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De Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA) heeft de 
jaarrekening 2007 van Staatsolie 
goedgekeurd. Met een bruto-omzet 
van US$ 336,5 miljoen is weer een 
record gevestigd. De totale olie-
productie bedroeg 5,44 miljoen 
barrels. De vooruitzichten voor dit 
jaar zien er goed uit.

O p 26 juni is de AVA gehouden op 
het hoofdkantoor van Staatsolie. 

De aandeelhouder, de republiek Suri-
name, werd vertegenwoordigd door de 
minister van Natuurlijke Hulpbronnen 
Gregory Rusland. De jaarvergadering 
werd ook bijgewoond door de Raad 
van Commissarissen (RvC), directie en 
divisiemanagers van Staatsolie. De aan-
deelhouder toonde zich tevreden met 
het behaalde resultaat. “Staatsolie heeft 
weer invulling gegeven aan de ver-
wachtingen van de aandeelhouder en de 
samenleving”, complimenteerde minis-
ter Rusland. “Wij zijn bijzonder blij met 
dit resultaat.” Hij bedankte de Raad van 
Commissarissen, directie, personeel en 
contractors en hoopt dat Staatsolie een 
grotere bijdrage zal kunnen leveren aan 
de samenleving. 
De Raad van Commissarissen van 
Staatsolie wordt geleid door waarne-
mend President-Commissaris Stanley 
Marica en bestaat verder uit Rakesh 
Adhin, Radjen Pahladsingh en Frans 
Kasantaroeno. Harry Kensmil is secre-
taris van de raad.

Bijzonder jaar
De bruto-omzet over 2007 bedraagt 
US$ 336,5 miljoen, 28 procent meer 
dan vorig jaar. De behaalde record-
bruto-omzet is toe te schrijven aan een 
combinatie van hoge olieprijzen, een 
hogere olieproductie en verhoogde han-
delsactiviteiten. De winst vóór belasting 
bedroeg US$ 228,3 miljoen. De bijdrage 
aan de staatskas bedroeg US$ 152,7 
miljoen (een stijging van 44% in verge-
lijking met 2006). Aan dividend ontving 
de aandeelhouder US$ 72,5 miljoen. 
Bij de presentatie van de jaarrekening 
sprak financieel directeur Iwan Kortram 
over meerdere records die in het afgelo-
pen boekjaar zijn gevestigd. “We mogen 
terugkijken op een bijzonder jaar. De 
behaalde resultaten vormen een goede 
basis voor de komende jaren.” Er is 
een stijging op vrijwel alle fronten: de 
olieproductie, omzet, winst en afdrach-
ten aan de staat (zowel belastingen als 
dividend). 

Stijging olieproductie
In 2007 steeg de olieproductie met 
12,5% naar 5,44 miljoen barrels. Dit 
was hoofdzakelijk te danken aan een 
hogere productie van oudere bronnen 
in het Tambaredjo-olieveld. De gemid-
delde dagproductie steeg van 14.100 
barrels in januari naar 16.500 barrels in 
december. In het Calcutta-olieveld werd 
een jaarproductie van 723.000 barrels 
gerealiseerd. 
Vanwege het belang van exploratie zijn 
in 2007 een tweetal maatregelen geno-
men. Ten eerste werd de afdeling Explo-
ratie verheven tot een divisie van het 
nieuw ingestelde directoraat Explora-

Financial Report 2007 
Approved

Again Living up to the 
Expectations

The Annual Shareholders meeting (AVA) has 
approved of the Staatsolie financial report over 
2007. With a gross turnover of US$ 336.5 million 
yet another record has been set. The oil produc-
tion over 2007 was 5.44 million barrels, and the 
prospects for this year are promising.

The AVA was held on 26 June 2008 at Staatsolie’s 
main office. The Minister of Natural resources, 
Gregory Rusland, represented the sole share-
holder, the Republic of Suriname. The Board of 
Directors as well as the management and divi-
sion managers also attended the meeting. The 
shareholder was quite pleased with the achieved 
results. “Staatsolie has again lived up to the 
shareholder’s and society’s expectations,” were 
the compliments by Minister Rusland. “We’re very 
pleased with this result.” He thanked the board, 
the management, the staff and the contractors 
and expressed the hope that Staatsolie can make 
a larger contribution to society.
Acting president Stanley Marica chairs the board. 
The other members are Rakesh Adhin, Radjen 
Pahladsingh and Frans Kasantaroeno. Harry 
Kensmil is secretary to the board.
 
Remarkable year
The gross turnover for 2007 is US$ 336.5 million, 
a 28 percent increase over last year. The record 
turnover is due to a number of factors including 
high oil prices, a higher production and increased 
marketing. The gross returns were 228.3 million. 
The contribution to the treasury was US$ 152.7 
million (an increase of 44 percent over 2006). 
Dividend to the shareholder amounted to US$ 
72.5 million. 
At the presentation of the financial report, financial 
director Iwan Kortram spoke of more records, 
which were set last fiscal year. “We are looking 
back on a remarkable year. The results form 
a good basis for the years ahead.” There has 
been an increase in almost every aspect: the 
oil production, the turnover, the returns and the 
contributions to the treasury (both in taxes and 
in dividend.)

Increasing production of crude
In 2007 the production of crude climbed with 12.5 
percent to 5.44 barrels. This was mainly due to 
a higher production from the older wells in the 
Tambaredjo oil filed. The average day production 
climbed from 14,100 barrels in January to 16,500 
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Weer invulling gegeven aan verwachtingen
Jaarrekening 2007 goedgekeurd

Tekst / Text: Kailash Bisessar
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tion & Petroleum Contracts. Ten tweede 
werd een meerjarig exploratieplan goed-
gekeurd voor de periode 2008-2012 met 
een budget van US$ 85 miljoen. 
In de gebieden Calcutta, Tambaredjo-
West, Tambaredjo-Noordoost en Weg 
naar Zee zijn in totaal 38 exploratie-
boringen verricht. Bij enkele van deze 
boringen vertoonden verschillende 
lagen van de ondergrond sporen van 
koolwaterstoffen. In 2008 worden deze 
voorkomens verder onderzocht. 

Toename export 
De Staatsolie Raffinaderij verwerkte in 
2007 in totaal 2,65 miljoen vaten ruwe 
olie tot dieselolie, stookolie en asfalt-
bitumen. Er zijn ongeveer 5,7 miljoen 
vaten petroleumproducten verkocht, 
waarvan 5,3 miljoen vaten uit eigen 
productie en 0,4 miljoen vaten geïmpor-
teerde olie. De bauxietindustrie is nog 
steeds de grootste afnemer (zie grafiek). 
De internationale bunkerverkopen ste-
gen van 510.000 vaten in 2006 naar 
790.000 vaten in 2007, een toename van 
55%. De export naar Guyana, Barbados, 
Trinidad en Curaçao nam in vergelijking 
tot 2006 toe met 13% tot 1,3 miljoen 
barrels.  
De studie voor uitbreiding van de ver-
werkingscapaciteit van de raffinaderij 
werd in het boekjaar 2007 voortgezet. 
In april werd de tweede voorbereidende 
ontwerpfase afgerond. Tevens werden 
voorbereidingen getroffen voor het 

opstarten van de derde voorbereidende 
ontwerpfase.

Offshore 
In 2007 heeft Staatsolie twee produc-
tiedelingscontracten gesloten voor off-
shore- en onshoreblokken. Met Murphy 
Oil werd een overeenkomst aangegaan 
voor het offshore blok 37. Voor de 
onshoreblokken Coronie en Uitkijk is 
Staatsolie via haar dochtermaatschappij 
Paradise Oil Company een samenwer-
king aangegaan met Hardman Resour-
ces, een dochteronderneming van de 
Brits/Ierse maatschappij Tullow Oil. 
Op basis van onderzoek hebben Repsol 
YPF en haar partners Noble Energy en 
Petro-Hunt besloten een exploratieput 
te boren in blok 30 in 2008. De voorbe-
reidingen hiervoor zijn in 2007 gestart. 
Intussen is de put geboord (zie artikel 
elders in dit blad). In blok 32 heeft 
Maersk Oil de vergaarde seismische 
data aan een nader onderzoek onderwor-
pen. In de eerste helft van 2008 heeft 
deze maatschappij haar belang overge-
dragen aan het Japanse Teikoku Oil, dat 
nu een 100 procent belang heeft in blok 
31. Occidental heeft zich in 2007 terug-
getrokken uit offshore Suriname en haar 
belangen in blok 32 (100%) en blok 30 
(30%) overgedaan aan Noble Energy. 

Organisatie
Kortram gaf ook een overzicht van de 
verrichtingen op andere gebieden. Zo is 

barrels in December. The Calcutta oil field yielded 
a year production of 723,000 barrels.
Because of the significance of exploration, two 
very important decisions were taken in 2007. The 
first one was that the Exploration department was 
elevated to a division of the newly established 
Exploration and Petroleum Contracts directorate. 
Secondly: a long-range exploration plan worth 
US$ 85 million was approved for 2008 – 2012.
A total of 38 exploration wells have been drilled 
in the Calcutta, Tambaredjo-West, Tambaredjo-
North East and the Weg naar Zee areas. A few of 
the explorations showed subsoil layers with traces 
of hydrocarbon. These layers will be studied 
closer in 2008.

Increase of Export
In 2007 the Staatsolie Refinery processed a total 
of 2.65 million barrels of crude, producing diesel, 
fuel oil and asphalt bitumen.  Approximately 5.7 
million barrels of petroleum products were sold, of 
which 5.3 million barrels was from Staatsolie pro-
duction and 0.4 million barrels from imported oil. 
The bauxite industry is still the largest customer of 
Staatsolie products. (See chart)
International bunkering sales climbed from 
510,000 barrels in 2006 to 790,000 barrels in 
2007, an increase of 55 percent. The export 
to Guyana, Barbados, Trinidad and Curacao 
increased with 13 percent to 1.3 million barrels 
compared to 2006.
The expansion plans for the refinery received 
further attention in the 2007 fiscal year. In April the 
second preparatory design phase was completed. 
The preparations for starting the third preparatory 
phase were also made.

Dividenduitkering 2003-2007
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de eerste fase van het eind 2006 ingezet-
te reorganisatietraject op 1 maart vorig 
jaar in werking getreden. Hiermee moet 
de organisatie beter afgestemd worden 
op de lange termijnvisie Vision 2020 
en de daarvan afgeleide strategische 
doelstellingen. 
Op het gebied van bedrijfsgezond-
heidszorg, veiligheid en milieu (Health 
Safety and Environment) zijn goede 
vooruitgangen geboekt. In maart werd 
voor het eerst bedrijfsbreed de mijlpaal 
bereikt van 365 dagen aaneengesloten 
werken zonder één enkel ongeval met 
ziektedagen tot gevolg. Eveneens heeft 
Saramacca Operations twee jaar lang 
veilig gewerkt. Voor exploratieactivitei-
ten op het landareaal zijn verschillende 
milieustudies uitgevoerd. 
Ook aan de ontwikkeling van het per-
soneel is aandacht besteed. Begonnen 
is met de ontwikkeling van een perfor-
mance managementsysteem, algemene 
en gedragscompetenties en carrièrepad 
voor specialisten. Tools waarmee het 
personeel afdoende de doelstellingen 
kan helpen behalen. 

Maatschappelijke betrokkenheid
Ook in 2007 heeft Staatsolie invul-
ling gegeven aan haar maatschappe-
lijke verantwoordelijkheid. Een 40-tal 
duurzame gemeenschapsprojecten zijn  
ondersteund op diverse gebieden: edu-
catie, gezondheid, sport, milieu, vei-
ligheid, kunst en cultuur en projecten 
ten behoeve van sociaal zwakkeren. 
In totaal is er voor US$ 2 miljoen aan 
maatschappelijke ondersteuning ver-
leend. Het Staatsolie Gebouw waarin 
de Faculty of Graduate Studies van de 
Universiteit van Suriname is gehuisvest, 
is op 13 december 2007 officieel in 
gebruik genomen.
Met de ophanden zijnde oprichting van 
de ‘Stichting Staatsolie Community 
Development Fund’ zal de ondersteu-
ning van gemeenschapsprojecten wor-
den gecontinueerd. Verder is er een 
‘Commissie Rehabilitatie en Uitbrei-
ding Sportfaciliteiten’ benoemd. Deze 
commissie zal er voor zorgen dat gere-
serveerde middelen (US$ 3 miljoen) 
op duurzame wijze zullen worden aan-
gewend met name in de infrastructuur 
voor de sport. 

Offshore
Staastsolie signed production-sharing contracts 
for two offshore blocks and one onshore block 
in 2007. A deal was signed with Murphy Oil for 
offshore Block 37. Staatsolie, through its subsid-
iary Paradise Oil, signed a contract with Hardman 
Resources, a subsidiary of the British-Irish com-
pany Tullow Oil for the onshore blocks Coronie 
and Uitkijk
Based on research data, Repsol YPF and its 
partners Noble Energy and Petro-Hunt decided to 
drill an exploration well in Block 30 in 2008. The 
preparations for this project were started in 2007. 
In the meantime, the well has been drilled (see 
elsewhere in this magazine). Maersk Oil has sub-
jected the collected seismic data from Block 31 
to a closer study. In the first half of 2008 Maersk 
Oil sold its stake to the Japanese Teikoku Oil, 
which now has a 100 percent stake in Block 31. 
Occidental withdrew from offshore Suriname in 
2007 and sold its stake in Block 32 (100 percent) 
and Block 30 (30 percent) to Noble Energy.

Organizational
Kortram gave an outline of the activities in other 
areas. The program was initiated at the end of 
2006, while the first phase of the reorganization 
program started on 1 March last year. The pro-
gram aims at better tuning the organization to the 
long-term program Vision 2020 and the strategic 
objectives derived from this.
In the fields of Health, Safety and Environment 
great results were achieved. In March, for the first 
time, a company wide record of 365 consecutive 
accident-free days, without sick leave, was set. 
Saramacca Operations also set a record of two 
accident-free years.
Attention was paid to staff development. A perfor-
mance management system was developed as 
well as general codes and codes of conduct and a 
career development system for specialists. These 
are tools to help the staff meet the objectives.

Corporate Responsibility 
In 2007 Staatsolie demonstrated its corporate 
social responsibility. Some 40 sustainable com-
munity projects in several fields have been sup-
ported including education, health, sports, envi-
ronment, safety, art and culture. There were also 
projects to support the needy. US$ 2 million was 
spent on social support. The Staatsolie Building, 
which houses the Faculty of Graduate Studies at 
the University of Suriname, was inaugurated on 
13 December 2007.
The upcoming establishment of the ‘Stichting 
Staatsolie Community Development Fund’ will 
facilitate the support to community projects. A 
‘Committee for Rehabilitation and Expansion of 
Sports Facilities’ has been appointed. This com-
mittee will see to it that the allocated funds (US$ 
3 million) will be used in a sustainable way for the 
sports infrastructure. 

Vooruitzichten
In 2008 zal de nadruk liggen op het behouden van de olieproductie op gemiddeld 16.000 
barrels per dag, exploratie en uitbreiding van de raffinaderij. Het totale investeringsbud-
get voor 2008 bedraagt US$ 116,4 miljoen. Hiervan zal US$ 82 miljoen worden besteed 
aan de olieproductie en exploratie. Voor het raffinaderij-uitbreidingsproject is US$ 32,1 
miljoen uitgetrokken en US$ 2,3 miljoen wordt besteed aan algemene projecten. De 
doelstelling is om in 2008 een totale productie van 5,95 miljoen barrels te halen. Het 
exploratieprogramma van 2008, met een budget van US$ 30,3 miljoen, omvat onder meer 
een 2-dimensionaal seismisch onderzoek in het kustgebied van Suriname. Ook zullen 
de exploratieactiviteiten worden voortgezet in de gebieden Weg naar Zee, Commewijne, 
Nickerie, Tambaredjo-Zuid en Calcutta-Zuid. In offshore Suriname zullen de verrichtingen 
van de maatschappijen waarmee Staatsolie een overeenkomst heeft, nauwgezet worden 
gevolgd. Een aantal activiteiten in het afgelopen boekjaar hebben in het eerste kwartaal van 
2008 geleid tot het boren van de exploratieput West-Tapr 1 in blok 30 door Repsol YPF. 
De boorgegevens worden door Repsol YPF geanalyseerd, op basis waarvan het werkpro-
gramma zal worden voortgezet.  

Prospects
The emphasis in 2008 will be on maintaining the production of crude at 16,000 barrels a 
day, as well as exploration and expansion of the refinery. The total investment budget for 
2008 is US$ 116.4 million. Crude production and exploration will take a US$ 82 share of 
the budget. US$ 32.1 has been allocated for the expansion of the refinery, while US$ 2.3 
million will be spent on sundry. The objective is to produce 5.95 million barrels in 2008. 
The exploration program for 2008, with its budget of US$ 30.3 million, includes, among 
others, two-dimensional seismic research in the coastal area. The exploration projects in 
the Weg naar Zee area, Commewijne, Nickerie, Tambaredjo-Zuid and Calcutta-Zuid will be 
continued. Staatsolie will closely monitor the projects of the companies with which it has 
signed contracts. A number of activities in last fiscal year have culminated in the drilling 
of the West-Tapir exploration well in block 30 by Repsol YPF in the first quarter of 2008. 
The data will be analyzed by Repsol YPF and will form the basis for continuation of the 
project.
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Storage and Processing Plant  
at 3 in 1 Fair

Staatsolie participated in the Agro/Made in 
Suriname/ICT (3 in 1) Fair, which was held from 
30 April through 4 May 2008. A quiz formed a 
major attraction to many visitors.

The company’s participation to the fair was a good 
opportunity to make the public more acquainted 
with its activities and the developments ahead. 
The Staatsolie booth this year, portrayed one of 
the processing and storage facilities, the TA58 
plant, so called after the TA58 area.
Visitors entered the stand through a scale model 
of the said plant. The up-and-down-moving pump 
jack, placed in front of the stand, mostly fasci-
nated boys. Staatsolie staff was present to answer 
questions while the walls were decorated with 
posters to give a visual picture of the operations. 
The posters were also a help to those who partici-
pated in the quiz. No one had to be invited twice 
to participate. Two purposes were served to this 
end: the visitors were given a chance to win a nice 
price and at the same time they received basic 
information on Staatsolie. The winners received a 
gift voucher or a Staatsolie promotional kit
The Agro/Made in Suriname Fair is an annual fair 

Staatsolie nam van 30 april tot 
en met 4 mei 2008 deel aan de 
Agro/Made in Suriname/ICT (3 
in 1) beurs. De stand genoot weer 
ruime belangstelling. Vooral de 
quiz vormde een grote aantrek-
kingskracht voor vele bezoekers.

S taatsolies deelname aan de beurs 
is een goede gelegenheid om meer 

bekendheid te geven aan onze activitei-
ten en toekomstige  ontwikkelingen aan 
het groter publiek. 
Onze stand stond dit jaar in het teken 
van één van de verwerkings- en opslag-
faciliteiten, de TA58 plant, die ver-
noemd is naar het TA58 gebied. 
De bezoeker kwam de stand binnen-
gelopen via een schaalmodel van deze 
plant. Jongetjes schenen gefascineerd 
door de op en neer bewegende jaknikker 
die vooraan was opgesteld. In de stand 
waren er Staatsoliepersoneelsleden om 
vragen van bezoekers  te beantwoorden 
en het een en ander werd ook gevisu-
aliseerd middels posters. Deze vorm-
den een hulpmiddel voor degenen die 
meededen met de quiz. De bezoekers, 
jong en oud, lieten zich geen twee keer 

uitnodigen om mee te doen. Hiermee 
werden meteen twee doelen bereikt: 
de bezoekers in de gelegenheid stellen 
een leuke prijs te winnen en hen tege-
lijkertijd basis informatie geven over 
Staatsolie.
De winnaars kwamen in aanmerking 
voor een cadeaubon of een promotie-
pakket van Staatsolie. 

TA58
De TA verwijst naar de twee eerste letters 
uit ‘Tambaredjo’, ons eerste en grootste 
olieveld en 58 naar de 58e exploratieput 
in Tambaredjo. Jaren terug werden in 
dit gebied dikke, oliehoudende zandla-
gen ontdekt waarna het tot ontwikkeling 
werd gebracht. Het complex werd opge-
zet op de locatie van de exploratieput 
TA58. Op dit complex wordt olie vanuit 
verschillende deelvelden opgevangen in 
tanks, headers genoemd en vervolgens 
middels verschillende scheidingsproces-
sen van olie en water, verpompt naar de 
raffinaderij. De plant verwerkt dagelijks 
10.000 barrels olie en 60.000 barrels 
water.
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Opslag- en verwerkingsplant op 3 in 1 beurs
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held by the Chamber of Commerce (KKF), aiming 
at offering Surinamese entrepreneurs a platform 
to present themselves and at the same time 
create a meeting place for potential clients and 
business relations. This year KKF added another 
category to the fair, ICT. 

Jong en oud deden mee aan de quiz.

All ages joined in the quiz.

De Agro/Made in Suriname beurs is 
een jaarlijks terugkerende activiteit van 
de Surinaamse Kamer van Koophandel 
en Fabrieken (KKF), met als doel een 
forum bieden aan Surinaamse onderne-
mers om zich te profileren en een ont-

moetingsplaats te creëren voor poten-
tiële klanten en zakenrelaties. KKF 
besloot dit jaar nog een categorie er 
aan toe te voegen, want ook ICT was 
onderdeel van deze beurs. 

Reeds bij binnenkomst kregen de bezoekers informatie.

Visitors were informed when they come to the stall.

TA58
The TA refers to the first two letters in the 

name ‘Tambaredjo’, the first and largest 

Staatsolie oil field. The ‘58’ refers to the num-

ber of that exploration well in Tambaredjo. 

Years ago thick, sand beds, containing oil 

were found in this area. The area was then 

developed, with a processing plant at the site 

of exploration well TA58. At this plant crude 

from various parts of the field processed and 

stored in tanks. After processing the salable 

crude is pumped to the refinery at Tout Lui 

Faut, which lies 55 km further. The TA58 

plant has a processing capacity of 10,000 

barreld of oil. 
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Driejarige CAO op basis van vertrouwen

Op 16 mei hebben de werknemers-
bond en de directie van Staatsolie 
een nieuwe collectieve arbeids-
overeenkomst (CAO) gesloten. Het 
bijzondere aan deze overeenkomst 
is de looptijd van 3 jaren, een uni-
cum in de bijna 28-jarige geschie-
denis van Staatsolie. Gebruikelijk 
waren CAO’s van 1 jaar. 

N aast de aanpassing van enkele 
secundaire arbeidsvoorwaarden, 

voorziet de nieuwe CAO in een gesprei-
de loonsverhoging over de looptijd. Er 
is rekening gehouden met economische 
omstandigheden (zoals een grote infla-
tie). Mocht het nodig zijn, dan zullen 
partijen hierover in overleg treden.  

Waarnemend Algemeen Directeur Iwan 
Kortram noemt de nieuwe CAO een 
belangrijke mijlpaal in de verhoudingen 
met de Staatsolie Werknemers Orga-
nisatie Suriname (SWOS). Hij wees 
erop dat Staatsolie voor de planperiode 
2008-2012 een investeringsprogramma 
van circa US$ 800 miljoen wil uitvoe-
ren. Hiervoor zal het nodig zijn inter-
nationale financiering aan te trekken. 
Het hebben van een meerjarige CAO is 
daarbij een van de zaken die kan bijdra-

gen aan het succesvol doorlopen van het 
financieringstraject. 

Kortram had veel lof voor de teams 
die “toegewijd” de onderhandelingen 
hebben gevoerd om te komen tot een 
“evenwichtig pakket”. SWOS-voorzit-
ter Lloyd Read vindt dat er “een goede 
deal is gesloten”. Hij wees erop dat er 
bij de start van de onderhandelingen er 
nog geen sprake was van een 3-jarige 
CAO. SWOS had een bod gedaan voor 
1 jaar. Toen het Staatsolie-onderhan-
delingsteam de optie voor een 3-jarige 
overeenkomst ter sprake bracht, stond 
het bestuur er niet echt open voor. 
Gaandeweg werd “de bezorgdheid” 
weggemaakt. Read benadrukte dat het 
wederzijds vertrouwen dat de partijen 
door de jaren heen hebben opgebouwd, 
ervoor heeft gezorgd dat binnen het aan-
tal afgesproken sessies de CAO-onder-
handelingen zijn afgerond. “Wij tillen 
zwaar aan het vertrouwen en willen in 
deze sfeer verder gaan.”

Namens de directie ondertekende 
Kortram de CAO, voor de SWOS was 
dat Read. Bij de ondertekening waren 
ook aanwezig de leden van de onder-
handelingscommissie en bestuursle-
den van de bond. 

Trust: Basis for New CLA

On 16 May the workers union and the Staatsolie 
management signed a new Collective Labor 
Agreement (CLA). The uniqueness of this CLA 
is that it has a three-year’s term. It is the first time 
in Staatsolie’s 28 years that such an agreement 
has been signed. Normally the CLA lasted only 
one year.

Apart from redefining a few fringe benefits, the 
new CLA includes a salary increase stretched 
over the full length of the agreement. Economic 
circumstances, including a big inflation, have 
been taken into account. If need be, both sides will 
enter into negotiations again on this issue.

Acting Managing Director, Iwan Kortram, said 
that the new CLA is an important milestone 
in the relationship with the Staatsolie Workers 
Association Suriname (SWOS). He pointed out 
that Staatsolie has planned a US$ 800 million 
investment program for the 2008-2012 periods. 
The company will have to attract foreign capital 
for this. A long-term labor agreement can facilitate 
the financing process.

Kortram complimented the teams that had devoted 
themselves to the negotiations in order to reach a 
good result. SWOS chairman, Lloyd Read, said 
that the deal is a good one. He pointed out that 
at the start of the talks parties had not set their 
mind on signing a three years CLA. SWOS had 
opted for a one year CLA, so when the negotia-
tors tabled a three years CLA the union’s board 
was flatly against it. But during the talks the union 
was appeased. Read emphasized that the mutual 
trust that parties have built through the years, 
have contributed to confining the talks within the 
agreed time. ‘Trust is a major part of our relation-
ship and we would like to continue traveling along 
that road.’

Kortram signed the CLA for the management, while 
Read signed on behalf of the SWOS. Members of 
the negotiation team and SWOS board members 
witnessed the signing ceremony. 

Tekst en Beeld/ Text and Photos: Kailash Bisessar

Ondertekening van de nieuwe CAO.

The signing of the new CLA.
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Frans-Guyana heeft zich het afge-
lopen jaar een goede afnemer van 
Staatsolies bitumen getoond. In 
maart 2007 werd er een aanvang 
gemaakt met de export.

O ndernemers uit Frans-Guyana had-
den tijdens een bezoek aan Suri-

name interesse getoond voor afname 
van onze bitumen en diesel. Sam Murli 
en Aubrey Nai Chung Tong van Mar-
keting gingen in oktober 2007 naar ons 
buurland om onze producten te promo-
ten. Ze verzorgden een presentatie voor 
geïnteresseerde zakenlui en bezochten 
twee grote asfalteringsbedrijven. Na dit 
bezoek namen de aanvragen voor bitu-
men in november en december toe. In 
Frans-Guyana ontstond er een nijpend 
tekort als gevolg van een  nieuwe maat-
regel. Deze hield in dat alleen bitumen 
van  ISO-gecertificeerde leveranciers 
mocht worden afgenomen. Een kans 
voor Staatsolie om hierop in te spelen, 
aangezien wij wel aan deze eis voldoen 
in tegenstelling tot de leveranciers uit 
Venezuela en Trinidad. Aan het eind van 
2007 was er een totaal van 1600 barrels 
geleverd. 

Het bitumen wordt in speciale wegcon-
tainers vervoerd, ook wel isothermische 
containers genoemd. Hierin wordt het 
product zolang als mogelijk op gelijke 
temperatuur warm gehouden. Bitumen 
heeft een hoge dichtheid (stroperigheid) 
en zal verharden indien het niet warm 
gehouden wordt. Hoewel er rechtstreeks 
met de klanten wordt onderhandeld, 
vindt de verscheping van het bitumen 
via een agent plaats. 

Voor leveringen van bitumen geniet 
de Surinaamse markt de voorkeur. In 
Suriname zijn er enkele belangrijke pro-
jecten op komst zoals de asfaltering van 
de Martin Luther Kingweg en de Oost-
Westverbinding. Staatsolie wil hierop 
inspelen en de Marketing divisie zal 
zoveel mogelijk informatie inwinnen 
om te weten te komen wat de vraag en 
de voorwaarden zullen zijn. 

Staatsolies bitumen nu ook op Franse wegen
Tekst / Text: Sherida Asinga

Staatsolie’s Bitumen  
for French Roads 

French Guyana was a major importer of 
Staatsolie’s asphalt bitumen last year. Exports 
started in March 2007. 

French entrepreneurs, while visiting Suriname, 
have shown great interest in Staatsolie’s bitumen 
and diesel. Sam Murli and Aubrey Nai Chung 
Tong from the Marketing department traveled to 
Suriname’s eastern neighbor in October 2007 to 
promote the products. They held a presentation 
for business people and visited two large asphalt-
ing companies. This resulted in an increased 
demand for bitumen in November and December. 
In that period there was a scarcity of bitumen in 
French Guyana due to a new rule. The rule stated 
that French Guyana was allowed to buy only 
bitumen from ISO licensed suppliers. Staatsolie 
beat suppliers from Trinidad and Venezuela to the 

deal, as the company was the only one to meet 
this requirement. By the end of 2007, 1,600 bar-
rels had already been delivered to the French.

The bitumen is transported in specially made con-
tainers, also known as isothermal containers. In 
these containers the bitumen is kept at a constant 
temperature. Bitumen has a high viscosity and it 
will turn hard if not kept at a steady temperature. 
Although Staatsolie deals directly with the clients, 
shipping goes through an agent. 

Still Staatsolie prioritizes the local market. Some 
very important developments are about to take 
place in Suriname, including the reconditioning 
of the Martin Luther King road and the East-West 
bound Highway among others. Staatsolie wants to 
get its share of the pie, and the Marketing depart-
ment will gather as much information as possible 
to learn about the particulars. 

Staatsolies bitumen wordt al jaren gebruikt voor de asfaltering van Surinaamse wegen.  
Onze bitumen heeft nu ook zijn weg naar Frans-Guyana gevonden.

Staatsolie’s bitumen has been used for years to asphalt the Surinamese roads. 
Our bitumen is already being exported to French Guiana.

Ar
ch

iv
e 

ph
ot

o/
 A

rc
hi

ef
 fo

to

V E R T R O U W E N  I N  E I G E N  K U N N E N C O N F I D E N C E  I N  O U R  O W N  A B I L I T I E S 9



Staatsolie produceert nu gemiddeld 
16.000 barrels olie per dag. Volgens 
planning zou dit niveau pas in 2011 
bereikt worden. De strategische keuze 
is gemaakt om het huidig niveau te 
handhaven. 

A l vier jaren achtereen vertoont de 
olieproductie een groei. “Dit is een 

unicum. In 2004 zaten we nog op 11.000 
barrels, een groei van ruim 5.000 barrels 
in vier jaren”, zegt Prediep Goerdajal, 
manager Production Operations. 

Uitdagingen
In augustus 2007 – bij het opmaken van 
de begroting voor 2008 – waren er reeds 
indicaties voor een mogelijke stijging 
naar 16.000 vaten per dag. Maar op basis 
van historische cijfers en de langetermijn-
planning 2005-2010 werd voor 2008 een 
productieniveau van 14.500 vaten per dag 
geprojecteerd.
Vanaf juli 2007 kwam de opwaartse 
sprong, omdat er beter producerende 
putten in gebruik werden genomen en 
een lagere productieafname werd geregi-
streerd bij oudere bronnen. In november 
2007 werd het niveau van 16.000 bar-
rels per dag bereikt. Handhaven van de 
olieproductie op gemiddeld 16.000 vaten 
per dag is onderdeel van het Staatsolie 
Strategisch Plan 2008-2012, dat in mei 
2008 is goedgekeurd. Op basis van de 
reeds in kaart gebrachte reserves kan dit.

productieniveau tot 2019 stabiel worden 
gehouden. Bovendien is zo’n productie-
niveau een belangrijke voorwaarde voor 
de uitbreiding van de raffinaderij naar een 
verwerkingscapaciteit van 15.000 barrels. 

Scenario’s 
Het ‘vroegtijdig’ bereiken van 16.000 
vaten per dag bracht een aantal extra uit-
dagingen met zich mee. Na bestudering 
van een 3-tal scenario’s is een besluit 
genomen over de verdere productieont-
wikkeling. De eerste optie was om door 

 Productie handhaven op 16.000 
barrels per dag 

Maintaining Production Level at 
16,000 Barrels a Day

Staatsolie now has an average day production of 
16,000 barrels of crude a day. This production level 
had been planned for 2011. The company has made 
a strategic choice to maintain the current production 
level.
 
The oil production has been in the lift for the past 
four years. “This is unique. In 2004 our production 
level was at 11,000 barrels, so we’ve had a growth 
of 5,000 barrels in just four years”, says Prediep 
Goerdajal, manager of Production Operations.

Challenges
When drafting the 2008 budget in august 2007, 
there were already indications of a possible increase 
of production to 16,000 barrels a day. Based on 
historical data and the 2005 – 2010 long term plan-
ning, the production level for 2008 was projected at 
14,500 barrels.
Since July 2007 there has been a surge due to 
the introduction of better yielding wells. Older wells 
also proved to have a lesser drop in production. In 
November 2007 the production level of 16,000 bar-
rels was reached. Maintaining this level is part of 
Staatsolie’s Strategic Plan 2008 – 2012, which was 
approved in May 2008. With the proven reserves this 
production level can be maintained until 2019. The 
new production level is also an important prerequi-
site to expand the processing capacity of the refinery 
to 15,000 barrels.

Scenarios
Reaching the 16,000 barrels level sooner than 
expected presented a number of extra challenges. 
After studying three possible scenarios, the choice 
was made for further production development. The 
first option was to continue the original drilling 
program for the 2008 – 2010 periods. This program 
projected the drilling of 105, 107 and 120 new wells 
in 2008, 2009 and 2010 respectively. The production 
forecast for 2008 was than at 17,000 barrels and 
18,000 barrels by the end of 2010.
The advantage of this option is an increase in rev-
enues. But the downside is the limited processing 
and storage facilities both at Saramacca and Tout 
Lui Faut. The existing facilities cannot handle a 
production that exceeds 16,000 barrels a day and 
expansion will take at least two years. It would also 
mean that the proven reserves would be depleted 
much sooner.

Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad

Productiepomp in het Tambaredjoveld.

production pump in the Tambaredjo field.
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Tot en met 2012 worden per jaar gemiddeld  
72 productieputten geboord. 

An average of 72 wells will be drilled until the year 2012.
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te gaan met het oorspronkelijke boorpro-
gramma voor de periode 2008-2010. Vol-
gens dit programma zouden in dit tijdvak 
respectievelijk 105, 107 en 120 putten 
worden geboord. De productie zou dan 
theoretisch verhoogd kunnen worden naar 
17.000 vaten (medio 2008) en naar 18.000 
vaten per dag (eind 2010). 
Het voordeel van deze optie is verhoogde 
inkomsten, maar dan kijk je aan tegen 
onvoldoende verwerkings- en opslagfa-
ciliteiten op zowel Saramacca als Tout 
Lui Faut. Die zijn niet berekend op een 
productie van meer dan 16.000 vaten per 
dag, terwijl uitbreiding minimaal 2 jaren 
kan duren. Bovendien zouden de huidige 
reserves sneller zijn uitgeput.

Niet verstandig
De tweede optie was terug gaan naar de 
productiedoelen voor de periode 2005-
2010, wat erop neer zou komen om bewust 
de productie te laten dalen van 16.000 naar 
rond 14.500 vaten per dag. Dat betekent de 
booractiviteiten voor dit jaar direct stop-
pen en een aangepast boorprogamma (met 
minder putten) voor 2009 en 2010. 
“Remmen en terugbrengen van de pro-
ductie zou niet verstandig zijn vanwege 
de verregaande gevolgen voor het boor- 
en productiepersoneel”, zegt Goerdajal. 
“Bovendien zou dit besluit weinig moti-
verend zijn voor de productiviteit en de 
moraal van het personeel. We hebben al 
bewezen 16.000 barrels aan te kunnen, 
dus waarom terugvallen? Als de reserves 
het niet toelieten of er zouden problemen 
zijn met de verwerking, dan zouden we 
het nog kunnen overwegen.”

Handhaven
Na bestudering van de scenario’s is geko-
zen voor de derde optie: handhaven van 
de productie op 16.000 vaten tot het jaar 

2019, zoals opgenomen in het strategisch 
plan 2008-2012. Hiermee wordt een sig-
naal gegeven aan de aandeelhouder en 
medewerkers dat er vertrouwen is dat 
dit doel wordt gehaald. De productie zal 
komen uit de velden Tambaredjo, Calcutta 
en Tambaredjo-Noordwest. Tambaredjo-
Noordwest wordt in 2010 in productie 
genomen, in plaats van volgend jaar. 
Er is nu wat meer ruimte voor uitbreiding 
en verbetering van de verwerkings-, trans-
port- en opslagfaciliteiten. “We werken 
nu in een nauwe bandbreedte en willen de 
faciliteiten niet continu op hun piek belas-
ten”, zegt Goerdajal. De komende periode 
worden de knelpunten in de verschillende 
productieonderdelen geïnventariseerd. 
Aan de hand hiervan zullen versneld ver-
beterprojecten worden uitgevoerd. 

Cyclisch 
Tot en met 2012 worden per jaar gemid-
deld 72 productieputten geboord. Dit bete-
kent dat de boorinstallaties ook beschik-
baar zullen zijn voor exploratieboringen 
en het uittesten van nieuwe productie- en 
boortechnieken. 
In de geschiedenis van Staatsolie zijn er 
een aantal periodes van productieverho-
ging en -consolidatie. “Dit is een cyclisch 
proces in de olie-industrie”, legt Goerdajal 
uit. De uitstel van het in productie nemen 
van Tambaredjo-Noordwest betekent ook 
dat “er geen rush is. Je kan zaken beter 
voorbereiden en efficiënter uitvoeren.”
Staatsolie kan zich in de periode van con-
solidatie richten op capaciteitsuitbreiding, 
zoeken naar nieuwe reserves en ontwikke-
ling van het personeel. De hoge olieprijzen 
moeten geen extra druk leggen op de pro-
ductie. “We willen duurzame ontwikkeling 
van de reserves. Het is net een glas lekkere 
drank. Je kan het in één teug leegdrinken of 
er op je gemak van genieten.” 

Not wise
The second option was to reinitiate the production 
objectives for the 2005 – 2010 periods, which would 
mean a cut back on production, and dropping the 
level to around 14,500 barrels a day. Drilling activi-
ties for this year would be halted, while an adjusted 
drilling program would be initiated for 2009 and 
2010, with fewer new wells.
“It wouldn’t be wise to halt production and cut back 
the production level, because it would have a great 
impact on the drilling and production crews”, says 
Goerdajal. “Such a move would seriously undermine 
the productivity and moral of the staff. We have 
already proved to be able to handle 16,000 barrels, 
so why cut back? If the reserves were not sufficient 
or if there were problems at the processing end, we 
would maybe consider this option.”

Maintaining
After studying the scenarios, a third option was 
chosen: maintaining the production level at 16,000 
barrels until 2019, as put down in the Strategic plan 
2008 – 2012. This will be a sign to both the share-
holder and the staff that there is confidence that the 
objective will be met. The production will be from the 
Tambaredjo, Calcutta and the Tambaredjo North-
West fields. Tambaredjo North-West will be taken 
into production in 2010, instead of next year.
There is now more room for expansion and improve-
ment of the existing processing, transport and stor-
age facilities. “We’re now manoeuvring on the edge 
of our abilities and we don’t want to strain the capac-
ity of our facilities”, says Goerdajal. In the period 
ahead, the problems at the various production facili-
ties will be assessed. The assessment report will 
guide an accelerated improvement program.

Recurring 
Up to 2012 an average of 72 new wells per year will 
be drilled. This means that the rigs will then also be 
available for exploration and for testing new produc-
tion and drilling techniques.
In Staatsolie’s history there have been a number 
of periods of production increase and consolida-
tion. ‘This is a recurring process in the oil industry’, 
says Goerdajal. ‘Postponing the introduction of the 
Tambaredjo North-West field also means that there 
is no rush. We can now take the time to prepare 
things better and carry them out more efficiently.’
In this period of consolidation Staatsolie can focus on 
expanding its capacity, exploring new reserves and 
developing its staff. The currently high oil prices should 
not cause an extra pressure on the production. “We 
want a sustainable development of the reserves. It is 
just like a delicious drink. You can either gulp it down 
or you could take the time to enjoy it.” 
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SV Boskamp-Staatsolie eindigt hoger dan verwacht

SV Boskamp-Staatsolie is het afge-
lopen voetbalseizoen op de derde 
plaats geëindigd in de hoogste 
voetbalafdeling (hoofdklasse) van 
Suriname. Het kampioenschap 
was binnen handbereik, maar in 
de laatste wedstrijden glipte dat 
uit handen. 

D e derde plaats in het voorbije 
voetbaljaargang is hoger dan de 

aanvankelijke doelstelling. Maar toch, 
teleurstelling was er wel na de laat-
ste wedstrijd. “Op zich niet slecht”, 
zegt Iwan Lieveld, medeoprichter en 
bestuurslid van SV Boskamp. Lieveld 
werkt bij Staatsolie, hij is senior techni-
cian bij de afdeling Maintenance. 
SV Boskamp komt uit Saramacca, het 
district waar de olievelden van Staats-
olie zich bevinden. Vanaf 2007 heeft 
Staatsolie zich voor drie jaren als hoofd-
sponsor verbonden aan dit team, een 
van de manieren om haar betrokkenheid 
met het district te tonen. 

Hoger doel
Het team had lange tijd de ranglijst aan-
gevoerd, wat voor een districtsploeg een 
goede prestatie is. De verwachtingen 
waren hooggespannen. Een kampioen-
schap of minimaal de tweede plaats zou 
Boskamp-Staatsolie recht geven op het 
spelen van Concaf-voetbal (clubkampi-
oenschappen van het Caribisch gebied, 

Midden- en Noord-Amerika). 
Lieveld was ervan overtuigd dat Bos-
kamp het zou halen. “Sinds de oprich-
ting hebben we altijd na drie jaren een 
hoger doel gehaald. Boskamp heeft drie 
jaren in Saramacca gespeeld, is daarna 
gepromoveerd naar de eerste klasse op 
landelijk niveau en van daaruit na drie 
jaren naar de hoofdklasse.” De vereni-
ging bestaat tien jaren. 
De twee voorgaande jaren had Boskamp 
zich met hangen en wurgen kunnen 
handhaven in de hoofdklasse. Een in 
2007 nieuw aangetreden bestuur deed 
een frisse wind waaien. De competitie 
werd met groot elan gestart. Bij de 
afsluiting van de eerste ronde stond 
Boskamp-Staatsolie op eerste plaats. 
En dat zou zo blijven, tot 3 wedstrijden 
voor het einde. 

Lat hoger
“Het afgelopen jaar was enerverend, maar 
toch leerrijk”, blikt bestuurslid Clyde 
Koorndijk terug. Ook hij is werkzaam 
bij Staatsolie en al zes jaar betrokken bij 
de vereniging. “Voor een jonge ploeg als 
Boskamp is het een prestatie om zo hoog 
te eindigen.” De derde plaats voldoet 
aan het doel dat vooraf was gesteld: 
eindigen binnen de eerste vijf. 
Voor het komend seizoen wordt de lat 
hoger gelegd: kwalificatie voor Con-
cacaf-voetbal. Dus, kampioen of semi-
kampioen worden. Boskamp-Staatsolie 
heeft de potentie om dit waar te maken. 

SV Boskamp–Staatsolie Exceeds 
Expectations 

SV Boskamp–Staatsolie ended third in the 
nation’s soccer top league, in the past season. 
Championship was within reach, but in the final 
matches of the season chances turned.  

By ending third, the club exceeded its initial goal, 
although the boys were disappointed after the final 
match. ‘Actually, not bad, not bad at all’, says Iwan 
Lieveld, co-founder and member of SV Boskamp 
board. Lieveld works at Staatsolie as a Senior 
Technician in the Maintenance Department.
SV Boskamp is from Saramacca, the district where 
Staatsolie has its oilfields. In 2007 Staatsolie has 
committed itself to be the club’s main sponsor 
for a three-year period. This is one way for the 
company to prove its involvement with the District 
of Saramacca.
 
Higher goal 
The team had long led the charts, which is quite 
a good achievement for a club out of the districts. 
Expectations ran high. Championship or at least 
a second place would land Boskamp–Staatsolie 
right in the Concacaf League. (The club champi-
onship for teams from the Caribbean, Central and 
North America.)
Lieveld was convinced Boskamp would make it. 
‘Ever since we started we managed to reach a 
higher goal after three years. Boskamp played 
three years in Saramacca and then moved up to 
the first division. After three years the club landed 
in the top league. With a new board, who took over 

De spelers van Boskamp-Staatsolie hebben zich in elke wedstrijd volledig gegeven, zoals hier te zien is in de wedstrijd tegen WBC.

The players of Boskamp-Staatsolie have done their utmost in every match. The picture shows the match against WBC.

Tekst / Text: Kailash Bisessar   
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Het team wordt gedragen door de plaat-
selijke bevolking. Bij elke thuiswed-
strijd was het Jaques Eliazer stadion in 
Groningen (Saramacca) tot de laatste 
plaats bezet. Bij uitwedstrijden kwam 
een flink aantal supporters mee. Bos-
kamp heeft de ambitie topvoetbal te 
behouden voor Saramacca. 

Jeugdplan
Boskamp heeft de intentie om binnen 
niet al te lange tijd het hoofdteam vol-
ledig uit spelers van Saramacca te laten 
bestaan. De huidige situatie is dat ruim 
driekwart van de spelers uit het dis-
trict afkomstig is, de rest uit Coronie 
en Paramaribo. Daarom is vorig jaar 

gestart met een jeugdplan. U-17 en U-
20 teams, met enkele talentvolle spelers, 
hebben meegedaan aan de landelijke 
jeugdcompetitie. 
Lieveld en Koorndijk blijven betrokken 
bij SV Boskamp-Staatsolie. “De combi-
natie werk en Boskamp was in het begin 
vrij zwaar, maar intussen heb ik een 
evenwicht gevonden”, zegt Koorndijk. 
Lieveld heeft zich in de afgelopen twee 
seizoenen niet optimaal kunnen geven 
vanwege drukte, maar wil het komend 
seizoen meer tijd en energie stoppen in 
het team. Als medeoprichter blijft hij 
“in hart en nieren” een Boskamp-man 
en wil bijdragen aan het bereiken van 
grotere hoogten. 

in 2007, great plans were made. The season was 
started with much energy and at the end of the first 
round Boskamp – Staatsolie was in first place. This 
would remain so until the last three matches.

Higher aim
‘Past season was exciting, yet instructive’, says 
Clyde Koorndijk, member of the board. He too 
works at Staatsolie and has been affiliated with 
the club for six years. ‘It is a great achievement for 
a young team as ours to end up so high up in the 
charts.’ By ending third Boskamp has met one of 
its initial goals: ending within the top five.
For the next season the aim will be higher: quali-
fying for the Concacaf League, so ending either 
as champion or at least semi-champion in the 
national competition. Boskamp – Staatsolie has 
the potential to do this. The team is backed by the 
local community. At every home match the Jaques 
Eliazer Stadium in Groningen, Saramacca, has 
been sold out. At away matches a large crowd of 
supporters followed the team. Boskamp aims at 
maintaining top level soccer for Saramacca.

Youth plan
Boskamp very soon wants its team entirely made 
up with young men from Saramacca. At present, 
more than three quarters of the team lives in 
Saramacca. The rest comes from Coronie and 
Paramaribo. Last year, the club started its youth 
plan. Its U-17 and U-20 teams, consisting of a few 
talented players have participated in the national 
junior league.
Lieveld and Koorndijk will stay committed to 
Boskamp – Staatsolie. Lieveld was not able to 
commit fully in the past two seasons, due to a 
busy schedule, but he promised to do better in 
the next season. As co-founder of the club, he is 
a true Boskamp devotee and he will help reach 
higher goals. 

Tekst / Text: Kailash Bisessar   

Peptalk tijdens de rust.

Peptalk during half time.

Het publiek was bij de thuiswedstrijden altijd goed vertegenwoordigd.

The public was always present at the home matches. 

V E R T R O U W E N  I N  E I G E N  K U N N E N C O N F I D E N C E  I N  O U R  O W N  A B I L I T I E S 13



Van 28 april tot en met 27 mei is 
bij Staatsolie het personeelssatis-
factie-onderzoek (PSO) gehouden. 
Het is de eerste keer dat wordt 
nagegaan hoe tevreden het per-
soneel is over haar werkomstan-
digheden. Het opkomstpercentage 
van meer dan 90 bewijst dat “men-
sen graag hun ei kwijt wilden”. 

E en belangrijke schakel in de groei 
van Staatsolie is het personeel. Het 

PSO is uitgevoerd om te weten te komen 
hoe tevreden medewerkers zijn over een 
aantal zaken die betrekking hebben op 
het bedrijf en henzelf. Staatsolie wil 
blijven investeren in haar medewerkers 
en gaat er van uit dat een tevreden 
medewerker al een grote stap vooruit 
betekent in de groei van het bedrijf. 
De uitvoering van het personeelssatis-
factie-onderzoek is een van de onder-
delen van het HRM-hoofdstuk van het 
Staatsolie Strategisch Plan 2008-2012. 
De voorbereidingen voor het onder-
zoek begonnen in het derde kwartaal 
van 2007 en “waren erg intensief”, 
zegt Vincent Essed, manager  Special 
Projects bij HRM en voorzitter van het 
projectteam.

Juiste balans
Het personeelssatisfactie-onderzoek 
moet antwoord geven op de vraag hoe 
tevreden het personeel is over haar 
werkomstandigheden. Is de werkne-
mer gemotiveerd; heerst er een prettige 
werksfeer; zijn er voldoende ontplooi-
ingsmogelijkheden; wat vindt de werk-
nemer van zijn leidinggevende en de 
wijze waarop die functioneert; hoe ziet 
de werknemer het bedrijf en de manier 
waarop de doelen worden bereikt? 
De achterliggende gedachte is dat werk-
nemers steeds meer belang hechten aan 
zaken die van invloed zijn op de kwa-
liteit van hun leven op de werkplek. 
De kunst is altijd weer de juiste balans 
tussen werk en privé in stand te houden. 
Gebrek aan welzijn op de werkplaats uit 
zich onder andere in een hoog ziekte-
verzuim, arbeidsongevallen, een lagere 
kwaliteit van het werk en  een lage 
productiviteit.

Counterpart 
Voor de uitvoering van het onderzoek is 
het internationaal adviesbureau KPMG 
aangetrokken. KPMG heeft een ruime 
ervaring in het uitvoeren van dergelijke 
onderzoeken bij diverse klanten in de 
regio en in Nederland. Het Staatsolie-

The Value of a Satisfied Employee

From 28 April through 27 May Staatsolie conduct-
ed a personnel satisfaction survey (PSO) among 
its staff. It is the first time that such a survey has 
been conducted to find out if the personnel are 
content with its working conditions. The turnout of 
more than 90 percent proves that many of the staff 
had something to say.

One very important factor in Staatsolie’s growth is 
its workers. The survey was conducted to find out 
how content the staffs are about a number of things 
regarding the company and themselves. Staatsolie 
wants to continue to invest in its personnel. The 
company argues that a content staff is a giant leap 
in the development of the company. 
The PSO is one of the segments of the chap-
ter regarding HRM in the Staatsolie Strategic 
Plan 2008-2012. The preparation for the survey 
started in the third quarter of 2007 and was “quite 
intensive”, says Vincent Essed, manager Special 
Projects at HRM and chair of the project team.

Right balance
The PSO must reveal how content the workers 
are about their working conditions. Are they moti-
vated; is there a pleasant work climate; are there 
ample career options; what does the staff think 
of their superiors and the way they perform; how 
does the staff see the company and the manner 
in which goals are met?

De waarde van een tevreden medewerker
Tekst & beeld/ Text & Photo: Sherida Asinga   

Dat medewerkers tevreden zijn, is al een stap vooruit in de groei van Staatsolie.

A satisfied staff is a step forward in Staatsolie’s growth.
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The reason for the survey is that staff increasingly 
set store by things that would improve the quality of 
their life in the work place. A right balance has to be 
maintained between work and private time. A lack 
of well-being in the work place becomes evident in 
a high number of sick leave, industrial accidents, a 
lower work quality and lower productivity.

Counterpart 
The international consultancy firm KPMG was 
attracted for the survey. KPMG has an extensive 
experience in this field with different clients in the 
region and in the Netherlands. The Staatsolie 
project team was KPMG’s counterpart and has 
assisted in finding the topics and formulating the 
questions for the survey.
The team was also involved in the logistics, 
dispatching the invitations to the personnel, pre-
paring the rooms where the questionnaires had to 
be filled in and the communication for the entire 
project. At several sites computer rooms were 
prepared where the questions could be answered 
anonymously. KPMG staff was present to help 
assist in filling in the questionnaires and to answer 
possible questions.

Anonymus 
“Most of the questions the Staatsolie staff had 
regarded the degree of anonymity of the survey”, 
says Nalinie Ramparichan of KMPG. “We have 
been able to convince the staff members that 
KPMG guarantees their anonymity. The outcome 
of the survey will be published in such a way it will 
not be possible to be traced back to individuals.”
KPMG will process and analyse the data. The 
results are expected by the beginning of August. 
“This survey will present Staatsolie a clear picture 
of how content its workers are and how their moti-
vation influences the management of company”, 
says Ramparichan. “We are convinced Staatsolie 
will take the proper measures to increase the sat-
isfaction of its staff. This will improve the manage-
ment and help realize its vision and ambitions.” 

Remarkable
On 27 May the survey was completed. 608 of 
the 656 staff members have participated in the 
survey, a turnout of 92.7 per cent. “This is quite 
remarkable for such a survey, says Essed. At the 
Sarah Maria plant (Saramacca) things did not go 
smooth at first, but after an intensive mobilisation 
campaign and information sessions, to take away 
the doubt and distrust, the required result was 
achieved. ‘It is a sign for us that people wanted to 
have their say.”
Janice and Idi, workers at the Staatsolie main 
office, think that the survey is a “good opportunity 
to speak your mind on a number of issues.” Their 
reaction and that of a few others shows that the 
follow-up is much more important than the survey 
itself. “We are looking forward to the results”, say 
Santusha and Ivette. “We would like to see that 
the results are put to use in the company.” 

projectteam diende als counterpart van 
de consultant en heeft geholpen met 
het kiezen van de onderwerpen en de 
formulering van de vragen die in het 
onderzoek aan de orde kwamen. 
Verder was het team belast met de logis-
tiek, het versturen van de uitnodigingen 
aan de medewerkers, het in orde maken 
van de zalen waar de enquête werd 
afgenomen en de communicatie rond 
het hele project. Alle personeelsleden 
van Staatsolie werden gevraagd mee 
te doen. Op de verschillende locaties 
waren computerzalen ingericht waar de 
vragenlijsten anoniem werden ingevuld. 
Medewerkers van KPMG waren erbij 
voor assistentie bij het invullen van 
de enquête en om eventuele vragen te 
beantwoorden.  

Anonimiteit
“De meeste vragen betroffen de mate 
waarin het onderzoek daadwerkelijk 
anoniem is”, vertelt Nalinie Rampa-
richan van KPMG. “Wij hebben de 
medewerkers ervan kunnen overtuigen 
dat KPMG hun anonimiteit waarborgt. 
Wij zullen de resultaten in algemene 
termen rapporteren, zodat dit niet terug 
te herleiden is naar individuen.”
De verkregen informatie wordt door 
KPMG verwerkt en geanalyseerd. Het 
resultaat wordt begin augustus ver-
wacht. “Staatsolie krijgt met dit onder-
zoek een haarscherp beeld van de tevre-
denheid onder haar medewerkers en 

hoe hun motivatie de bedrijfsvoering 
beïnvloedt”, zegt Ramparichan. Wij 
zijn ervan overtuigd dat Staatsolie de 
juiste maatregelen kan treffen om de 
tevredenheid onder haar medewerkers 
te verhogen. Dit kan bijdragen aan ver-
betering van de bedrijfsresultaten en een 
succesvolle realisatie van haar visie en 
ambities.”

Bijzonder
Op 27 mei is het onderzoek helemaal 
afgerond. In totaal hebben 608 van 
de 656 werknemers deelgenomen, een 
opkomst van 92,7 procent. “Dat is voor 
zo’n een onderzoek echt bijzonder”, 
zegt Essed. Op de bedrijfslocatie Sarah 
Maria (Saramacca) ging het niet meteen 
vlot, maar na intensief mobiliseren en 
verduidelijken waar nog enige scepsis 
bij mensen bestond, is het gelukt dit 
resultaat te bereiken. “Het is voor ons in 
elk geval een indicatie dat mensen toch 
graag hun ei kwijt wilden.”
Janice en Idi, medewerkers op het 
Staatsolie hoofdkantoor, vonden het 
onderzoek een “goede gelegenheid om 
je mening over een aantal zaken te 
ventileren”. Uit hun reactie en die van 
enkele anderen kwam steeds naar voren 
dat ze het vervolgtraject van groter 
belang achten dan het onderzoek zelf. 
“We kijken uit naar de resultaten,” zeg-
gen Santusha en Ivette. “We zien graag 
dat er ook echt iets met de bevindingen 
uit het onderzoek wordt gedaan.” 
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Het boorplatform Sovereign explorer.
The Sovereign Explorer rig.

De eerste exploratieboring in Blok 
30 is afgerond en de West-Tapir is 
verlaten. Op 10 juni zijn de eerste 
resultaten van deze exploratiebo-
ring aan Staatsolie gepresenteerd. 
Er zijn geen winbare hoeveelhe-
den koolwaterstoffen (olie/gas) 
gevonden. 

V erdere analyses van de boorgege-
vens zullen in de komende periode 

plaatsvinden. Volgens afspraak zullen 
Repsol YPF en haar partners de detail-
resultaten naar eigen inzicht publie-
kelijk maken. De booractiviteiten die 
op 16 april waren begonnen met het 
boorplatform Sovereign Explorer zijn 
zonder incidenten uitgevoerd. Behalve 
het boorbedrijf Transocean hebben tal 
van bedrijven ondersteuning verleend 
aan het project. 
De West-Tapir put ligt op 138 kilometer 
afstand van de kust in een waterdiepte 
van 100 meter. Er is geboord tot een 
gemeten diepte van circa 12.700 voet. 

22 jaren 
Het is na bijkans 22 jaren dat er een 
offshore-exploratieboring in Suriname 
heeft plaatsgevonden. De laatste explo-
ratieput in het zeegebied (near shore) 
van Suriname dateert van 1986. In wat 

nu Blok 30 heet, is begin jaren tachtig 
van de vorige eeuw een exploratieput 
(North Coronie) geboord. Overigens 
zijn in de periode vanaf 1957 tot 1986 
in het zeegebied een aantal exploratie-
putten geboord, zonder dat er een com-
merciële vondst is gedaan. 
Om alle mogelijke risico’s in kaart te 
brengen, had Repsol in de derde week 
van februari met alle bij het project 
betrokken partijen (ook Staatsolie) de 
put “op papier geboord”. Tijdens een 3 
dagen durende sessie – met rond de 70 
deelnemers – in Trinidad is gedaan alsof 
de put echt werd geboord. Zo’n bijeen-

Exploration Drilling in West Tapir 
Completed

The first exploration drilling in Block 30 has been 
completed and the West Tapir well has been 
abandoned. Staatsolie received the first data of 
the exploration drill on June 10. However, no 
recoverable hydrocarbons (oil/gas) have been 
found.

Further analysis of the data will take place in 
the months ahead. As agreed Repsol YPF and 
its partners will disclose the data to their own 
discretion. Drilling started on 16 April with the rig 
Sovereign Explorer and fortunately there were no 
accidents. The drilling contractor Transocean, as 
well as several other companies, has participated 
in this project. The West Tapir well is located at 86 
miles off the coast in 30 feet of water. Drilling took 
place to a depth of 12,700 feet.

22 years
It has been almost 22 years since the last offshore 
exploration drilling in Suriname. The last explora-
tion well in Suriname’s near shore was drilled 
in 1986. In the area now called Block 30, a well 
was drilled at the beginning of the 1980’s (North 
Coronie). From 1957 to 1986 a number of explo-
ration wells have been drilled, however, without 
striking a commercially interesting find.
In order to list all possible risks, Repsol staged a 
drill on paper in the third week of February with 

Exploratieboring West-Tapir afgerond

West-Tapir is geboord door Transocean, 

naar eigen zeggen ’s werelds grootste 

drilling contractor. Transocean heeft een 

uitgebreide vloot van offshore boorinstal-

laties voor olie- en gasboringen. Het bedrijf 

bestaat al meer dan 50 jaar en heeft onge-

veer 20.000 medewerkers. 

Transocean, the world’s biggest drilling 

contractor by their own saying, drilled 

West Tapir. Transocean has an enormous 

fleet of offshore rigs for oil and gas dril-

lings. The company is already more than 

50 years old and has 20,000 employers.

Tekst / Text: Kailash Bisessar & Sabitrie Gangapersad
Beeld / Photo: Iwan Muradin
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komst heet in het vakjargon een DWOP 
– Drill the Well On Paper. Alle stappen 
in het project werden doorlopen, zowel 
het boren als alle andere facetten (logis-
tiek, veiligheid, milieu, etc.). Dit klinkt 
misschien vreemd in de oren, maar in 
de oliewereld is dit een standaardpro-
cedure. 

Veel werk
Staatsolie en Repsol YPF sloten in 2004 
een productiedelingsovereenkomst voor 
Blok 30. In dit blok hebben de Ame-
rikaanse maatschappijen Occidental 
en Noble Energy in een later stadium 
een belang verworven. Intussen heeft 
Occidental haar belang overgedaan aan 
Noble en heeft de Amerikaanse maat-
schappij Petro-Hunt een belang in het 
blok genomen. Repsol YPF heeft vanaf 
2004 diverse geologische studies uit-
gevoerd, waaronder tweedimensionale 
en driedimensionale seismiek. Op basis 
van alle verzamelde gegevens werd het 
exploratieboorprogramma voor West-
Tapir opgesteld. 
Er is veel werk verzet om de West-Tapir 
put te boren. Nu de boring is afgerond, 
zal Staatsolie zich verder richten op de 
vorderingen van andere contracten. Ook 

staat een internationale Bidding Round 
op schema. 

all stakeholders – including Staatsolie – pres-
ent. During a three-day session, with close to 70 
participants, the drilling of the well was staged in 
Trinidad. Such an exercise is called DWOP (Drill 
the Well on Paper) in the oil industry. All phases of 
the project were completed, the drilling as well as 
all other aspects (logistics, safety, environment, 
etc.). This may seem a bit odd, but it is standard 
procedure in the oil industry.

Much work
Staatsolie and Repsol signed a production-shar-
ing contract in 2004 for Block 30. The American 
companies Occidental and Noble Energy later 
obtained a stake in this block. Occidental has 
sold its interests to Noble, while the American 
company Petro-Hunt also obtained a stake. Since 
2004 Repsol has conducted several geologi-
cal studies, including two and three-dimensional 
seismic research. The exploration drilling program 
for West Tapir was based on the data collected 
through these studies.
Much work has been done to finally drill the West 
Tapir well. Now that the drilling has been com-
pleted Staatsolie will focus on progress with the 
other contracts. An international Bidding Round 
has also been planned. 

De ministers Gregory Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen (r) en Ganeshkumar Kandhai van Openbare Werken aan 
boord van de Sovereign Explorer.

The Ministers Gregory Rusland of Natural Resources (r) and Ganeshkumar Kandhai of Public Works 
aboard the Sovereign Explorer. De tapir

De tapir – in Suriname ‘bofru’ – is een 
eigenaardig dier dat eruit ziet alsof het 
uit allerlei onderdelen van verschillende 
dieren is samengesteld. Het heeft een 
compacte, varkensachtige kop, een lang-
werpige snuit (een soort minislurf), een 
smalle strook manen en hoeven. De tapir 
kan enkele minuten onder water blijven. Hij 
is schuw en lijdt een kluizenaarsbestaan in 
het regenwoud. Tapirs houden zeer veel 
van water. Baden in de rivier en vooral 
slijkbaden op de oevers zijn de geliefde 
bezigheden. De tapir is een vegetariër.

The Tapir
The Tapir, called ‘bofru’ in Suriname, is 
a remarkable animal. It looks like it has 
been compiled out parts of several dif-
ferent animals. It has a compact, hog-like 
head, a long snout (sort of a miniature 
trunk), some manes and hoofs. The Tapir 
can stay under water for a few moments. 
The animal is quite shy and leads a soli-
tary life in the rain forest. Tapirs are found 
of water. They like bathing in the river, 
particularly taking a mud bath. The Tapir 
is herbivore. 

De Sovereign Explorer is een semi-sub-
mersible boorplatform. Dit betekent dat het 
platform naar de boorlocatie wordt gesleept 
en op de plek wordt verankerd. Het plat-
form is in staat te opereren in waterdieptes 
tot ongeveer 1350 meter en kan boren tot 
maximaal 7620 meter. De installatie heeft 
een lengte van 92 meter, een breedte van 
78 meter en een werkhoogte van 24 meter. 
De Sovereign Explorer is gebouwd in 1984 
in Engeland en voert de vlag van Liberia. 
Op het platform kunnen 100 personen 
verblijven. Het platform beschikt over een 
helikopterdek. 

The Sovereign Explorer is a semi-submer-
sible rig. This means that the rig can be 
towed to the drilling site and anchored in 
position. The rig can operate in depths of 
4,430 feet of water and drill up to 25,000 
feet. The rig measures 2,680 x 3,120 x 
960 inches. The Sovereign Explorer was 
built in England in 1984 and flies the 
Liberian flag. It can house 100 men crew. 
The rig also has a helipad.
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Ontwikkeling door sport

De speeltijden en score bij bas-
ketbalwedstrijden worden sinds 
februari secuur weergegeven via 
een nieuwe wedstrijdklok. De klok 
is een van de eerste schenkingen 
van het in november 2007 in leven 
geroepen Commissie Rehabilitatie 
en Uitbreiding Sportfaciliteiten,  
kortweg Staatsolie Sportfonds.

R eeds jaren was de wedstrijdklok 
in de Ismay van Wilgen sporthal, 

waar een groot deel van de Surinaamse 
basketbalcompetitie wordt afgewerkt, 
defect. Het was dus improviseren met 
de tijd- en scoreweergave. De basket-
balbond was al enige tijd bezig om 
een nieuwe wedstrijdklok aan te schaf-
fen. Met de komst van het Staatsolie 
Sportfonds werd dit doel sneller gere-
aliseerd.
Op donderdag 13 maart werd de klok 
officieel in gebruik genomen. Vanaf dat 
moment weten basketballers zich ver-
zekerd van een adequate tijdregistratie 
tijdens hun wedstrijden.
Ben Nuboer, voorzitter van het Sport-
fonds gaf bij de officiële overdracht 
van de klok aan dat Staatsolie gelooft 
in ontwikkeling door sport en hoopt 
dat andere bedrijven het voorbeeld van 
Staatsolie volgen. 

De schenking van de basketbalwedstrijd-
klok en de renovatie van het André Kam-
perveenstadion zijn de eerste projecten 
gefinancierd uit het Staatsolie Sport-
fonds. Voor de renovatie van het André 
Kamperveenstadion kwam de FIFA 
Wereldvoetbalbond ook in met een deel 
van de kosten. Op14 juni heeft in een 
voor een groot deel gerenoveerd stadion 
de WK kwalificatiewedstrijd tussen Suri-
name en Guyana plaatsgevonden. 

Het fonds heeft US$ 3 miljoen ter 
beschikking. Dit geld is eenmalig gere-
serveerd uit de verdiensten van Staats-
olie over het boekjaar 2006. Op de 
Algemene Vergadering van Aandeel-
houders in maart 2007 werd op voorstel 
van de minister van Natuurlijke Hulp-
bronnen Gregory Rusland, besloten een 
deel uit deze verdiensten beschikbaar 
te stellen voor duurzame sportontwik-
keling in Suriname. Onder de noemer 
‘duurzaam’ zijn de volgende catego-
rieën geïdentificeerd: 

- Infrastructuur; 80% van het beschik-
bare budget zal besteed worden aan 
infrastructuur. Onder infrastructuur 
wordt verstaan de bouw of renovatie 
van sportfaciliteiten, 
- Sportmaterialen; 10% van het budget 
zal besteed worden aan de aanschaf van 
duurzame sportmaterialen ten behoeve 
van een optimale sportbeoefening.
- Topsport en opleiden van trainers; 5% 
van het budget zal besteed worden aan 
de ondersteuning en ontwikkeling van 
topsport en het opleiden of op een hoger 
niveau brengen van trainers.
- Grote sportevenementen en -program-
ma’s; 5% van het budget zal besteed 
worden aan de ondersteuning van grote 
evenementen en programma’s. Hierbij 
moet duidelijk blijken dat deze de poten-
tie hebben voor een positieve impact op 
de desbetreffende sportonderdelen.

Sportorganisaties, sportverenigingen, 
scholen en andere organisaties hebben er 
hard aan gewerkt om op tijd, de deadline 
was 30 april 2008, hun projectdossier 
voor sportontwikkeling in te dienen. Er 
zijn meer dan 100 projecten ingediend. 
De Commissie is, o.a. gezien het groot 
aantal ingediende projecten, versterkt 
met de leden Mala Chandrikasingh en 
Patrick Brunings. De Commissie bestaat 
verder uit: Ben Nuboer (voorzitter), 
Widjai Jungerman, Maurice Brahim, 
Mike Watson en Conrad Issa. 

Development Through Sports

Since last February the play time and the score 
at the basketball games are accurately displayed 
on a new game clock. The clock is one of the 
first grants of the Committee for Rehabilitation 
and Expansion of Sports Facilities (the Staatsolie 
Sports Fund). The Sports Fund was established 
in November 2007.

The game clock in the Ismay van Wilgen Sports 
stadium had been out of order for some years. 
The stadium is host to a large portion of the 
Surinamese basketball competition. Time and 
score had to be improvised a great deal. The 
basketball federation had been meaning to buy a 
new clock for some time. When the Sports Fund 
was established the objective was realized a lot 
faster. The clock was officially inaugurated on 13 
March. From that day on the basketball league is 
assured of an accurate and adequate time keep-
ing at matches.
At the official handing over of the clock, Ben 
Nuboer, chair of the Sports Fund, said that 
Staatsolie believes in development through sports. 
He expressed the hope that other companies 
would follow suit.

The donation of the game clock and the renova-
tion of the André Kamperveen Stadium are the 
first projects financed by the Staatsolie Sports 
Fund. The World Football Federation, FIFA, also 
donated part of the funds needed to renovate 
the André Kamperveen Stadium. On 14 June 
Suriname played the World Cup qualifier against 
Guyana in the almost completely renovated 
stadium.

The Sports Fund has US$ 3 million at its disposal. 
This money was made available from Staatsolie’s 
revenues over 2006. It is a one-time gesture. 
At the shareholders meeting in March 2007, the 
Minister of Natural Resources, Gregory Rusland, 
proposed to allocate part of the revenues for sus-
tainable sports development in Suriname. Under 
the heading ‘sustainable’ the following categories 
were identified:
-  Infrastructure,
-  Sports equipment,
-  Top sport and education of trainers,
-  Large sports events and programs.

Sports associations, schools and other associa-
tions have worked hard to meet the deadline for 
submitting their project dossiers. The deadline 
expired on 30 April 2008. More than 100 projects 
have been submitted. Because of the large 
number of submitted projects the committee was 
reinforced with Mala Chandrikasingh and Patrick 
Brunings. The other committee members are Ben 
Nuboer (chairman), Widjai Jungerman, Maurice 
Brahim, Mike Watson and Conrad Issa. 

Tekst / Text: Kailash Bisessar   Foto / Photo: Ranu Abhelakh   
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Olieweetjes Oil & Gas News

Large Oil Field Found in Brazil
One of the biggest oil reservoirs in the world was found off the 
Brazilian coast. The director of the Brazilian national oil institute 
ANP, Harold Lima, said that the discovered field off the coast 
of Rio de Janeiro is probably the second largest in the world. 
Lima emphasized that his statement is based on yet unofficial 
data from the state oil company Petrobras. The oil field possibly 
holds a reserve of 33 billion barrels. It is the biggest find the last 
30 years, said Lima. The oil, however, is at a depth of almost 5 
kilometers. The oil field was dubbed Carioca after the inhabitants 
of the port city Rio. It will take years before actual exploitation 
can start. In November the Brazilian authorities announced the 
discovery of a gigantic oil and gas field off the coast of Sao Paulo. 
(ANP) 

Goldman Sachs: Oil at US$150-US$200 a barrel Possible  
in Next 6 to 24 Months      
An oil price “super-spike” to US$150-US$200 a barrel is increas-
ingly likely within the next six to 24 months, Goldman Sachs 
says. 
“We believe the current energy crisis may be coming to a head, 
as a lack of adequate supply growth is becoming apparent and 
resulting in needed demand rationing in the OECD areas in 
particular the United States,” Goldman Sachs analysts said in a 
research note. Goldman also raised its 2008 spot crude oil price 
forecasts, pegging West Texas Intermediate crude at US$108 
a barrel from a previous US$96 a barrel, and Brent crude at 
US$108 a barrel from US$95 a barrel.
However, “predicting the ultimate peak in oil prices as well as the 
remaining duration of the up-cycle remains a major uncertainty,” 
the analysts said. Goldman analysts made waves nearly three 
years ago when a team led by Arjun Murti, head of Goldman’s 
energy research team, put forward a theory that oil prices were 
in the midst of a “super-spike” that could lift oil prices as high 
as a then-unheard of US$105 a barrel. In March, the group’s 
prediction was borne out as front-month above US$105 for the 
first time ever. 
“We believe we may be in the early stages of having the end game 
of our ‘super-spike’ thesis play out, with crude oil prices having 
risen over US$50 a barrel since the U.S. economic crisis began 
last summer - a remarkable move and one that we think is funda-
mentally supported by tight global supply/demand balances.”
On the supply side, spare production capacity from the 
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) would 
continue to remain tight, with exports likely to be hampered by 
lackluster supply growth and sharply higher domestic demand, 
Goldman said. Meanwhile, non-OPEC crude production would 
also struggle to grow, particularly in Russia and Mexico. Cost 
inflation and restrictions on foreign investment in many export-
ing countries would further limit oil supply growth. On the 
demand side, a downturn in U.S. and Organization for Economic 
Cooperation and Development (OECD) countries’ consumption 
would be outpaced by strong demand growth in non-OECD coun-
tries, keeping oil market fundamentals tight. (Dow Jones) 

Brazilië ontdekt kolossaal olieveld
Voor de kust van Brazilië is een van de grootste olievoorraden ter wereld 
ontdekt. De directeur van het Braziliaanse nationale aardolie-instituut 
ANP, Haroldo Lima, zei dat het voor de kust van Rio de Janeiro gevon-
den olieveld mogelijk het op twee na grootste ter wereld is. Lima zei dat 
hij deze vooralsnog onofficiële informatie heeft van de staatsoliemaat-
schappij Petrobras. Het gaat mogelijk om 33 miljard vaten olie. Het is 
op dit gebied de grootste ontdekking in dertig jaar tijd, aldus Lima. Wel 
ligt de olie op circa 5 kilometer diepte. Het olieveld is Carioca genoemd 
naar de inwoners van de havenstad Rio. Het zal nog jaren duren voor 
daadwerkelijk met de exploitatie kan worden begonnen. In november 
maakten de Braziliaanse autoriteiten bekend dat ze voor de kust van de 
deelstaat Sao Paulo een reusachtig olie- en gasveld hebben gevonden. 
(ANP) 

Goldman Sachs: olieprijs in de komende 6 tot 24 maanden  
tussen US$ 150 –US$ 200 per barrel
Volgens Goldman Sachs is het heel goed mogelijk dat de olieprijs in de 
komende zes tot 24 maanden een supersprong maakt naar tussen de US$ 
150 en US$ 200 per barrel. “Wij geloven dat de huidige energiecrisis naar 
een climax groeit, nu de groei in de olieaanbod duidelijk achterblijft. Dit 
leidt dan weer naar rantsoenering van de vraag in de OECD landen in het 
bijzonder de Verenigde Staten”, stellen analytici van Goldman Sachs in 
een onderzoeksrapport. Goldman heeft haar voorspellingen voor 2008 
voor ruwe olie bijgesteld. De prijs voor West Texas Intermediate crude is 
vastgesteld op US$ 108 per barrel. De vorige voorspelling was US$ 96 
per barrel. Brent crude is gesteld op US$ 108 per barrel terwijl het eerder 
gesteld was op US$ 95 per barrel.
De analytici zeggen dat er nog grote onzekerheid bestaat om de uit-
eindelijke piek in de olieprijzen te voorspellen en de tijdsduur van de 
opgaande trend van de prijs. Analytici van Goldman veroorzaakten een 
flinke deining toen bijna drie jaar terug een team onder leiding van Ar-
jun Murti, het hoofd van Goldman’s energieonderzoeksteam, een theorie 
opperde dat de olieprijzen zich temidden van een grote stijgingsspiraal 
bevonden die de prijs kon opstuwen naar het ongehoorde niveau van 
US$ 105 per barrel. In maart kwam de voorspelling uit toen de prijs voor 
het eerst in de geschiedenis de grens van US$ 105 overschreed. “Wij zijn 
ervan overtuigd dat de superstijging-theorie zich nu in een beginstadium 
bevindt, nu de olieprijzen met meer dan US$ 50 per barrel zijn gestegen 
sedert het begin van de Amerikaanse oliecrisis vorige zomer. Het is een 
opmerkelijke gebeurtenis die voornamelijk ondersteund wordt door de 
wereldwijde vraag- en aanbodbalans.”
Aan de aanbodzijde blijft de magere productiecapaciteit van de Orga-
nisatie van Olie Exporterende Landen (OPEC) de zaak ophouden. De 
exporten zullen mogelijk tegengewerkt worden door de achterblijvende 
groei in het aanbod en de aanmerkelijk hogere binnenlandse vraag, stelt 
Goldman. In de tussentijd is er ook bij de niet OPEC-landen een kwakke-
lende groei van de productie van ruwe olie te bespeuren, in het bijzonder 
in Rusland en Mexico. Kosteninflatie en beperkingen op buitenlandse 
investeringen werken remmend op de toename van de olielevering.
Aan de vraagzijde wordt een neergaande trend in het verbruik in de VS 
en de landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OECD) geconstateerd ten opzichte van een sterke groei 
van de vraag in niet-OECD landen. Hierdoor blijft er een enorme druk 
op de olie markt. (Dow Jones) 
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Op 4 april vond de jaarlijkse hul-
diging van jubilarissen plaats, de 
eerste voor dit jaar. Familie, vrien-
den, kennissen en collega-werk-
nemers gaven acte de présence. 
In totaal werden 27 jubilarissen 
gehuldigd waarvan negentien met 
12½ dienstjaren, zeven met 25 
dienstjaren en één persoon die met 
pensioen ging.

I edere aanwezige die de ballroom van 
Torarica die avond binnenliep, stapte 

binnen in een verhaal. Je waande je echt 
even in een prachtig bos, veel groen en 
veel kleurige bloemen. De verschillende 
pangistoffen die hier en daar gedrapeerd 
waren completeerden het geheel.

Tegen zeven uur was de zaal reeds 
volgelopen en kon een aanvang wor-
den gemaakt met het programma. De 
SWOS-voorzitter, Lloyd Read beet als 
eerste spreker voor de avond de spits 
af. Na de SWOS-voorzitter kwam Iwan 
Kortram, Financieel-directeur aan het 
woord. In zijn speech richtte hij zich tot 
de jubilarissen waarbij hij dank uitbracht 
voor hun inzet de afgelopen jaren en 
memoreerde de steun die zij van hun 
familie of gezin mochten ondervinden. 
Wnd.president-commissaris, Stanley 
Marica sloot de rij van sprekers af. Ook 
hij bedankte de jubilarissen, feliciteerde 
hen met deze mijlpaal en moedigde hun 
aan te blijven bouwen op eigen kunnen.

Hierna werden alle jubilarissen op 
gepaste wijze gehuldigd. De verschillen-
de verhalen tekenden een portret die een 
andere kant van de jubilaris lieten zien. 
Het was van de gezichten af te lezen dat 
ze de aandacht echt op prijs stelden. Het 
was dan ook hun avond.
Refining en Marketing directeur, Ben 
Nuboer, met 25 dienstjaren werd deze 
avond ook gehuldigd. Iwan Kortram 
richtte een speciaal woord tot hem. Van 
de aanwezigen kreeg hij een staande 
ovatie.

Met het optreden van de populaire 
Surinaamse zanger, Damaru, werd het 
officieel gedeelte afgesloten. Het was 
de culturele dansgroep Fiamba die het 
hoogtepunt van de avond vormde. De 
soepel met hun heupen bewegende dan-
seressen en dansers pakten onverwachts 

Huldiging jubilarissen binnen een verhaal

Honoring the Jubilee 
within a story

On 4 April the annual honor ceremony was 
held, the first for this year. Family, friends, 
acquaintances and colleagues were present 
at the fete. A total of 27 jubilee were honored, 
19 of which for 12½ years of service, seven 
for 25 years of service and one retiree. 

Everyone entering Torarica’s ballroom that 
evening entered a dream world. One would 
be under the illusion to be walking in a beauti-
ful forest, with much greenery and color-
ful flowers. The several traditional loincloths 
draped everywhere completed the picture.

By seven the room was filled and the cer-
emony could be started. Staatsolie Workers 
Union chairman, Lloyd Read, was the first 
speaker of the evening. Next came Iwan 
Kortram, Finance Director. In his speech 
Kortram addressed the jubilee, thanking 
them for efforts in past years. He also men-
tioned the support from family and friends. 
Acting president of the Board of Supervisory 
Commissioners, Stanley Marica, was last. 
He too thanked the jubilee and congratu-
lated them with this milestone. He also 
encouraged them to continue to build on 
their own abilities.

Tekst / Text: Sherida Asinga   Beeld / Photo: Ranu Abhelakh

Het optreden van de populaire zanger Damaru viel goed in de 
smaak bij het publiek.

Entertainment by the popular singer Damaru pleased the  
public very much.

Ben Nuboer, directeur Refining & Marketing, werd gehuldigd voor zijn 25 dienstjaren.

Ben Nuboer, Refining and Marketing director, is being honored for 25 years of loyal services.
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‘hun slachtoffers’ uit de zaal en trokken 
hun het podium op.
Er werd spontaan meegedanst en 
getracht de bewegingen van de awasa 

dans zo goed als mogelijk na te boot-
sen. In juli wordt een tweede groep 
gehuldigd en de laatste groep traditio-
neel in december. 

Staatsolie was opzoek naar een Lab 
Analist. Ramesh Ratiram afgestudeerd 
Chemisch Analist van het Natin en toen 
nog werkzaam bij CIC zag zijn kans 
schoon en solliciteerde naar die vacatu-
re. Hij werd aangenomen. Op 13 maart 
2008, 12½ jaar later viert hij zijn dienst-
jubileum.
Ratiram heeft steeds op treatment 
gewerkt waar het laboratorium een sec-
tie van is. 
Hij begon op Catharina Sophia, daarna 

Jossiekreek en is nu op TA58. In 2005 maakte hij promotie tot Sr. Lab Analist, 
een gebeurtenis die hij als het hoogtepunt in zijn loopbaan ziet. 
Een onderdeel van zijn werk dat hij het leukst vindt, is de research. “Je hebt 
verschillende opties voorhanden, maar je moet steeds weer de goede chemi-
caliën weten te vinden om de crude (olie) beter te verwerken.”
Ratiram zegt dat hij het bedrijf heeft zien groeien: “We zijn geen baby meer, 
maar op weg naar volwassenheid.” De ISO-certificering van Staatsolie vindt 
hij een goede ontwikkeling. “Men kan ons hierdoor alleen maar serieuzer 
nemen.”
Over zijn toekomstplannen wijdt hij liever niet uit. Hij houdt dat liever 
geheim. Ratiram gaat twee keer in de week voetballen en doet als het even kan 
mee met alle trimlopen. Vorig jaar deed hij ook mee met de businessestafette 
samen met enkele andere Staatsoliërs. 

On the road to maturity

Staatsolie needed a laboratory analyst and Ramesh 
Ratiram saw the opportunity to apply for the job. Back 
then the Chemical Analyst, who had graduated from 
Natin, was still employed by CIC. He was in luck, 
because he got the job. On 13 March 2008, he cel-
ebrated his 12½ years jubilee. 
Ever since he started with the company, Ratiram 
has been working at Treatment, of which the lab is 
a sub division. He started at the Catherina Sophia 
Treatment, went on to the Josikreek Treatment and 
now he is working at the TA58 Treatment. In 2005 he 
was promoted to Senior Lab Analyst. For him this is 
the height of his career. 
One part of his work he likes best is research. “There 
are several options in front of you, but you have to 
choose the right chemicals to process the crude. I 
have seen the company grow”, says Ratiram. “We’re 
not a baby anymore, but we’re on the road to maturity.” 
The ISO certification of Staatsolie is a good develop-
ment. “People will have to take us serious this way.”
He would rather not talk about his future plans. “That’s 
a secret.” Ratiram plays soccer twice a week and if 
possible he participates in every fitness walk. Last 
year he participated in a 22 km relay of together with 
co-workers from Staatsolie. 

Jubilarissen/Jubilarians
Op weg naar volwassenheid

Tekst / Text: Sherida Asinga

Then the jubilees were honored in a manner 
befitting their status. The several stories 
told, portrayed a different side of the jubi-
lee. The look on their faces revealed how 
much they valued the homage. It was their 
night. Refining and Marketing Director, Ben 
Nuboer, was among those honored for 25 
years of service. He received a special 
address by Kortram and a standing ovation 
from all the guests.
The official part was closed with a perfor-
mance by the popular Surinamese singer 
Damaru. The main attraction of the eve-
ning, however, was the cultural dance group 
Fiamba. The smoothly moving dancers 
would suddenly grab hold of a ‘victim’ for a 
dance on stage. The victims spontaneously 
danced along and tried to imitate the move-
ments of the awasa dance as best as pos-
sible. In July the second group of jubilee will 
be honored and the last group, traditionally, 
in December. 

Het aanwezige publiek deed spontaan mee met de groep Fiamba.

The guests spontaneously joined the Fiamba dance group.
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Dat schouderklopje  
doet je echt goed

Jubilaris Hendri Pawirodikromo heeft 
een zachte, bijna verlegen stem. Hij 
weet me door zijn komische manier 
van praten echter flink aan het lachen 
te maken. Hendri besloot bijkans der-
tien jaar terug zijn naam bij ‘Arbeid’ 
(ministerie van Arbeid) op te geven 
als werkzoekende. Om de zoveel tijd 
informeerde hij als er iets voor hem was. 
Eindelijk…na zeven maanden werd hij 
opgeroepen. Bij Staatsolie, toen nog 

een jong  bedrijf, kon hij meteen aan de slag. In mei 1983 kwam hij in vaste 
dienst. Hij werd geplaatst in de ‘stootploeg’ als Crewboss. Een functie die hij 
tot 2003 vervulde. Hierna werd hij benoemd tot Well Operator Ie klas. “Ik ben 
dankbaar voor wat ik heb”, zegt Pawirodikromo. “Ik ben niet zo geschoold, 
maar heb door goed te luisteren veel geleerd. Mijn leidinggevenden hebben 
mij altijd gemotiveerd. Als ik mijn werk naar behoren heb gedaan, wordt dat 
ook gezegd en dat schouderklopje doet je echt goed.”
Het leukste aan zijn werk vindt hij het in productie nemen van nieuwe bron-
nen. “Ik ben altijd weer ontzettend benieuwd naar hoeveel zo’n bron zal 
gaan produceren. Laatst heb ik bij een bron een meerproductie van 15 barrels 
gehad.” In zijn vrije tijd doet Pawirodikromo aan kleinlandbouw. Hij is ook 
erg fanatiek met zijn ‘wagi’ (auto), want die moet altijd glimmend schoon 
zijn. Pawirodikromo ziet zijn toekomst nog steeds bij Staatsolie. “Straks heb 
ik dertig dienstjaren. Ik heb geen speciale wensen meer. Ik ben al blij dat ik 
als werknemer bij Staatsolie de gemeenschap mag dienen.” 

That Pat on the Back  
Really Does Well

Hendri Pawirodikromo is soft spoken, almost shy. He 
does make me laugh, though, with his funny way of 
speaking. Almost thirteen years ago Hendri decided 
to list as a job-seeker with the Ministry of Labor. He 
dropped in regularly to see if there was something 
for him. Finally… after seven months he got word. 
He could start at once at Staatsolie, by then, still a 
young company. In May 1983, he received a per-
manent position with the company. He started with 
the ‘storm troopers’ as Crew boss. He stayed in that 
position until 2003, when he was promoted to Well 
Operator 1st class. ‘I’m grateful for what I have’, says 
Pawirodikromo. ‘I haven’t had much education, but 
by listening well, I’ve learnt much. My superiors have 
always motivated me. Whenever I had performed well, 
they told me so and that pat on the back really felt 
good.’ The best thing he likes about his work is tak-
ing new wells into production. ‘I always wonder how 
much such a well is going to produce. Recently one 
of my wells produced 15 barrels more.’ In his spare 
time Pawirodikromo practises small-scale agriculture. 
He is also quite a fanatic when it comes to his ‘wagi’ 
(car), because he likes to keep it spick and span. For 
Pawirodikromo his future is with Staatsolie. ‘Soon I will 
celebrate 30 years of service. I don’t have anymore 
special wishes. I’m just content to serve the commu-
nity by working at Staatsolie.’ 

Veel geleerd door te vragen

Kenneth Singapradja kwam in oktober 
1995 in dienst als guard te Saramacca. 
Na een aantal jaren veranderde hij van 
werkomgeving. Intussen is Kenneth al 
vijf jaar bij Rig Maintenance als Mecha-
nic 3de klas. Hij is technisch aangelegd 
en toen de gelegenheid zich voordeed 
om van job te veranderen, greep Ken-
neth die ook aan. “Het was voor mij 
ook een manier om mijn kennis te ver-
breden. Mijn afdeling is belast met het 
onderhoud van alle equipement van de 

boorinstallaties, zoals de generatoren en pompen. Ik heb een leuke werkkring. 
Als ik iets wil weten of hulp nodig heb, hoef ik het maar te vragen. Op deze 
manier heb ik ook veel geleerd.”
Een hoogtepunt in zijn loopbaan  vindt hij de overstap naar Maintenance, “want 
dat was vanaf het begin mijn streven”. Singapradja gaat in zijn vrije tijd voetbal-
len, trimmen of anders kamperen buiten de stad. Een uitstapje met zijn afdeling 
naar West-Suriname zal hij niet gauw vergeten. Dat was het leukste. 

I Have Learnt Much by  
Asking Questions

Kenneth Singapradja entered service as a guard in 
1995 at Saramacca Operations. After a few years, he 
was transferred. Now he has been at Rig Maintenance 
as Mechanic 3rd class for five years already. He 
has technical skills and when opportunity knocked 
Kenneth seized it with both hands. “It was a way for 
me to expand my knowledge. My department does 
the maintenance of all the drilling equipment, including 
the generators and the pumps. I like my job. If I want 
to know something or need help, I just have to ask. I 
have learnt much this way.”
His transfer to Maintenance was a height in his career 
“for that was my goal all along”. Singrapradja likes play-
ing soccer, jogging and camping in his spare time. He 
will not easily forget the trip his department made to West 
Suriname. It was the best experience he ever had. 
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Personalia/Personnel News (Maart 2008 - Mei 2008)

JUBILARISSEN/JUBILEES  
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT JUBILEUMDATUM/DATE

25 dienstjaren/years  
Bindesar R. Field Production Tambaredjo 1 mei 2008 
Hanoeman T. Mechanical Maintenance 1 mei 2008
Kromopawiro T. Utilities 1 mei 2008
Pawirodikromo H. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 mei 2008
Soerasemita H. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 mei 2008
  
12½ dienstjaren/years  
Bechoe D. Utilities 13 maart 2008
Moeljomenawi H. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 mei 2008
Sariman P. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 mei 2008
Gallant J. Refining Operations 7 maart 2008
Watson H. Refining Operations 1 april 2008
Gonsalves Jardin de Ponte B. Maintenance Control Center 15 maart 2008
Gopal S. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 11 maart 2008
Kromodimedjo S. Utilities 1 april 2008
Kamsoeri-Libretto I. Drilling 15 maart 2008
Rasiawan R. PS & PS Saramacca 1 april 2008
Ratiram R. Crude Treatment & Pipeline Operations TA58 1 april 2008
Tamat N. Crude Treatment & Pipeline Operations TA58 1 april 2008
Redjosentiko J. Mechanical Maintenance 6 maart 2008
Sanmoerdi H. Production Development 1 april 2008
Singapradja K. Heavy Equipment Maintenance 1 april 2008
Stomp M. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 4 april 2008

NIEUW/NEW  
NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT

Sleman A. Manager ICT ICT-General
Lieuw A Sen M. Process Engineer Refining Expansion Project
Goli R. Jr. Production Geologist Production Geology
Moespar-Saimo V. Administrative Assistant III Public Relations

GEBOREN/BORN 
NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT

Deveron Beeldstroo M. Maintenance Engineering & Document Control center
Lakeisha Drenthe W. Maintenance Refinery
Ishaan Aliradja-Amanh U. Managing Directorate
Amir Naarden D. Heavy Equipment Maintenance
Rishaya Khedoe R. Drilling

PROMOTIE/PROMOTION 
NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT

Vermeer A Manager Finance Finance Administration General
Tujeehut L. Internal Auditor Internal Audit
Dompig M. Sales Administrator Sales Administration
Rozen S. Well Mechanic I Well Servicing 
Amania H. Facility Operator I Crude Treatment & Pipeline Operations TA58
Amatirsat K. Facility Operator I Crude Treatment & Pipeline Operations TA58
Bechoe J. Facility Operator II Crude Treatment & Pipeline Operations TA58
Djojowiardjo J. Facility Operator II Crude Treatment & Pipeline Operations TA58
Sabying R. Facility Operator I Crude Treatment & Pipeline Operations TA58
Maikoe S. Well Mechanic I Well Servicing
Wardi C. Division Secretary Production Operations General
Jacobs B. Captain Marine Operations & Oil Movement

UIT DIENST/RESIGNED 
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT

Ijskes T Procurement (Projects)
Brahim M. Corporate Planning
Top J. ICT (Infrastructure)
Piroe M. Utilities 
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Diabetes Mellitus tops the list of causes of death in Suriname. 
Almost eight percent of the population suffers from this affliction. 
A large number of these diabetes patients mostly have insufficient 
access to a complete package of healthcare provisions including 
ophthalmologic screening, pedicure and dietary supervision. The 
Foundation Diabetes Educatie Suriname (Foundation for Diabetes 
Awareness Suriname) wants to change all this. A mobile service has 
been put up to this means. The Ministry of Health assisted in buying 
a bus, with which the care can now be taken to the needy ones liv-
ing the various districts, suburban areas and communities. The bus 
is outfitted with equipment and information material. A number of 
volunteers have been trained to man the ‘mobile test center’, which 
has been operational since February. The bus has been dubbed 
‘Sukru Mira’ (sugar ant). Staatsolie has contributed financially to 
this project. 

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES

Diabetes Educatie
Diabetes Education

Tekst / Text: Kailash Bisessar

De “Sukru Mira” in actie. / The “Sukru Mira” in action.

Diabetes Mellitus (suikerziekte) staat boven aan de lijst van doods-
oorzaken in Suriname. Zo’n 8 procent van de bevolking leeft met 
deze aandoening. Over het algemeen heeft een groot aantal diabe-
tespatiënten onvoldoende toegang tot een integraal pakket gezond-
heidszorgdiensten zoals oogheelkundige screening, voetzorg en 
dieetbegeleiding. De stichting Diabetes Educatie Suriname wil 
hierin verandering brengen en heeft hiervoor een mobiele service 
opgezet. Door tussenkomst van het ministerie van Volksgezondheid 
is een bus gekocht, waarmee de zorg dichterbij wordt gebracht voor 
patiënten in verschillende districten, buitenwijken en centra. De bus 
is ingericht met apparatuur en voorlichtingsmateriaal. Ook zijn er 
een aantal vrijwilligers opgeleid voor bemensing van de “mobiele 
prikservice”, die sedert februari actief is. De bus is gedoopt tot 
‘Sukru Mira’ (suikermier). Staatsolie heeft financieel bijgedragen 
aan de realisering van dit project. 
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