’ 

of the river Mindrineti. The total investment amounts 
to approximately US$ 600,000,-. The road was 
completed in October 2014 and has been handed 
over to the Government. The next phase would be 
the relocation of the miners to their designated area. 
After all, the possibility to conduct mining activities 
in an exclusively designated area, allocated especially 
to this group, should have brought a sustainable 
solution to the issue. 

Unfortunately, we have to observe that the group 
refuses to leave from Roma. The current situation 
is that over 1300 illegal miners are still present in 
Roma-East and a large-scale operation is set up 
there. ■
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Door: Sandra Bihari, Communications Coordinator
ONTWIKKELINGEN ON SITE

FOTOREPORTAGE 
OFFICIËLE INGEBRUIK NAME 

ZONNE-ENERGIE PLANT
PHOTO REPORT OFFICIAL 

COMMISSIONING SOLAR ENERGY PLANT
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Dinsdag 28 oktober 2014, 
een prachtige, zonnige dag op de 

Rosebel Plant. Rosebel’s Zonne-energie 
Plant werd op deze dag officieel 

in gebruik genomen.

Tuesday, October 28, 2014, a beautiful, 
sunny day at the Rosebel Plant. 

Rosebel’s Solar Power Plant was 
officially commissioned on this day.

Een feestelijk moment voor de Regering van 
Suriname, IAMGOLD en Rosebel. Onder de 

aanwezigen bevonden zich o.m.: Minister Hok 
van Natuurlijke Hulpbronnen, Board of Direc-

tors en Management van IAMGOLD, Corps 
Diplomatique, Management en employees van 

Rosebel, contractors en kennisinstituten.
A festive occasion for the Government of 
Suriname, IAMGOLD and Rosebel. Among 

those present were: Hok Minister of Natural 
Resources, Board of Directors and 

Management of IAMGOLD, Diplomatic Corps, 
Management and employees of Rosebel, 

contractors and educational institutes. 

Ron Halas (midden), de  driving force 
achter dit project, samen met 

Benjamin Little (SVP Corporate 
Affairs)- links-  en leden van 

IAMGOLD’s Board of Directors.
Ron Halas (center), the driving force 

behind this project, together with 
Benjamin Little (SVP Corporate 

Affairs) -left- and members of 
IAMGOLD’s Board of Directors.
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Er hebben ongeveer 150 Surinaamse arbeiders 
gewerkt aan de opzet van de Zonne-energie 
Plant. Als dank voor hun bijdragen mochten de 
contracting bedrijven een Recognition award 
in ontvangst nemen uit handen van Serge 
Théberge, Project Manager. 
About 150 Surinamese contractors have wor-
ked on the construction of the Solar Plant. As 
thanks for their contributions the contracting 
companies have received a Recognition Award 
from Serge Théberge, Project Manager.

De Canadese Ambassadeur, Nicole Giles, 
was enthousiast om deel van het 
historisch moment te zijn.
The Canadian Ambassador, Nicole Giles, was 
excited to be part of the historic moment.

Minister Hok en Steve Letwin stellen de 
Zonne-energie Plant officieel in werking.
Minister Hok en Steve Letwin officially 
commissioned the Solar Plant.

Op Suriname’s eerste grootschalige 
Zonne-energie Plant!
Cheers to Suriname’s first 
large-scale Solar Energy Plant!
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Nog even gezellig nababbelen.
The after party.

VLNR/ From left to right: 
Remon van de Paal 

(Controller Accounting & Finance), 
Benjamin Little (SVP Corporate Affairs), 

Steve Letwin (President & CEO), 
Ian Stockton (Country Exploration Manager) 

Dank aan het team van Sodexo 
voor de geweldige catering!

Thanks to the team of Sodexo 
for the great catering!

FACTS:
• HET EERSTE GROOTSCHALIGE ZONNE-ENERGIE 
 PLANT VAN SURINAME
• GEÏNSTALLEERD VERMOGEN: 5 MW
• ENERGIEGEBRUIK: ROSEBEL PLANT
• AANTAL ZONNEPANELEN: 16.000
• PROJECTKOSTEN: USD 12 MILJOEN
• JAARLIJKSE BESPARING: USD 1,5 MILJOEN
• LEVENSDUUR: CIRCA 25 JAAR

• THE FIRST LARGE-SCALE SOLAR POWER 
 PLANT OF SURINAME
• INSTALLED CAPACITY: 5MW
• ENERGY SUPPLY: ROSEBEL PLANT
• NUMBER OF PANELS: 16.000
• PROJECT COST: US$ 12 MILLION
• ANNUAL SAVINGS: US$ 1.5 MILLION
• LIFE SPAN: APPROXIMATELY 25 YEARS

Ontwikkelingen on site / Developments on site
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NEWS MEDIA HIGHLIGHTS 
FOURTH QUARTER 2014:

ILLEGALE GOUDWINNING 
OP DE ROSEBEL CONCESSIE
• RGM heeft de weg naar het nieuw gebied dat is 
toege-

wezen aan de illegale goudzoekers aangelegd en duikers 

geplaatst in de Mindrinetikreek voor een oeververbinding. 

• De Commissie Ordening Goudsector  (OGS) heeft

aangekondigd dat illegale goudzoekers niet meer getole-

reerd zullen worden in de Roma pit. 

• Volgens de Makamboa (de organisatie van goudzoekers

van Koffiekamp) zijn er circa duizend mensen werkzaam in 

de Roma pit waarvan de helft geen lid is 

van de Makamboa.

• Leden van de Makamboa zeggen dat ze tegenstand 

zullen bieden aan pogingen van de overheid om 

hen te verwijderen uit de Roma pit.  Zij willen in 

de Roma pit blijven tot mei 2015.  

• Makamboa zegt te protesteren tegen het verlenen van

een goudconcessie in hun gebied aan RGM. Zij overweegt 

om deze zaak aanhangig te maken bij het Inter-Amerikaans 

Hof voor de Rechten van de Mens. 

• In tegenstelling tot wat de Geologische Mijnbouw-

kundige Dienst (GMD) zegt, stelt Makamboa 

dat het nieuw aan hen toegewezen gebied 

geen goudvoorkomens heeft. 

KWARTAAL-UPDATE

RGM IN 
DE MEDIA

VOOR EEN UITGEBREIDE MEDIARAPPORTAGE, ZIE: 
O-DRIVE/DATA/CORPORATE AFFAIRS/PUBLIC RELATIONS 

AND COMMUNICATIONS/ NEWS ARTICLES/NEDERLANDS

RGM vervult een belangrijke rol in de 
Surinaamse gemeenschap. Als één 
van de topbedrijven levert Rosebel 

een grote economische bijdrage aan 
de Staatskas. Hiernaast helpt RGM 

mee aan gemeenschapsontwikkeling 
en draagt bij aan innovatie binnen 

de productiesector in Suriname. Een 
nieuwswaardig bedrijf dus! In deze 

rubriek vindt u de recente high-
lights van de mediaberichten. 

RGM plays an important role in 
the Surinamese community. As 
one of the top companies RGM 

makes a significant economic 
contribution to the State Treasury. 

Furthermore, RGM contributes to 
community development and brings 

innovation within the production 
sector of Suriname. Therefore a 

very newsworthy company! In 
this section you will find the latest 

highlights from the news media.

NIEUWS MEDIA HIGHLIGHTS 
VIERDE KWARTAAL 2014:

ILLEGAL GOLD MINING ON 
THE ROSEBEL CONCESSION
• RGM has completed the construction of the road to 

the new location granted to the illegal miners by 

the government and has placed culverts in the 

Mindrinetikreek to facilitate the construction of

 a river crossing.

• The Gold Restructuring Commission (OGS) has announ-

ced that the government will no longer tolerate illegal gold 

miners in the Roma pit. 

• According to Makamboa (the organization of gold miners

of Koffiekamp) some thousand men are working in the 

Roma pit of whom half are not members of Makamboa.

• Makamboa-members say they will resist efforts by the 

authorities to remove them from the Roma pit.  They want 

to remain in the Roma pit till May 2015. 

• Makamboa says to protest against the issuing of the 

gold concession near their community  to RGM by the 

government. They are considering taking their case to the 

Inter-American Court of Human Rights.

• According to Makamboa the new designated location 

has no gold deposits, contrary to what the Geological 

Mining Department (GMD) states. 

QUARTERLY UPDATE

RGM IN DE MEDIA

FOR A MORE COMPREHENSIVE MEDIA REPORT, PLEASE 
O-DRIVE/DATA/CORPORATE AFFAIRS/PUBLIC RELATIONS 

AND COMMUNICATIONS/ NEWS ARTICLES/ENGELS
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BEZUINIGINGEN 

CUTS

SALARISVERHOGING 

SALARY INCREASE 

DE WARE TIJD, 8 DECEMBER 2014

DE WARE TIJD, 13 NOVEMBER 2014

STARNIEUWS 14 NOV, 01:00 

12,4% loonsverhoging 
voor werknemers Rosebel 
Goldmines 
PARAMARIBO – De uurloners van Rosebel Gold 

Mines zullen vanaf 16 november 12,4 procent meer 

verdienen. Daarbovenop krijgen zij een lumpsum van SRD 

4.500. In een stampvolle zaal te Brokopondo hebben de 

leden van de Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie 

(RGWO) het principe-akkoord dat de bond heeft bereikt 

met de directie van het bedrijf goedgekeurd.

BEZUINIGINGEN BIJ IAMGOLD

SALARISVERHOGING VOOR 
UURLONERS VAN RGM

SALARY INCREASE FOR 
HOURLY WORKERS RGM

• IAMGOLD wilt een deel van haar managementfuncties

opheffen als onderdeel van de wereldwijde bezuini-

gingsmaatregelen. 

• In de afgelopen twee jaar heeft IAMGOLD fors 

bezuinigd naar aanleiding van de sterk gedaalde 

wereldmarktprijs voor goud.   

• De Rosebel Gold Mines Werknemersorganisatie 

(RGWO) en management van RGM hebben 

een principeakkoord bereikt. Dit akkoord is 

goedgekeurd door de leden van de RGWO. 

• Vanaf 16 november krijgen de uurloners 12,4 % 

aan salarisverhoging, alsook  een lumpsum 

van SRD 4.500. 

• The Rosebel Gold Mines Workers Organization 

(RGWO) and management of RGM have 

reached an agreement, which has been 

approved by the members of the RGWO.

•  From 16 November, the hourly workers get 

12.4% salary increase and a lump sum 

of SRD 4,500.

Kwartaal-update / Quarterly update

BONDSVOORZITTER LLOYD READ LEGT HET PRINCIPE-AKKOORD 
VOOR AAN DE LEDEN VAN DE ROSEBEL GOLD MINES WERK-
NEMERSORGANISATIE

CUTS AT IAMGOLD
• IAMGOLD plans to make cuts in managerial staff 

worldwide as part of economizing strategies. 
• For the past two years, IAMGOLD has been 
making 

drastic cuts in response to the plummeting price 
of gold on the world market.

March 2015 edition 5 RGM news magazine  29   



Door: Sandra Bihari, Communications Coordinator
WOMEN IN MINING

‘GEBRUIK JE CAPACITEITEN EN 
BLIJF JE VERDER SCHOLEN!’

Interview met Rachel Pollack, Environmental Superintendent
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WOMEN IN MINING

‘USE YOUR CAPACITIES 
AND CONTINUE TO 

EDUCATE YOURSELF’
Interview with Rachel Pollack

Tell us briefly about your career. On July 5, 
2006, I started as Environmental Scientist at the 
Environmental Department.  Via my functions as 
Environmental Specialist (2007) and Environmental 
Coordinator (2008), I developed to the position of 
Environmental Superintendent (2012). My appoint-
ment to Superintendent means a personal milesto-
ne for me and a crowning of my efforts. Prior to 
my employment at Rosebel, I worked during two 
years as Coordinator of the Environmental Service 
of the Geological Mining Department (GMD) of the 
Ministry of Natural Resources (NH). 

Meanwhile, you work more than eight 
years at Rosebel. Please tell us about 
your responsibilities. In my current function, 
I am in charge of a department of fourteen em-
ployees. Together, we are responsible for minimi-
zing the effects of the mining activities on the en-
vironment. Our goal is the continuous improvement 
of the environmental performance of the company. 
I have a good understanding with my team and the 
mutual cooperation is excellent. We are all ambas-
sadors to help promote the general environmental 
awareness amongst both the employees and the 
contractors. 

Vertel in het kort over je loopbaan. Op 
5 juli 2006 ben ik begonnen als Environmental 
Scientist bij de Milieu afdeling.  Via de functies van 
Environmental Specialist (2007) en Environmental 
Coordinator (2008) ben ik doorgegroeid naar 
Environmental Superintendent (2012). Mijn 
benoeming tot Superintendent is voor mij een 
persoonlijke mijlpaal en een bekroning voor mijn 
inzet.

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

Rachel werkt vanaf 2006 bij de Milieu afdeling 
en heeft in haar loopbaan bij Rosebel een 
belangrijke rol gespeeld bij het helpen creëren 
van een milieubewuste cultuur binnen Rosebel.  

The section Women in Mining is about 
women in the mining industry, a sector 
that is known as a stronghold of men. 
In this edition we get acquainted with 

RACHEL POLLACK.

Rachel is employed at the 
Environmental Department since 2006, 
and in her career so far at Rosebel, she 
has played an important role in helping 
to create an environmentally conscious 

culture within the company.  

RACHEL POLLACK
ENVIRONMENTAL SUPERINTENDENT 

‘Ons doel is 
een continue 
verbetering 
van de 
milieuprestatie 
van het bedrijf’ 

Women in Mining / Interview

Vóór mijn indiensttreding bij Rosebel heb ik gedurende 
twee jaar gewerkt als coördinator van de Milieusectie 
van de Geologisch Mijnbouwkundige Dienst (GMD) van 
het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH). 

Inmiddels ben je langer dan acht jaar bij 
Rosebel. Wat houdt je huidige functie 
in?  In mijn huidige functie geef ik leiding aan een 
afdeling van veertien werknemers. Samen zijn wij 
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verantwoordelijk voor het minimaliseren van de 
effecten van de mijnbouwactiviteiten op het 
milieu. Ons doel is een continue verbetering van de 
milieuprestatie van het bedrijf. Ik heb een goede 
verstandhouding met mijn team en de onderlinge 
samenwerking is uitstekend. We zijn allemaal 
ambassadeurs voor het helpen bevorderen van 
het algemeen milieubewustzijn onder zowel de 
werknemers als de contractors. 

Rosebel heeft zich middels het milieubeleid 
gecommitteerd aan duurzame ontwikkeling, 
gebaseerd op het ISO 14001-2004 
milieumanagementsysteem.

Het ISO 14001- hercertificeringsproces is wederom 
succesvol verlopen, wat betekent dat we inmiddels 

Through its environmental policy, Rosebel has 
committed itself to sustainable development, 
based on the ISO 14001-2004 environmental 
management system.
The ISO 14001 recertification process was once 
again successful which means that we have been 
certified now for nine consecutive years. In 2014, 
we had the components bird survey and wildlife 
camera trapping conducted by our own employees 
with expertise in biodiversity management. This 
resulted in a significant cost reduction.

How do you experience the cooperation 
with your male colleagues? It is a challenge 
help creating an environmentally conscious culture 
within Rosebel. Considering the number of women 
who choose to study and work in this discipline, it 
is not a typical ‘men’s job’, although it involves a lot 
of field work. My male colleagues are in 

al negen opeenvolgende jaren gecertificeerd zijn.
In 2014 hebben we de onderdelen vogel survey 
en wildleven camera trapping laten uitvoeren 
door onze eigen medewerkers met expertise in 
biodiversiteitsmanagement. Dit heeft geresulteerd 
in een significante kostenbesparing.

Hoe ervaar je de samenwerking met je 
mannelijke collega’s? Ik vind het een hele 
uitdaging om een bijdrage te leveren aan het 
helpen creëren van een milieubewuste cultuur 
binnen Rosebel. Getuige het aantal vrouwen die 
in deze richting studeren en werken is het geen 
typische ‘mannenjob’ hoewel er veel veldwerk bij 
komt kijken. M’n mannelijke collega’s staan over 
het algemeen (sommige meer dan anderen) open 
en positief tegenover milieukwesties die te maken 

general (some more than others), open and 
positive towards environmental issues related 
to their work and are willing to contribute to 
minimizing the effects.

Did you experience any more pleasant 
events during your regular work? Often, 
during our daily MBA sessions in the morning, 
home situations or personal experiences are 
discussed which are funny but which at the same 
time, entail a safety message.  

About your career plans... where do you 
see yourself in three to five years’ time? 
Three to five years from now, I still see myself 
in a position at which both my professional and 
my personal skills can be further developed. And 
where I can make a greater contribution to the 
organization.

HET MILIEU TEAM
THE ENVIRONMENTAL TEAM

32  RGM news magazine, maart 2015 editi 5



Rachel Pollack
 Environmental Superintendent 

‘We are all 
ambassadors to 
help promote the 
general environ
men tal awareness 
amongst both the 
employees and 
the contractors’

hebben met hun werk en zijn bereid hun bijdrage te 
leveren om de effecten te minimaliseren.

 
Nog leuke dingen meegemaakt tijdens 
je reguliere werkzaamheden? Tijdens onze 
dagelijkse MBA- sessies in de ochtend worden 
soms thuissituaties of persoonlijke ervaringen 
aangehaald die grappig zijn, maar tegelijkertijd ook 
een veiligheidsboodschap inhouden.  

Je toekomstplannen... hoe zie jezelf over 
drie tot vijf jaar? Over drie tot vijf jaar zie ik 
mezelf nog steeds in een functie waarbij zowel 
mijn professionele als persoonlijke vaardigheden 
verder ontwikkeld kunnen worden. En waarbij 
ik een grotere bijdrage kan leveren aan de 
organisatie.

Vertel iets over je persoonlijk leven. 
Ik ben moeder van een schattige dochtertje van 
zes. Gedurende de week logeert zij bij opa en 
oma. Wat mijn hobby’s betreft: ik hou van lezen, 
genieten van de natuur en tijd doorbrengen met 
mijn gezin en de rest van de familie.

Tot slot: heb je een boodschap voor 
je collega’s? Ongeacht in welke functie je zit, 
zet je ten volle in. Gebruik je capaciteiten en blijf 
je verder scholen. Wees je ervan bewust dat 
een positieve en professionele opstelling meer 
resultaten oplevert op het gebied van waardering 
en respect. ■

Tell us something about your personal 
life. I am a mother of a cute little daughter who 
is six years old. During the week, she stays with 
her grandparents. With regard to my hobbies: I like 
reading and I love nature. I enjoy spending time 
with my family. 

Last question... do you have a message 
for your colleagues? Despite whatever 
function you may hold, give it your best efforts. 
Use your capacities and continue to educate 
yourself. Always be aware that a positive and 
professional attitude will deliver more results in 
the area of recognition and respect. ■

Women in Mining / Interview

RACHEL POLLACK
ENVIRONMENTAL SUPERINTENDENT 

We zijn allemaal 
ambassadeurs 
voor het helpen 
bevorderen 
van het alge
meen milieu
bewustzijn 
onder zowel de 
werknemers als 
de contractors’ 
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Beroepenbeurs 
‘Kot i Pasi’

Onderwijs is één van de vier be-
langrijke focusgebieden van Rosebel’s 
Community Relations Department 
(CRD). In dit kader heeft de afdeling 
regelmatig evenementen georga-
niseerd voor versterking en onder-
steuning van de lokale studenten in 
Brokopondo. Op 28 november 2014 
werd een educatieve tentoonstelling 
georganiseerd genaamd ‘Kot i Pasi’, 
wat betekent ‘bepaal je richting’, voor 
studenten van alle middelbare scho-
len in Brokopondo. Het doel van de 
tentoonstelling was om de studenten 
informatie te verschaffen over het 
educatiesysteem in Suriname, alsook 
de carrière opties en de vereisten 
voor het volgen van de opleidingen.
Gregory van der Kamp, Junior CRD 
Officer, die het evenement coördi-
neerde vertelt dat de meest gekozen 
carrièremogelijkheden van studenten 
in Brokopondo zijn om leerkracht 
of verpleegster te worden omdat 
zij geen kennis hebben van de vele 
andere mogelijkheden, noch van de 

studievereisten. ‘Door middel van dit 
project beoogt CRD om de studenten 
te voorzien van de nodige informatie 
om goed geïnformeerde keuzes te 
maken voor hun verdere carrière’, 
zegt Gregory. 

Vertegenwoordigers van verschillen-
de instituten zoals het Korps Politie 

Suriname, de Brandweer, de Associa-
tie van Journalisten alsook medische 
en juridische beroepsdeskundigen 
verschaften informatie over ongeveer 
zeventien verschillende carrièremo-
gelijkheden. Rosebel werd vertegen-
woordigd door Sabrina Beek, Junior 
Geologist, Murwin Ritfeld, Jr. Mine 
Engineer en Jurgen Caffé, Environ-
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Educatie, motivatie en participatie / Education, motivation and participation

mental Specialist, die de studenten 
informeerden over hun verschillende 
vakgebieden. 

Vertegenwoordigers van het Mi-
nisterie van Onderwijs in Suriname 
verschaften specifieke informatie aan 
de studenten via een educatieve rou-
te map. Het doel van de route map 

is om vast te stellen welke stappen 
genomen moeten worden om hun 
carrièreplan te verwezenlijken. Onge-
veer vierhonderd studenten woonden 
de ‘Kot i Pasi’ tentoonstelling bij. 
CRD is zeer tevreden over de 
participatie van de studenten en 
beschouwt de tentoonstelling 
als een succes. De studenten 

zijn geïnteresseerd om in de 
toekomst nog meer carrière 
informatie te ontvangen dan in 
deze tentoonstelling reeds werd 
gepresenteerd. Zeer goede feedback 
voor de volgende Kot i Pasi 
tentoonstelling! ■

Education is one of the four 
important focus areas of Rosebel’s 
Community Relations Department 
(CRD). Within this framework they 
frequently organize events to empo-
wer and support the local students of 
Brokopondo. On November 28, 2014, 
an educational fair themed ‘Kot i Pasi’ 
which means ‘determine your way’ 
was organized for  students of all the 
secondary schools in Brokopondo. The 
purpose of the fair was to inform the 
students on the educational system in 
Suriname, as well as the career choi-
ces and the requirements to initiate 
these studies.
Gregory van der Kamp, Junior CRD 
Officer, who coordinated the event, 
says that the most common  career  
choices from students of Brokopon-

do, are to become a teacher or nurse, 
because they aren’t aware of the 
many other possibilities nor the requi-
rements to accomplish this. ‘Through 
this project CRD aims to provide the 
students with the necessary informa-
tion to make well informed choices 
for their future career path’, says 
Gregory. 

Representatives from several institu-
tes such as the National Police Force, 
the National Fire Department, the 
Association of Journalists, as well as 
medical and legal professionals, provi-
ded students with information about 
17 different career options. Rosebel 
was also represented by 
Sabrina Beek, Junior Geologist, 
Murwin Ritfeld, Jr. Mine Engineer 

and Jurgen Caffé, Environmental 
Specialist, who introduced students 
to their area of expertise. 

Representatives of the Ministry of 
Education provided students with the 
specific information on an educational 
route map. The purpose of the route 
map is to determine which steps 
they need to take in order to realize 
their career plans. Approximately 400 
students attended the ‘Kot i Pasi’ 
fair. CRD is very content with the 
participation of the students and 
considers the fair a success, as 
students expressed their interest 
in receiving even more career 
information than was presented. 
Good feedback for the next 
Kot i Pasi fair! ■

JOB INFORMATION fair ‘Kot i Pasi’ 
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Art de cuisine door onze eigen Keuken
Art de cuisine by our own Kitchen

Onze collega Wilfred Februari… een geweldige zanger! 
Our colleague Wilfred Februari… a great singer!

De conferenciers van de avond in actie: Johannes Abielie
en Jerry Finisie
The master of ceremonies of the evening in action: 
Johannes Abielie en Jerry Finisie

Tijdens de avond werd onder de werknemers een collecte 
gehouden voor de SU AID-campagne t.b.v. het Leger des 
Heils. De Sustainability Manager, Jerry Finisie, geeft het 
goede voorbeeld.
During the evening funds were raised among the employees 
for the SU AID campaign for the Salvation Army. The 
Sustainability Manager, Jerry Finisie, sets a good example.

General Manager, Tom Ohrling, mocht als eerste de collectible in 
het kader van 10 jaar productie in ontvangst nemen uit handen 
van Sharmila Jadnanansing, Legal & Corporate Affairs Manager.
General Manager, Tom Ohrling, was the first to receive the 
collectible on the occasion of 10 years production of Rosebel 
from Sharmila Jadnanansing, Legal & Corporate Affairs Manager.

De eerste collectibles werden overhandigd aan 10 werknemers 
die 10 jaar of meer in dienst zijn van Rosebel.
The first collectibles were handed over to 10 employees who 
have been working for Rosebel for 10 years or more. 
General Manager, Tom Ohrling, together with these employees: 
(Van links naar rechts/From Left to Right): Regillio Kajuffa, 
Frank Kartoikromo, Henk Faerber, Hilary Chin Sen Jen, Marciano 
Mokamat, Cherryl Rozewijn, Jane Muringen, Sherida van der 
Kamp, Nita Wakidjan, Theo Goddet.
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People & Culture

EEN GELUKKIG 2015 
TOEGEWENST!
WISHING YOU ALL A HAPPY 2015!

De trekking van de loterij…en de gelukkige winnaar is...
The drawing of the raffle.. and the lucky winner is… 

De General Manager, Tom Ohrling, bedankte de werknemers 
voor hun bijdrage aan Rosebel, die zich –net als de gehele 
goudsector- momenteel onder moeilijke marktomstandigheden 
moet zien te handhaven. 
The General Manager, Tom Ohrling, thanked the employees 
for their contribution to Rosebel, which -just like the rest of 
the gold sector- currently must operate under difficult market 
conditions.

Op het programma stond ook een leuke quiz om de parate kennis 
van onze werknemers over ons bedrijf te testen. Hilary Chin Sie 
Jen was één van de collega’s die voor het goede antwoord een 
prijsje in ontvangst mocht nemen.
There was a fun quiz scheduled to test the employee’s knowledge 
on the company. Hilary Sie Chin Jen was one of the colleagues 
who received a gift as reward for the correct answer. 

KERST/EINDEJAARSVIERING
Op vrijdag 12 december 2014 is traditie getrouw de Kerst en 
eindejaars viering gehouden op de Rosebel Plant. Rosebel werknemers 
en management hebben er samen een gezellige avond van gemaakt.  

CHRISTMAS/ YEAREND CELEBRATION
On Friday, December 12, 2014 Rosebel held its Christmas and Year-end celebration 
on the Plant. Rosebel employees and management had a nice evening together.

March 2015 edition 5 RGM news magazine  37   



PEOPLE & CULTURE 

ROSEBEL 
ONDERSTEUNT 

SU AID

Asgar Koster, Sidney Grunberg en 
Giwani Zeggen waren de initiatief-
nemers van de SU AID campagne, 
een fundraisingsactiviteit om 
geld in te zamelen om de Kerst-
projecten van het Leger des Heils te 
ondersteunen. Deze campagne was 
een groot succes en heeft een totaal 

bedrag van rond de SRD 393.000,- 
opgebracht.
Rosebel heeft ook haar bijdrage 
geleverd aan de SU AID campagne. 
Werknemers en managers waren heel 
vrijgevig. Het bedrag van SRD 6985,- 
is overhandigd aan de organisatie. 
Dank aan een ieder! ■

PEOPLE & CULTURE 

ROSEBEL 
SUPPORTS 

SU AID

Asgar Koster, Sidney Grunberg and 
Giwani Zeggen were the initiators of 
the SU AID campaign, a fundraising 
event to generate funds to support 
the Christmas projects of the Salva-
tion Army. The campaign was a huge 
success and has raised about SRD 
393.000,-.

Rosebel has also contributed during 
the SU AID campaign. Employees, 
including managers have donated 
generously. The amount of SRD 
6985,- was handed over to this cha-
rity. Thank you all! ■

GENERAL MANAGER, TOM OHRLING, WAS DE EERSTE GULLE GEVER
GENERAL MANAGER, TOM OHRLING, WAS THE FIRST TO DONATE

FUNDRAISING AT PARBO OFFICE NORTH NAMENS ROSEBEL OVERHANDIGDE SANDRA 
BIHARI HET INGEZAMELDE BEDRAG VAN SRD 
6985,- OVER AAN DE SU AID-ORGANISATIE
ON BEHALF OF ROSEBEL, SANDRA BIHARI 
HANDS OVER THE COLLECTED AMOUNT OF SRD 
6985,- TO THE SU AID ORGANIZATION
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Nalini zegt elke dag met 
plezier aan het werk te komen. 
‘Rosebel is een organisatie 
waar je veel leert vanwege 
de diversiteit aan functies en 
expertise binnen het bedrijf. 
Je hebt er bijvoorbeeld 
ingenieurs en geologen maar 
ook economen werken. Ik werk 
met een leuk team, dat goed op 
elkaar is ingesteld. De onder -
linge goede samenwerking 
zorgt ervoor dat we onze team-
doelen met succes kunnen reali-
seren.’ Wat haar opvalt binnen 
het bedrijf is het strenge vei-
ligheidsbeleid. Nalini: ‘Dat mag 
ook verwacht worden bij zo 
een groot mijnbouwbedrijf. Bij 
mijn vorige werkgevers werd 

daar veel minder aandacht 
aan besteed. Vier jaar werken 
bij Rosebel heeft mij geleerd 
om de  veiligheidsgedachte te 
incorporeren in je gehele leven, 
omdat je ook in het dagelijks 
leven onveilige situaties kunt 
herkennen.’ Een minder prettig 
moment in haar loopbaan was 
het plotseling heengaan van 
collega en teamgenoot Roy 
van Aerde. 

Privéleven
Nalini is getrouwd en moeder 
van twee kinderen. ‘Ik heb een 
zoon van vijftien en een doch-
ter van twaalf. Na kantoor heb 
ik nog een druk thuisprogram-
ma van huiswerkbegeleiding 
en het huishouden. Er is dus 
weinig tijd voor hobby’s, maar 
als er even ruimte is, ben ik 
graag aan het lezen, tuinieren 
of zwemmen.’ ■

MAAK KENNIS MET...

Nalini Nandlal – Mahabir 
SENIOR LEGAL OFFICER

In deze editie van Rosebel News leren we Nalini Nandlal 
– Mahabir beter kennen. Nalini is vanaf 1 oktober 2010 
werkzaam op de Legal & Corporate Affairs Department. 

Nalini tells us that she comes 
to work every day with a lot 
of pleasure. ‘Rosebel is an 
organization where you learn 
a lot due to the diversity 
of functions and expertise 
within the company. The 
company has a lot of 
engineers and geologists 
but also economists. I am 
working with a pleasant team 
and everyone is well geared 
to each other. The mutual 
cooperation enables us to 
successfully realize our team 
goals.’ 

What strikes her most about 
the company is the strict 
safety policy. Nalini: ‘And this 
can be expected of such a 
large mining company. With 
my previous employers, this 
matter received a lot less 
attention. My four years at 
Rosebel have also taught 
me to incorporate the safety 
notion  within my own 
personal life since it enables 
you to recognize unsafe 
situations in your daily life.’ 
A less pleasant moment in 
her career was the sudden 

loss of colleague and team 
member Roy van Aerde. 

Personal life
Nalini is married and mother 
of two children. ‘I have a son 
of fifteen and a daughter of 
twelve. After office hours, a 
rather busy home schedule 
awaits me of homework 
guidance and household 
chores. So there is not 
much time for hobbies but 
if I do have free time, I like 
to read, do gardening or go 
swimming.’ ■

 

Nalini houdt zich onder meer 
bezig met het voorbereiden 

van overeenkomsten voor 
verschillende afdelingen, het 

adviseren van afdelingen 
op het gebied van juridische 

vraagstukken, het assiste-
ren van HR met arbeids-

gerelateerde zaken. 
Voorheen heeft Nalini 

gewerkt bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken 
(KKF), het Ministerie van 

Openbare Werken en het 
Ministerie van Justitie 

en Politie. 

Nalini’s duties comprise 
amongst others of 
the preparation of 

agreements for various 
departments, rendering 

advice to departments in 
the area of judicial issues 
and assisting of HR with 

labor related matters. 
She has previously filled 

functions at the Chamber 
of Trade & Commerce 
(KKF), the Ministry of 
Public Works and the 

Ministry of Justice 
and Police. 

PLEASE MEET...
NALINI NANDLAL – MAHABIR  SENIOR LEGAL OFFICER
In this edition of Rosebel News, we learn a little bit more about Nalini 
Nandlal – Mahabir. Nalini is employed at the Legal & Corporate Affairs 
Department since October 1, 2010.
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Overzicht van de new hires (expats, monthlies, hourlies & Caricom)
Overview of the new hires

Expats new hires of September 2014 - January  2015 
MONTH NAMES NATIONALITY POSITION START DATE

Sep-14 Daniel van der Merwe South African IT Superintendent 2-Sep
 Robert Gagnon Canadian H& S Coordinator 8-Sep
Oct-14 Tony Dunning Australian Mine Maintenance GF 27-Oct
 Jose Gomez Pantigoso Peruan Mine Operations Superintendent 31-Oct
Nov-14 Paul Sumich Australian Drill GF 11-Nov
 Rex Hockett American Mine Maintenance GF 18-Nov
 Vassil Andreev Canadian Chef Cook 27-Nov
Dec-14 Benoit Poupeau French Senior Resource Geologist 8-Dec
Jan-15 Pascal Lavoie Canadian Mill Electrical GF 13-Jan

Local new hires:    
NAME DEPARTMENT FUNCTIENAAM EMPLOYMENT DATE

Ramlakhan, Hema Mine Engineering Field technician 2014-10-02
Horst van der, Richard Leg & Corp Aff Senior Associate 2014-09-01
Markoes, Emmery Curton HR HR-Assitant 2014-09-23
Deekman, Patrick Security Senior Security Supervisor 2014-10-01
Dijk van, Janine Health & Safety Physician 2014-11-03
Grant, Guillo Internal Comm IC-Officer 2014-11-04
Khedoe, Chandena Mine Operations Junior Drill & Blast Engineer 22-Dec-2014
Lieuw, Serujo Mine Operations Junior Drill & Blast Engineer 16-Dec-2014
Gajadhar-Sukul, Rakesh Health & Safety Physician 5-Jan-2014
Delano, Donner Mine Engineering Junior civil engineer 12-Jan-2015
Claudine, Amattabri Health & Safety Senior Systems Officer 12-Jan-2015
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Jubilarissen
EMPLOYEENAAM  AFDELINGSNAAM FUNCTIENAAM         IN DIENST DIENSTJAREN

Amiemba, Kenneth  Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 14-Jan-10 5
Autar, Rishi Mine Ops. - Administration Mine Supervisor 16-Jan-10 5
Danning, Nathalie Security Security Officer  16-Jan-10 5
Goedhoop, Cornelis Security Security Officer  16-Jan-10 5
Kanalie, Milton Mill Assay Lab Lab Helper Level II 5-Jan-10 5
Luitjes, Alfredo Mine Ops. - Dump Maintenance Small Excavator Operator Level I 21-Jan-10 5
Noerkhan, Rahmadkhan Security Security Officer  16-Jan-10 5
Westmaas, Bryan Security Security Supervisor 16-Jan-10 5
Yu, Olivia Accounting Business Analyst 1-Jan-10 5
Adjako, Bernhard Opalan Grade Control Sampler Level I 29-Dec-09 5
Chritchlow, Irving Jerry  Mill Assay Lab Lab Helper Level II 29-Dec-09 5
Corinde, Harry Wendel Mine Ops. - Blasting Explosives Truck Operator Level II 5-Nov-09 5
Jackson, Romeo Mine Ops. - Administration General Foreman Blasting 29-Dec-09 5
Kodama, John Mine Ops. - Drilling Drill Helper Level I 5-Nov-09 5
Landveld , Harvey Jimmy Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level I 29-Dec-09 5
Marte, Edmundo Mine Ops. - Dump Maintenance Small Excavator Operator Level II 29-Dec-09 5
Pansa , Geraldo Mill Assay Lab Lab Helper Level I 22-Dec-09 5
Pansa, Marvin Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 29-Dec-09 5
Aaron, Curtis Mine Maintenance Mechanic Trainer 1-Jan-05 10
Achthoven, Brian  Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level I 10-Jan-05 10
Arthur, Mark Godwin Mine Ops. - Administration Senior Blasting Supervisor 1-Jan-05 10
Balgobin, Indranauth  Mine Maintenance Light Duty Coordinator 1-Jan-05 10
Basdeo, Christopher Anthony Mine Maintenance Mechanic Trainer 1-Jan-05 10
Bruce, Rainer  Warehouse Junior Warehouseman Level I 17-Jan-05 10
Carmichael, Laurel Wilbert Mine Maintenance Tire Repairman Trainer 1-Jan-05 10
Davis, Clairmont Benjamin Mine Maintenance Machinist Trainer 1-Jan-05 10
Edwards, Eglon Michael Mine Maintenance Mechanic Trainer 1-Jan-05 10
Edwards, Vere Alwyn Mine Maintenance Coordinator Rebuild & LD Aux 1-Jan-05 10
Finkie, Ruben  Regional Exploration Coreshack Leader Level II 1-Jan-05 10
Foto, Simon  Regional Exploration Linecutter Level II 1-Jan-05 10
Haynes, Gavin Andrew Mine Ops. - Administration Senior Blasting Supervisor 1-Jan-05 10
Hunswijk, Louis  Mine Maintenance Machinist Level I 10-Jan-05 10
Kadosoe, Rinco  Regional Exploration Linecutter Level I 1-Jan-05 10
Lachman, Richard Wayne Mine Ops. - Administration Blaster Trainer 26-Jan-05 10
Layne, Winsbert Wesley Warehouse Senior Warehouse Supervisor 1-Jan-05 10
Lewis, Sergio  Procurement Senior Inventory Controller 16-Jan-05 10
Long, Enorious Alexander Mine Maintenance Mechanic Trainer 1-Jan-05 10
Luke, David  Mill Metallurgy Lab Refiner 1-Jan-05 10
Maabo, Franklin  Regional Exploration Geo Technician Level II 1-Jan-05 10
McBean, Keith Raymond  Mine Maintenance Mechanic Trainer 1-Jan-05 10
Moonsammy, Krisendat  Mine Maintenance Coordinator Drills & Shovels 1-Jan-05 10
Pansa, Elis  Mine Ops. - Drilling Drill Operator Level I 30-Jan-05 10
Pansa, Humphrey  Mine Ops. - Hauling  Haultruck Operator Level I 16-Jan-05 10
Pansa, Salim  Regional Exploration Coreshack Leader Level I 1-Jan-05 10
Pansa, Sohansing  Mine Ops. - Drilling Drill Doctor Level I 16-Jan-05 10
Persaud, Shri Prakash  Mine Engineering Senior Surveyor 1-Jan-05 10
Pobosie, Basja  Regional Exploration Linecutter Level I 1-Jan-05 10
Schmidt, Rodney Egbert Regional Exploration Linecutter Level I 1-Jan-05 10
Stephen, Edward  Mine Maintenance Coordinator Drills & Shovels 1-Jan-05 10
Stephens, Christopher  Mine Maintenance Maintenance Supervisor 1-Jan-05 10
Williams, Orville Alexand Mine Maintenance Mechanic Trainer 1-Jan-05 10
Wilson, Donald  Mine Maintenance Mechanic Trainer 1-Jan-05 10
Amatjasir, Gulio  Camp Management Kitchen Cook Level I 13-Nov-04 10
Amoko, Franko  Mine Ops. - Drilling Drill Operator Level I 16-Dec-04 10
Blinker, Stanley  Mill Operations Mill Operator Level I 16-Dec-04 10
Bottse, Guno  Mine Maintenance Mechanic Level I 20-Dec-04 10
Fransman, Ruben  Mine Maintenance Mechanic Level I 27-Dec-04 10
Kertoidjojo, Roy  Mine Maintenance Mechanic Level I 1-Dec-04 10
Lachman, Danitza  Accounting Payroll Officer 22-Dec-04 10
Muntslag, Edmund  Mine Ops. - Administration Mine Supervisor 16-Dec-04 10
Sabajo, Milton  Mine Ops. - Dump Maintenance Dozer Operator Level I 16-Dec-04 10
Saridin, Dino  Mine Maintenance Maintenance Supervisor 13-Dec-04 10
Vlijter, Errol  Mine Maintenance Mechanic Level II 13-Dec-04 10
Wanabo, Steven  Mine Maintenance Mechanic Level I 22-Nov-04 10
Amadmoekajat, Dennis Soedirma Security Security Officer  2-Nov-94 20

People & Culture / New hires
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CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SEMIF

De oprichting van SEMiF, vloeit voort uit de 
Delfstoffenovereenkomst van 1994 waarin o.m. 
is aangegeven dat Rosebel Gold Mines N.V., na 
de eerste ontvangst van de opbrengsten van de 
delfstoffen een liefdadigheidsfonds opricht met 
als doel het bevorderen van de lokale ontwikkeling 
van de natuurlijke hulpbronnen binnen Suriname.  

Van de totale goudproductie draagt Rosebel 
0.25% in goud over aan SEMiF om haar activitei-

The establishment of SEMiF was a direct result of 
the Mineral Agreement of 1994 which stipulates, 
amongst others, that following its first proceeds, 
Rosebel Gold Mines N.V. will set up a charity fund 
focused on promoting the local development of 
the natural resources in Suriname.  

From the total gold production, Rosebel transfers 
0.25% in gold to SEMiF for financing of its 

The Suriname Environmental and Mining 
Foundation (SEMiF) was established in 
February 2008, with the objective to 
promote and support an environmentally 
friendly and sustainable development 
of the natural resources in Suriname, 
including setting up of a Gold Institute. 
In addition, SEMiF assists and supports 
Surinamese businesses to promote the 
development of natural resources.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

SEMIF

De Stichting Suriname Environmental 
and Mining Foundation (SEMiF), is 
in februari 2008 opgericht  met als 
doel het promoten, ondersteunen en 
bevorderen van een milieuvriendelijke 
en verantwoorde ontwikkeling van 
natuurlijke hulpbronnen in Suriname, 
waaronder het opzetten van een 
Goudinstituut. Daarnaast ondersteunt 
en assisteert SEMiF Surinaamse 
ondernemingen om de ontwikkeling van 
natuurlijke hulpbronnen te bevorderen.
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’As from its 
establishment, 
SEMiF has already 
financed various 
projects. One of these 
projects is mapping 
out of the southern 
border between 
Suriname and Brazil’ 

‘SEMiF heeft 
sinds haar oprich
ting verschillende 
projecten gefinan
cierd. Eén hiervan 
is de kartering 
van de zuidgrens 
tussen Suriname 
en Brazilië’

Corporate Social Responsibility

ten te kunnen financieren. Het bestuur van SEMiF 
bestaat uit vijf  leden, die als volgt zijn benoemd:
• Rosebel Gold Mines N.V. (twee leden) 
• NV Grassalco (twee leden), 
• de Regering van Suriname (één lid). 
Namens Rosebel hebben zitting in het bestuur: 
Nalini Nandlal – Mahabir ( voorzitter) en Henk 
Faerber (lid). De dagelijkse werkzaamheden van 
SEMiF worden gecoördineerd door een manager, 
Nathalie Emanuels. 

SEMiF heeft sinds haar oprichting verschillende  
projecten gefinancierd. Eén hiervan is de kartering 
van de zuidgrens tussen Suriname en Brazilië. Dit 
is  een project van het Ministerie van Natuurlijke 
Hulpbronnen en de Geologische Mijnbouwkundige 
Dienst. Een ander project betreft de sponsoring 
van een PhD- studie van een docent van de Anton 
de Kom Universiteit van Suriname. In december 
2014 zijn twee projecten goedgekeurd voor 
educatie en bewustwording van de gemeenschap 
op het gebied van het gebruik van kwik. ■

activities. The SEMiF Board comprises of five 
members who were appointed as follows:
• Rosebel Gold Mines N.V. (two members) 
• NV Grassalco (two members) 
• Government of Suriname (one member). 

Rosebel is represented within the Board by: 
Nalini Nandlal – Mahabir (Chairperson) and Henk 
Faerber (member). The daily activities of SEMiF are 
coordinated by a manager, Nathalie Emanuels. 
As from its establishment, SEMiF has already 
financed various projects. One of these projects 
is mapping out of the southern border between 
Suriname and Brazil, supervised by the Ministry 
of Natural Resources and the Geological Mining 
Department. Another project regards sponsoring 
of the PhD study of a university teacher at 
the Anton de Kom University of Suriname. In 
December 2014, two projects were approved 
which focuses on education and awareness of 
the community on the use of mercury. ■

BIJ DE ONDERTEKENING VAN EEN PROJECT GEFINANCIERD DOOR SEMIF
AT THE SIGNING OF A PROJECT FUNDED BY SEMIF
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Mediatheek OS Tammenga

During the National Art Exhibition the pupils from Foundation Matoekoe presen-
ted their art and craft work. This was their first time and Rosebel was the proud 
sponsor of the booth. Foundation Matoekoe focuses on children and young 
adults with developmental disabilities. Especially for this event the pupils got the 
chance to develop six paintings in which they described the book ‘De Goudkoning’. 
These paintings got a lot of attention during the National Art Exhibition. Rosebel 
has purchased four of these paintings which are displayed at Parbo Office.

Tijdens de Nationale Kunstbeurs presenteerden de leerlingen van Stichting 
Matoekoe hun kunstwerken. Dit was voor hun de eerste keer en  Rosebel was de 
trotse sponsor van hun stand. Stichting Matoekoe richt zich op kinderen en jonge 
volwassenen met ontwikkelingsbeperkingen. Speciaal voor dit evenement kregen 
de leerlingen de kans zes schilderijen te vervaardigen waarin zij een beschrijving 
gaven van het boek  ‘De Goudkoning’. Deze schilderijen kregen veel aandacht 
tijdens de Nationale Kunstbeurs. Rosebel heeft vier van deze schilderijen gekocht 
en deze zijn opgehangen in het kantoor te Paramaribo.

Stichting Matoekoe

In cooperation with the project initiator, Foundation Unu Pikin, Rosebel 
supported setting up a  a mediatheek at the primary school OS Tammenga in 
November 2014. Rosebel has contributed SRD 20,000 for  furnishing of the 
mediatheek. The uniqueness of this project is that this furniture was produced  
by the pupils from the Foundation Unu Pikin. This foundation has been active 
for ten years in Suriname and aims at improving education for children. 

In samenwerking met de project initiator, Stichting Unu Pikin, heeft Rosebel 
in november 2014 haar ondersteuning verleend aan het opzetten van een 
mediatheek op de lagere school OS Tammenga. Rosebel heeft  SRD 20.000 
bijgedragen voor de inrichting van de mediatheek. Het unieke van dit project 
is dat het meubilair door de leerlingen van Stichting Unu Pikin vervaardigd is. 
Deze stichting is reeds tien jaar actief in Suriname en heeft als doel verbete-
ring van onderwijs voor kinderen. 

Mediatheek OS Tammenga

Stichting Matoekoe

During the last 10 years Rosebel has contributed to the sustainable

development of the surrounding communities, as well as the communities 

beyond Brokopondo. Please find beneath some of the projects from the 

fourth quarter of 2014.

In de afgelopen 10 jaar heeft Rosebel bijgedragen door aan de 
duurzame ontwikkeling van de omliggende gemeenschappen, 
alsook van de gemeenschappen buiten Brokopondo. Hieronder 
enkele projecten uit het vierde kwartaal van 2014. 

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSIBILITY

DE STAND VAN STICHTING MATOEKOE TIJDENS 
DE NATIONALE KUNSTBEURS

THE BOOTH OF FOUNDATION MATOEKOE 
AT THE NATIONAL ART EXHIBITION
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With a donation of  USD 25,000 Rosebel contributes making children in hospitals 
forget their pain and the discomfort of being away from home. This by having daily 
entertainment by the Cliniclowns. These clowns visit the children in the hospitals 
and the children at Huize Betheljada. Amada Juliana, pediatrician and chairman of 
Foundation Cliniclowns, stated that this has a positive effect on the healing process 
of the children. After months of training, currently three clowns are active. The Foun-
dation is planning to recruit three more clowns to be in full operation.

Middels een donatie van USD 25.000, helpt Rosebel kinderen in ziekenhuizen 
om een dag te ervaren waarin zij hun pijn en ongemakken of het gevoel 
van huis weg te moeten zijn, kunnen vergeten. Dit wordt gerealiseerd 
door dagelijkse entertainment door de Cliniclowns. Deze clowns bezoeken 
kinderen in ziekenhuizen en in Huize Betheljada. Amada Juliana, kinderarts en 
voorzitter van Stichting Cliniclowns, vertelt dat dit een positief effect heeft 
op het genezingsproces van kinderen. Na enkele maanden van training zijn er 
momenteel drie clowns werkzaam. De Stichting is van plan nog drie clowns 
in dienst te nemen zodat zij op volle capaciteit kan functioneren.

Cliniclowns

Cliniclowns

Each year Rosebel commemorates some special social groups in Suriname 
during Christmas. This year ten organizations received a donation of SRD 4,000 
each( approx. USD 1200). The selected organizations varied from elderly homes 
to institutes focusing on children in need. One of these charity organizations is 
the Salvation Army. 
In recognition of Rosebel’s enormous support over the past years during the 
Christmas kettle campaign General Manager, Tom Ohrling, received a thank-
you award from the Salvation Army. Iryda Rijker, Public Relations Officer who 
coordinated the event, comments: ‘All organization were excited and more than 
thankful for this gesture. This work can only be done with love and compassion. 
One of the organizations stated: IAMGOLD/Rosebel Gold Mines has no idea how 
they helped all of us. We compliment the company and thank them.

Christmas donations

Elk jaar herdenkt Rosebel enkele bijzondere groepen in Suriname tijdens Kerst.
Dit jaar hebben tien organisaties een donatie van elk SRD 4.000 ontvangen (circa 
USD 1.200). De geselecteerde organisaties varieerden van bejaardentehuizen tot 
instellingen voor behoeftige kinderen. Eén van deze liefdadigheidsorganisaties is 
het Leger des Heils. 
Ter ere van de enorme bijdrage die Rosebel in de afgelopen jaren gedaan 
heeft tijdens de Kerstpottenactie, ontving General Manager, Tom Ohrling, een 
dank-je-wel award van het Leger des Heils. Iryda Rijker, Public Relations Officer, 
die het evenement coördineerde, merkt op: ‘Elke organisatie was enthousiast 
en dankbaar voor dit gebaar. Ons werk was alleen maar mogelijk door liefde en 
medeleven. Eén van de organisaties zei: IAMGOLD/Rosebel Gold Mines heeft 
geen idee van hoe zeer zij ons geholpen hebben. Wij complimenteren het bedrijf 
en bedanken hen.’

Kerstdonaties

CSR / projecten 2014 in het kort / Summary of CSR projects 2014

MANAGEMENT VAN ROSEBEL, SAMEN 
MET VERTEGENWOORDIGERS VAN 
TWEE LIEFDADIGHEIDSORGANISATIES.

MANAGEMENT OF ROSEBEL TOGETHER 
WITH A REPRESENTATIVE OF TWO CHARITY 
ORGANIZATIONS.

LEGAL & CORPORATE AFFAIRS 
MANAGER, SHARMILA JADNANANSING, 
TEMIDDEN VAN MEDEWERKERS EN 
BESTUUR VAN STICHTING CLINICLOWNS

THE LEGAL & CORPORATE AFFAIRS MANAGER, 
SHARMILA JADNANANSING, AMONG STAFF 
AND BOARD MEMBERS OF THE FOUNDATION 
CLINICLOWNS
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FRANK
'We gaan ons laatste 
project evalueren.' 

'Als we even inzoomen zie je 
waar we bezig zijn geweest.'

'Kijk, als we nog verder 
inzoomen zien we jou 
te vaak koffie drinken.' 

FRANK
‘We are going to evaluate 
our recent project.’ 

'If we zoom in we can see the 
location we were working in.’

'Look, if we zoom in 
even closer we can 
see you having yet 
another cup of coffee.' 

Cartoon

Cartoon

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
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STUUR DE OPLOSSING NAAR 

COMMUNICATIE@IAMGOLD.COM 

EN MAAK KANS OP EEN LEUKE PRIJS! 

WEES ER SNEL BIJ, DE EERSTE VIJF 

JUISTE OPLOSSINGEN MAKEN KANS 

OP EEN LEUKE PRIJS!
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WE TJARING 
WAKA 
SLIMMER WERKEN EN 
BETER COMMUNICEREN

WE TJARING WAKA 
WORKING SMARTER AND
IMPROVING COMMUNICATION

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

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

WIJ WILLEN 
GRAAG WETEN... 

WAT U VOND VAN DE VIJF 
EDITIES VAN HET VERNIEUW DE 

RGM NEWS MAGAZINE
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VOOR VRAGEN EN OPMERKINGEN, KUNT 
U EEN MAIL STUREN NAAR DE REDACTIE: 
COMMUNICATIE@IAMGOLD.COM

FOR QUESTIONS AND COMMENTS, PLEASE SEND 
AN E-MAIL TO COMMUNICATIE@IAMGOLD.COM

COPYRIGHT HET IS NIET TOEGESTAAN OM, ZONDER 
TOESTEMMING VAN DE UITGEVER VAN ROSEBEL NEWS, 
DOOR ROSEBEL GEPUBLICEERDE ARTIKELEN, ONDERZOE-
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OF REPRODUCTION OR OTHERWISE.
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ARCHED AND EDITED.

Feedback and Colofon

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

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

WE WOULD 
LIKE TO KNOW... 

YOUR THOUGHTS REGARDING THE 
5 EDITIONS OF THE RGM NEWS 

MAGAZINE WE PRESENTED

Alle bedragen zijn vermeld in 

USD tenzij anders vermeld.

Alle resultaten zijn op basis van 

100%, tenzij anders vermeld.
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SURINAME 
EXPLORATION 
GEDENKT 10 JAAR 
REGIONALE EXPLORATIE

SURINAME 
EXPLORATION 
CELEBRATES 10 YEARS
OF REGIONAL EXPLORATION
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Rosebel Gold Mines N.V.
Legal & Corporate Affairs Department / 
Corporate Communications

Heerenstraat 8  
T: (597) 422 741
communicatie@iamgold.com


