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Final design phase Refinery 
Expansion Project started

The final design phase of the Refinery Expansion 
Project (REP) has officially started. The project 
was awarded to the American/Dutch company 
CB&I Lummus B.V. The 12.4 million euro contract 
was signed on 21 July.
 
The final design phase, the Front End Design 
Phase 3 (FED3 phase), is the last of the three 
preparatory phases of the Refinery Expansion 
Project. In the FED3 phase CB&I Lummus will 
draft the basic design, the plan of action and the 
budget for the construction of the new refinery.
In the past months, contracts have also been 
signed with several Technology Licensors. These 
are specialized industries that supply process 
technology for patented refinery processes. These 
licensors include Chevron-Lummus-Global (CLG, 
USA), Haldor Topsoe (HTAS, Denmark), Grimm 
Engineering (USA) and Shell-Lummus (The 
Netherlands). The total cost for these licensor 
contracts is US$ 8.3 million. CB&I Lummus’ main 
task is to combine all the sub designs and to pro-

De laatste voorontwerpfase van 
het Raffinaderij Expansie Pro-
ject (REP) is officieel begonnen. 
De uitvoering is toegekend aan 
het Amerikaans/Nederlandse 
bedrijf CB&I Lummus BV. Het 
contract, waarmee 12,4 miljoen 
euro gemoeid gaat, is op 21 juli 
getekend. 

D e	 laatste	 voorontwerpfase,	 Front	
End	Design	Phase	3	 (FED3	fase),	

is	de	laatste	van	de	drie	voorbereidings-
fasen	van	het	Raffinaderij	Expansie	Pro-
ject.	In	de	FED3	fase	zal	CB&I	Lummus	
het	basisontwerp,	het	uitvoeringsplan	en	
de	begroting	voor	de	constructie	van	de	
nieuwe	raffinaderij	opstellen.	
Verder	zijn	de	laatste	maanden	contrac-
ten	getekend	met	een	aantal	technologie-
licentiehouders/-leveranciers	(Technolo-
gy	Licensors).	Dit	zijn	gespecialiseerde	
bedrijven	 die	 de	 procestechnologieën	
leveren	 voor	 gepatenteerde	 raffinage	

processen.	Deze	licensors	zijn	Chevron-
Lummus-Global	 (CLG,	 USA),	 Haldor	
Topsoe	 (HTAS,	 Denemarken),	 Grimm	
Engineering	 (USA)	 en	 Shell-Lummus	
(Nederland).	 De	 totale	 waarde	 van	 de	
licensorscontracten	 bedraagt	 US$	 8,3	
miljoen.	De	hoofdtaak	van	CB&I	Lum-
mus	BV	 is	 om	 alle	 deelontwerpen	 van	
de	 Licensors	 en	 Lummus	 zelf,	 samen	
te	 smeden	 tot	 een	 geïntegreerde	 raf-
finaderij.

Huis
Staatsolie	 is	 actief	 betrokken	 bij	 de	
FED3	fase.	Zes	leden	van	het	REP-team	
zijn	 sinds	 eind	 juli	voor	 langere	 tijd	 in	
Nederland,	 waar	 het	 ontwerp	 plaats-
vindt.	 Daar	 zullen	 zij	 het	 ontwerp	 van	
de	 raffinaderij	 en	 de	 procesinstallaties	
beoordelen	 en	 goedkeuren.	Verder	 zul-
len	zij	meewerken	aan	het	ontwerp	door	
opties	 te	helpen	evalueren	en	besluiten	
daarover	te	nemen.	Eigenlijk	is	het	dus	
over	 de	 schouder	 heen	 kijken	 van	 de	
ontwerper.	
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Laatste ontwerpfase Raffinaderij Expansie Project gestart

Tekst / Text: Kailash Bisessar   Beeld / Photos: Ranu Abhelakh

Marc Waaldijk, algemeen directeur van Staatsolie ontvangt een exemplaar van het contract uit handen van Foeke Kolf, president-directeur van CB&I Lummus.

Marc Waaldijk, Staatsolie’s managing director receives a copy of the contract from Foeke Kolf, CEO of CB&I Lummus. 
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“Een	beetje	te	vergelijken	met	de	bouw	
van	een	huis,”	legt	Tom	Ketele,	Project-
manager	REP,	uit.	 “De	architect	maakt	
voorstellen	en	overlegt	die	aan	de	klant.	
De	 klant	 evalueert	 de	 voorstellen	 en	
neemt	 besluiten.”	 Dat	 het	 REP-team	
met	 6	 mensen	 in	 Nederland	 zit,	 heeft	
onder	 meer	 als	 voordeel	 dat	 er	 goed	

doordachte	 en	 uitgewerkte	 ontwerpen	
de	 tekentafel	 verlaten	 en	 communica-
tielijnen	kort	worden	gehouden.	“Teke-
ningen	bekijken	en	bespreken	gaat	nou	
eenmaal	 een	 stuk	 makkelijker	 als	 je	
samen	om	de	tafel	zit.”

Andere projectdelen
Momenteel	telt	het	projectteam	10	full-
time	leden,	10	medewerkers	van	andere	
afdelingen	 zijn	 deeltijds	 betrokken	 bij	
het	project.	Zes	van	de	‘parttimers’	zijn	
raffinaderijoperators	die	zich	nu	aan	het	
voorbereiden	 zijn	 voor	 de	 studies	 over	
de	 veiligheidsaspecten	 en	 -procedures	
die	zullen	gelden	voor	het		opereren	van	
de	 nieuwe	 raffinaderij.	 In	 maart	 2009	
vertrekken	 zij	 voor	 3	 maanden	 naar	
Nederland	 voor	 de	 studies,	 die	 onder-
deel	zijn	van	de	FED3	fase.	
De	overige	teamleden	houden	zich	hier	
bezig	 met	 de	 uitwerking	 van	 andere	
projectdelen.	 Dit	 omvat	 onder	 andere	
het	bouwklaar	maken	van	het	terrein,	de	
engineering	van	de	diesel-	en	gasoline-
pijpleidingen	van	de	raffinaderij	naar	de	
afnemers/distributeurs,	 coördinatie	 van	
veiligheids-	 en	 milieuactiviteiten,	 de	
milieueffectenstudie,	 de	 projectadmini-
stratie	 en	 -boekhouding.	 Intussen	 zijn	
de	voorbereidingen	voor	het	verrichten	
van	 een	 uitgebreide	 milieueffectenstu-
die	gestart.	De	richtlijnen	zijn	opgesteld	
en	 in	 twee	afzonderlijke	vergaderingen	
besproken	 met	 autoriteiten	 en	 omwo-
nenden.	Het	commentaar	van	deze	groe-
pen	 zal	 worden	 meegenomen	 voor	 het	
opstellen	van	de	definitieve	richtlijnen.	

EPC
De	 FED3	 fase	 bestaat	 uit	 2	 hoofdacti-
viteiten:	
1.	 De	 basic-engineering,	 die	 ruim	 12	
maanden	in	beslag	zal	nemen.	Bij	deze	
activiteit	zijn	de	‘hoofdrolspelers’	Lum-
mus,	Staatsolie	en	de	licensors.
2.	Aanbesteding	van	de	EPC.	Deze	acti-
viteit	 loopt	 parallel	 met	 de	 basic-engi-
neering	en	gaat	zo’n	6	maanden	langer	
door.	Vandaar	dat	de	FED3	in	totaal	18	
maanden	zal	duren.		
Aan	 de	 hand	 van	 het	 basisontwerp	 zal	
de	constructie	van	de	raffinaderij	plaats-
vinden.	Deze	zal	geschieden	volgens	de	
EPC-methodiek	 waarbij	 detailenginee-
ring,	procurement	(inkoop)	en	construc-
tie	 door	 de	 aannemer	 zullen	 plaatsvin-
den.	 De	 EPC-fase	 vangt	 aan	 nadat	 de	
uitvoerder	 is	 geselecteerd,	 de	 financie-
ring	 rond	 is	 en	 de	 nodige	 goedkeurin-
gen	zijn	verkregen.	De	voorbereidingen	
voor	de	aanbesteding	beginnen	eind	dit	
jaar.	Het	 is	de	bedoeling	om	de	gehele	

Het Raffinaderij Expansie Project is al 
enige jaren in voorbereiding. Tussen 
2002 en 2007 zijn activiteiten uitgevoerd 
die tot de FED1 en FED2 fase kunnen 
worden gerekend. Als voorbereiding op 
de FED3 fase zijn begin 2008 onder-
handelingen gevoerd met verschillende 
leveranciers van procestechnologieën. 
Het Raffinaderij Expansie Project is een 
van de concrete doelstellingen van het 
Strategisch Plan 2008-2012. Samenge-
vat komen de doelen van het Raffinaderij 
Expansie Project neer op: 
•  Verdubbeling van de verwerkingsca-

paciteit van de raffinaderij tot 15.000 
barrels per dag;

•  Maken van eindproducten van hoge 
kwaliteit waaronder diesel en gasoline 
ter voorziening van de locale markt;

•  Verhogen van de inkomsten voor zowel 
Staatsolie als de Overheid.  

De nieuwe raffinaderij moet volgens plan 
in 2012 gereed zijn en premium die-
sel, gasoline, stookolie en asfaltbitumen 
voornamelijk voor de locale markt pro-
duceren en zwavelzuur voor de export. 

The preparations for the Refinery Expansion 
Project have been underway for a few years 
now. Between 2002 and 2007 activities were 
undertaken which could be considered the 
FED1 and FED2 phases. In preparation to 
the Fed3 phase, negotiations were held with 
several suppliers of process technology.
The Refinery Expansion Project is one of 
the concrete objectives of the Strategic Plan 
2008 – 2012. A summary of the objectives of 
the REP read:
•   Doubling the processing capacity of the 

refinery to 15,000 barrels a day.
•  Producing high quality end products, includ-

ing diesel and gasoline to supply the local 
market.

•  Increasing Staatsolie’s and the govern-
ment’s revenues.

The new refinery will have to be ready in 
2012, producing premium diesel, gasoline, 
fuel oil and asphalt bitumen for the local 
market and sulphuric acid for the export.

duce one final design for an integrated refinery.

Building a house 
Staatsolie has an active role in the FED3 phase. 
Six members of the REP team have been dis-
patched to the Netherlands, where the designs 
are made, for an extended period. The REP team 
will assess and approve of the design for the refin-
ery and the process installations. They will also 
contribute to the design by evaluating options and 
making decisions to this regard. They will actually 
be looking over the designers’ shoulder.
‘It’s a little like building a house,’ says Tom Ketele, 
Project manager REP. ‘The architect makes a few 
drafts which he consults with the client. The client 
evaluates these drafts and makes a decision.’ The 
advantage of having a six members REP team in the 
Netherlands is that all designs that leave the draw-
ing board will have been thoroughly discussed and 
detailed and communicating about these is direct. 
‘Assessing designs and discussing them is a lot 
easier if you simply sit together around the table.’

Other parts of the project
Currently the project team has ten fulltime mem-
bers and ten part timers from other departments. 
Six of the latter are refinery operators who are now 
studying safety aspects and procedures which will 
be in place for the new refinery. They will leave 
for a three-month mission to the Netherlands in 
March 2009 as part of the FED3 phase.
The remaining team members will work out the 
other parts of the project locally. Their task includes 
preparing the site for construction, the engineer-
ing of the diesel and gasoline pipelines from the 
refinery to the buyers/distributors, coordination of 
safety and environment measures, the environment 
study, and the project accounting. In the mean time 
the preparations for a comprehensive environment 
study have been started. The guidelines have 
been drafted and have already been discussed 
with the authorities and the neighboring residents. 
Comments from these groups will be included 
when the final draft of the guidelines will be made.

EPC
The FED3 phase consists of two main activities: 
1. The basic engineering, which will take more 
than 12 months to complete. The main partici-
pants for this part are Lummus, Staatsolie and the 
licensors.
2. Tendering the EPC. This activity happens 
simultaneously with the basic engineering, but will 
run at least six months longer. The FED3 phase 
is therefore planned for a total of 18 months.
Construction of the refinery will be according to 
the basic design. The EPC method will be applied, 
which means that detail Engineering, Procurement 
and Construction will all be taken care of by the 
contractor. The EPC phase starts as soon as a 
contracting firm for the project has been selected, 
the financing has been secured and the necessary 
licences have been acquired. The preparations 
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EPC	fase	als	één	contract	uit	te	besteden	
aan	een	aannemer.

Goed doordacht
Tijdens	 de	 EPC	 fase	 wordt	 veruit	 het	
meeste	 geld	 uit	 gegeven.	 De	 FED3	 is	
dan	ook	een	cruciale	fase.	Het	vooront-
werp	dient	grondig	te	gebeuren	zodat	er	
geen	wijzigingen	komen	tijdens	de	EPC	
fase.	Ketele	maakt	weer	de	vergelijking	
met	 een	 huis	 bouwen.	 “Als	 de	 archi-
tect	 en	 de	 klant	 geen	 goed	 doordacht	
voorontwerp	 hebben	 gemaakt,	 neemt	
de	 kans	 op	 wijzigingen	 toe	 tijdens	 de	
bouw.	De	aannemer	staat	dan	klaar	met	
de	hand	omhoog	en	de	onvoorziene	kos-
ten	lopen	snel	op.”
De	 EPC	 fase	 heet	 ook	 wel	 de	 uit-
voeringsfase	 en	 bestaat	 uit	 drie	 over-
lappende	 subfasen:	 detailengineering,	
procurement	 en	 constructie.	 Tijdens	
de	 detailengineering	 wordt	 het	 voor-
ontwerp	 (FED3)	 verder	 uitgewerkt	 tot	
constructietekeningen.	 Om	 tijd	 te	 win-
nen	 start	 de	 procurement	 (inkoop)	 van	
materialen,	equipment	en	diensten	reeds	
tijdens	 de	 detailengineering.	 Vervol-
gens	 begint	 de	 constructie	 wanneer	 de	
procurement	 aan	 de	 gang	 is.	 Bij	 de	
constructie	 beginnen	 eerst	 de	 civiele	
werken,	gevolgd	door	het	opzetten	van	

de	 mechanische	 en	 elektrische	 instal-
laties.	Uiteindelijk	volgt	het	testen	en	in	
bedrijf	stellen	van	alle	installaties.	Deze	
laatste	fase	wordt	de	commissioning	en	
start-up	genoemd	en	duurt	ongeveer	drie	
maanden.	In	totaal	zal	de	EPC	fase	zo’n	
drie	jaar	in	beslag	nemen.	▲

for the tendering start at the end of this year. 
Staatsolie plans to tender the entire EPC phase as 
a single contract to one contractor.

Thoroughly discussed
During the EPC phase a lot of money is spent. 
The FED3 is therefore a crucial phase. The pre-
design has to be thorough, allowing no room for 
alterations during the EPC phase. Ketele again 
compares this to building a house. ‘If the architect 
and the client have not agreed on a thoroughly 
discussed design, chances are there will be alter-
ations during the construction phase. The contrac-
tor will have a bad day and the contingence cost 
will increase rapidly.’
The EPC phase is also known as the construc-
tion phase and consists of three overlapping 
sub-phases: detail engineering, procurement and 
construction. In the detail engineering sub-phase 
the design (FED3) is worked out to a construc-
tion drawing. In order to save time procurement 
of materials, equipment and services will start 
during the detail engineering sub-phase. While 
procurement is at the course, construction will 
start. The construction sub-phase starts with the 
civil engineering, followed by construction the 
mechanical and electrical installations. Finally, 
there will be the commissioning and the starting 
up of all installations, which will take at least three 
months. The EPC phase will take at least three 
years to complete. ▲

CB&I Lummus B.V. ontwerpt en bouwt 

installaties voor de olie- en gaswinning, 

voor raffinage, chemie en petrochemie 

en de opwekking van elektrische energie. 

Dit bedrijf heeft ook de huidige raf-

finaderij ontworpen en gebouwd. Het is 

onderdeel van CB&I Inc. (Chicago Bridge 

& Iron Company) dat wereldwijd 17.000 

werknemers telt.

CB&I Lummus Inc. designs and builds rigs 

for oil and gas exploration, refining, chemical 

and petrochemical processing plants and 

generation of electrical energy. The com-

pany designed and built Staatsolie’s present 

refinery. It belongs to the CB&I Inc. (Chicago 

Bridge & Iron Company), which employs 

17,000 staff world wide.

IMDA award voor Staatsolie
A ls	 leidraad	 voor	 de	 beoordeling	

gold	dat	Staatsolie	 zich	heeft	 ont-
wikkeld	 tot	 een	 heel	 efficiënt	 bedrijf	
en	dat	haar	prestaties	scherp	in	contrast	
staan	 met	 die	 van	 andere	 staatsbedrij-
ven.	 Staatsolie	 speelt	 een	 belangrijke	
economische	 rol	 in	 Suriname,	 met	 een	
betrekkelijk	 onafhankelijk	 werkterrein	
buiten	 het	 beheer	 van	 de	 Staat.	 Het	
bedrijf	 wordt	 algemeen	 erkend	 als	 een	
democratische	 organisatie,	 geleid	 naar	
internationale	standaarden	en	met	goede	
afstemming	 op	 sociale	 verantwoorde-
lijkheden	 van	 ondernemingen.	Als	 een	
‘agent’	 van	 verandering	 is	 Staatsolie	
een	 rolmodel	 voor	 staatsbedrijven	 en	
een	voorbeeld	voor	andere	commerciële	
ondernemingen.

Publiciteit
Het	 bedrijf	 werd	 voorgedragen	 door	
Hans	Lim	A	Po	van	de	FHR	Lim	A	Po	
School	 of	 Management.	 Dit	 mede	 op	
basis	 van	 een	 internationaal	 gepubli-

Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad

De International Management Development Association (IMDA) hield 
in juni haar zeventiende World Business Congress in Suriname. Staats-
olie werd bij die gelegenheid uitgeroepen tot het IMDA internationale 
bedrijf van het jaar. 

Marc Waaldijk poseert hier met de award, geflankeerd door Hans Lim A Po (l) en Ron Tuninga, bestuursvoorzitter IMDA.

Marc Waaldijk poses with the award, flanked by Hans Lim A Po (l) and Ron Tuninga, chairman of the board of IMDA.
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IMDA award for Staatsolie

The 17th World Business Congress of the International 
Management Development Association (IMDA) was held 
in Suriname in June 2008. At that event Staatsolie was 
declared the IMDA International Company of the year.

A guideline for the nomination was that Staatsolie has 
developed into a very efficient company wich achieve-
ments are far more exceeding then other state owned 
companies. Staatsolie has a very important economic 
role in Suriname, with a relatively independent work 
field, devoid of government supervision. The company 
is known as a democratic institution, run in compliance 
with international standards and in close agreement 
with corporate social responsibilities. As an advocate of 
change, Staatsolie serves as a role model for state owned 
companies and an example to other commercially run 
enterprises.

Publicity 
The company was nominated by Hans Lim A Po of the 
FHR Lim A Po School of Management. The basis for the 
nomination was an internationally published article by Dr. 
Wil Hout of the Institute of Social Studies in The Hague. Dr. 
Hout, in his article, described the backgrounds and devel-
opments of Staatsolie, focussing primarily on efficiency as 
a means for development. Staatsolie is the first Surinamese 
company that was awarded the IMDA award. ‘This is an 
important acknowledgement. It means that the effective-
ness of the companies’ management has been assessed 
positively by impartial experts’, says Lim A Po. He contin-
ued saying that winning the award is not only important for 
Staatsolie, but for Suriname as well. Last year, a lecture by 
Dennis Mac Donald from Staatsolie at the IMDA Congress 
was regarded as one of the best. This year, Robert Hahn’s 
(Telesur) lecture on the liberalisation of the telecommunica-
tion market was placed among the four best presentations. 
Internationally Suriname has made a name for itself, and 
consequently the country gets much publicity. ‘You can 
only make progress if you’re willing to accept that and if 
you’re open to international assessment.’ 

Ambition
The IMDA annual Congress was organized by the FHR 
Lim A Po School of Management in cooperation with the 
Maastricht School of Management. A hundred and twenty 
delegates from 33 different countries participated in the 
Congress. Sixty MBA’s, eight of whom from Suriname, 
lectured, all focusing on sustainable structures of develop-
ment. The lectures all pointed out that Suriname, as a small 
country, can really make a difference in the world. ‘This 
is exactly what we’re aiming at’, said President Ronald 
Venetiaan in his opening speech. The president continued 
saying that Suriname has the ambition to understand the 
world and to determine its place in it, amidst of all chal-
lenges and threats. The Surinamese experience may serve 
as an example or a frame of reference to other countries. 
The same could be said of Staatsolie. Finance Director 
Iwan Kortram, in his lecture, gave an outline of Staatsolie’s 
achievements, its growth, challenges and solutions, as well 
as the companies future plans. ▲

ceerd	 artikel	 waarin	 Dr.	 Wil	 Hout	
van	het	Institute	of	Social	Studies	in	
den	 Haag	 de	 achtergronden	 en	 ont-
wikkelingen	van	Staatsolie	beschreef	
met	 de	 nadruk	 op	 efficiëntie	 als	
middel	 voor	 vooruitgang.	 Staatsolie	
is	 het	 eerste	 bedrijf	 in	 Suriname	
dat	 in	 aanmerking	 is	 gekomen	voor	
de	 IMDA	 award.	 “Een	 belangrij-
ke	 erkenning.	 Het	 betekent	 dat	 de	
managementeffectiviteit	 van	 het	
bedrijf	 door	 onafhankelijke	 deskun-
digen	 positief	 is	 beoordeeld”,	 zegt	
Lim	A	Po.	Volgens	hem	is	de	toeken-
ning	 van	 de	 award	 niet	 alleen	 voor	
Staatsolie	belangrijk,	maar	ook	voor	
Suriname	 als	 land.	 Vorig	 jaar	 werd	
een	 voordracht	 van	 een	 Surinamer,	
Dennis	 Mac	 Donald	 van	 Staatsolie	
op	het	IMDA	Congres	als	een	van	de	
besten	aangemerkt.	Dit	 jaar	plaatste	
Robert	 Hahn	 van	 Telesur	 zich	 met	
zijn	voordracht	over	de	liberalisering	
van	 de	 telecom-markt	 in	 de	 rij	 van	
vier	 beste	 presentaties.	 “Suriname	
functioneert	 internationaal	 mee	 en	
krijgt	 veel	 publiciteit.	 Je	 kan	 alleen	
verder	als	je	dat	kunt	aanvaarden	en	
bereid	 bent	 je	 ook	 internationaal	 te	
laten	toetsen.”

Ambitie 
Het	 IMDA	 jaarcongres	 werd	 geor-
ganiseerd	 door	 de	 FHR	 Lim	 A	 Po	
School	 of	 Management	 in	 samen-
werking	 met	 de	 Maastricht	 School	
of	Management.	Honderd	en	twintig	
deelnemers	uit	33	verschillende	lan-
den	 participeerden	 hieraan.	 Zestig	
MBA’ers,	van	wie	acht	uit	Suriname,	
presenteerden	er	een	voordracht,	alle-
maal	gericht	op	duurzame	structuren	
van	 ontwikkeling.	 Uit	 de	 presenta-
ties	bleek	duidelijk	dat	Suriname	als	
klein	land	werkelijk	een	verschil	kan	
maken	in	de	wereld.	“Dat	is	precies	
wat	 het	 land	 beoogt,”	 benadrukte	
president	 Ronald	 Venetiaan	 in	 zijn	
openingsspeech.	Volgens	 het	 staats-
hoofd	 heeft	 Suriname	 de	 ambitie	
om	de	wereld	te	begrijpen	en	daarin	
zijn	 plaats	 te	 bepalen,	 te	 midden	
van	de	uitdagingen	en	bedreigingen.	
De	 ‘Suriname	 branding’	 kan	 voor	
andere	landen	een	voorbeeld	of	refe-
rentiekader	 zijn.	 Zo	 ook	 Staatsolie.	
Financieel	 Directeur	 Iwan	 Kortram	
gaf	 in	zijn	presentatie	een	overzicht	
van	de	prestaties,	groei,	uitdagingen	
en	oplossingen,	en	de	toekomstplan-
nen	van	het	bedrijf.	▲

Trots van de natie
De FHR Lim A Po School of Manage-
ment noemt Staatsolie bij de offici-
ele voordracht voor de ‘Best Company 
Award‘ de trots van de Surinaamse 
natie. Sinds haar start, 27 jaren geleden, 
heeft het bedrijf zich ontwikkeld tot een 
onderneming met de volgende karakte-
ristieken:
-  Een uitstekend historisch groeiprofiel
-  Efficiënt, met hoge winstgevendheid 

en aanzienlijke toegevoegde waarde 
voor de aandeelhouder

-  Betaler van substantiële belastingen  
aan de overheid

-  Strikte toewijding aan ‘good gover-
nance’ principes

-  De status van ‘preferred employer’ 
met zichtbare betrokkenheid van 
management, staf en werknemers

-  Naleving van hoge internationale  
standaarden

-  Beschikking over goed technologisch 
kader 

-  Aanvaarding van verantwoordelijk-
heid als ‘development vehicle’ 

-  Erkenning van sociale verantwoorde-
lijkheden met draagvlak in de samen-
leving 

-  Goede toekomstperspectieven als 
aardolie- en energiebedrijf.

Our Nation’s Pride
The FHR Lim A Po School of Management, 
at the official nomination for the Best 
Company Award, referred to Staatsolie as 
the Surinamese nation’s pride. Since its 
inception 27 years ago the company has 
developed into a business enterprise char-
acterized by:
- An outstanding historic growth profile.
-  Efficiency, as the highest profit earner  

for the shareholder.
-  Serving the government as the highest  

tax payer.
-  Strict adherence to good governance  

principles.
-  Preferred employer status, with engaged 

management, staff and employees.
-  Compliance with high international  

standards.
-  Pocket of technological sophistication 

and efficiency.
-  Effective deployment of its role as a  

development vehicle.
-  An excellent corporate social responsi-

bility profile and exemplary compliance 
with society’s ‘license to operate’.

-  The best future prospects as both an oil  
and an energy company.
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Op 25 juli vond in restaurant 
Lucky Twins de diploma-uitrei-
king van de vierde cursus Petro-
leumtechniek plaats. De cursus 
werd weer na twee jaar verzorgd. 
Staatsolie is vanaf het begin hoofd-
sponsor.

Professor	Theo	Wong,	docent	en	mede-
coördinator	 van	 de	 cursus	 was	 de	

conferencier	 voor	 de	 avond.	 Hij	 heette	
de	 aanwezigen	 van	 harte	 welkom	 en	
gaf	 een	 review	 van	 de	 cursus	 die	 een	
jaar	heeft	geduurd.	Van	de	19	cursisten	
behaalden	15	het	diploma,	3	kregen	een	
certificaat,	1	persoon	heeft	als	toehoor-
der	geparticipeerd.
Dhr.	Ben	Nuboer,	Directeur	Refining	&	
Marketing,	 een	 van	 de	 sprekers	 gaf	 te	
kennen	dat	het	wel	prettig	moet	zijn	nu	
de	 ‘vruchten’	 te	 plukken	 van	 de	 zaden	
die	een	jaar	 terug	zijn	geplant.	In	2003	
rondde	hij	zelf	ook	de	cursus	met	goed	
gevolg	af	en	hij	weet	uit	ervaring	dat	de	
combinatie	werk	en	studeren	best	span-
nend	is.	“Maar	…	het	is	te	doen”,	weet	
hij	de	toehoorders	te	verzekeren.
‘Staatsolie	 is	blij	haar	ondersteuning	 te	
kunnen	 geven	 aan	 deze	 opleiding.	 De	
olie	industrie	beweegt	zich	steeds	meer	
op	het	specialistisch	vlak	en	het	gebrek	
aan	specialisten	is	voelbaar.	Deze	cursus	
moet	 ertoe	 bijdragen	 dat	 de	 capaciteit	
verbreed	 wordt	 zodat	 er	 sneller	 olie	
gevonden	 kan	 worden	 voor	 Staatsolie	
en	daarmee	voor	Suriname.	De	cursisten	
zijn	nu	 in	de	gelegenheid	de	opgedane	
kennis	te	materialiseren.’
Ook	 dhr.	 Johan	 Geeraert,	 directeur	
van	het	 projectbureau	 Intec,	 richtte	 het	
woord	 tot	 de	 aanwezigen.	 Hij	 felici-
teerde	de	 cursisten	 en	 sprak	 zijn	waar-
dering	 uit	 over	 de	 samenwerking	 met	
Staatsolie.	Na	de	toespraken	werden	de	
bestgeslaagden,	deze	keer	waren	het	er	
twee,	bekend	gemaakt.	Mitch	Jie	A	Looi	
en	Vandana	Gangaram	Panday		werden	
met	68.8	om	68.6	de	bestgeslaagden.
Mitch	Jie	A	Looi	verwachtte	wel	dat	hij	
bestgeslaagde	zou	worden.	
“Ik	was	vanaf	het	begin	een	van	de	bes-
ten.”	Mitch	is	intussen	voor	verdere	stu-
die	vertrokken	naar	het	buitenland.	Hij	
was	 Jr.Geoloog	 op	 de	 afdeling	 explo-
ratie.	Vandana	was	blij	verrast	met	haar	
benoeming	als	bestgeslaagde.
“Ik	had	zo	mijn	twijfels	 toen	ik	aan	de	
cursus	begon.	Ik	dacht	in	eerste	instan-

tie:	 ‘ik	doe	gewoon	voor	de	 ‘lol’	mee.’	
Ik	 zie	 dit	 als	 een	 beloning	 voor	 mijn	
inzet	 en	 daarnaast	 mag	 ik	 best	 zeggen	
dat	 ik	 ‘blessed’	 ben.	 Ik	 had	 maar	 heel	
weinig	nodig	om	de	stof	 te	begrijpen.”	
Vandana	 is	 Sr.	 Industrial	 Engineer	 op	
de	 afdeling	 Corporate	 Planning,	 maar	
is	sinds	enkele	maanden	uitgeleend	aan	
Tout	Lui	Faut	in	verband	met	het	Refi-
nery	Expansion	Project.

De	tweede	bestgeslaagde	werd	dhr.	Wim	
Dwarkasing,	 onderdirecteur	 Exploratie	
en	Petroleum	Contracten.	Hij	vertelde	
hoe	 zwaar	 de	 cursus	 was,	 maar	 het	
doel	 is	 volgens	 hem	wel	 bereikt.	Vak	
inhoudelijk	 was	 het	 een	 heel	 goede	
cursus	 en	 de	 docenten	 waren	 zeer	
bekwaam.	Hij	sprak	de	hoop	uit	dat	er	
een	 Masters	 opleiding	 komt	 als	 ver-
volg	op	de	cursus.	“De	eerste	horde	is	
al	genomen.”	De	groep	cursisten	kreeg	
een	 trip	 naar	 Tafelberg	 gesponsord	
door	Staatsolie.	▲

Cursus Petroleumtechniek werpt weer nieuwe ‘vruchten’ af
Tekst / Text: Sherida Asinga

De Opleiding Petroleumtechniek werd in 
2002 voor het eerst verzorgd en was 
een gezamenlijk project van Staatsolie, 
de Anton de Kom Universiteit, de Tech-
nologische Universiteit Delft (TUD) en 
het Nederlands Instituut voor Toegepast 
Onderzoek (TNO). De organisatie lag deze 
keer in handen van de Training & Develop-
ment Department van Staatsolie en Intec 
(Instituut voor Toegepaste Technologie). 
De colleges werden verzorgd door profes-
soren en docenten van de TUD en TNO.

Petroleum technique course  
produces new graduates

On 25 June the diploma presentation for the fourth Petroleum 
Technique course was held in the Lucky Twins Restaurant. 
The course was held again after a two-year interruption. 
Staatsolie has been the head sponsor from the start. 
Professor Theo Wong, lecturer and co-coordinator of the 
course, acted as the master of ceremonies. He welcomed 
the guests and gave a review of the one-year course. 
Nineteen people enrolled for the course, 15 of whom 
received a diploma, while 3 received a certificate. One 
person just sat in on the course.
Ben Nuboer, Refining and Marketing Director, said in his 
speech that it gives a great pleasure to reap the fruits one 
year after the seeds have been sown. He successfully 
completed the course in 2003 and he knows from experi-
ence that studying and working are a thrilling combination. 
‘But…it can be done’, he assured his audience. 
‘Staatsolie is happy to support this course. The oil industry 
is more and more becoming a specialists’ field and there 
is a noticeable lack of specialists. This course must help 
expand the capacity, which will enable Staatsolie to strike 
oil faster for the good of Suriname. The students can now 
put their knowledge to work.’  
Johan Geeraert, director of the project bureau Intec, 
another speaker, congratulated the students. He spoke 
highly of the cooperation with Staatsolie. After the speech-
es the excellent students were named. Mitch Jie A Looi 
and Vandana Gangaram Panday scored �8.8 and �8.� 
respectively. Jie A Looi had expected to become the 
excellent student. ‘I have been one of the best since the 
start.’ Mitch has gone abroad for further study. He was 
working as a Jr. Geologist at the Exploration department.
Vandana was surprised to be named excellent student. 
I had lots of doubts when I started the course. At first I 
thought, I’ll just do it for the fun of it. Being excellent is a 
reward for my efforts and besides I can modestly say that 
I’m blessed. It wasn’t difficult for me. I’m grateful for such 
a good score, despite the limited time I had.
Vanadana is Sr. Industrial Engineer at Corporate Planning. 
She has been loaned to Tout Lui Faut for some months 
now due to the Refinery Expansion Project.
The second was Wim Dwarkasing, Deputy Director 
Exploration and Petroleum Contracts. Dwarkasing knows 
exactly how tough the course was, but the goal has been 
reached. Professionally it was a good course and we had 
very competent lecturers. He hopes that there will be 
a Masters continuing course. ‘We’ve already taken the 
first obstacle’. The students were treated to a trip to the 
Tafelberg sponsored by Staatsolie.  
 
The Petroleum Technique course was held for the first 
time in 2002. It was a joint project by Staatsolie, the 
Anton de Kom Universiteit, the Technologische Universiteit 
Delft (TUD) and the Nederlands Instituut voor Toegepast 
Onderzoek (TNO). This time the course was organized by 
Staatsolie’s Training & Development Department and Intec 
(Instituut voor Toegepaste Technologie). The lecturers were 
professors and instructors from TUD and TNO. ▲

De twee bestgeslaagden Mitch Jie A Looi (L) en Vandana 
Gangaram Panday tonen trots hun diploma

Mitch Jie A Looi (l) and Vandana Gangaram Panday, top 
of the class, proudly show their diploma.
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Commewijne ook onder exploratieloep

Het district Commewijne is ook 
onder de exploratieloep van 
Staatsolie geplaatst als onderdeel 
van het exploratieprogramma 
voor de kustvlakte van Suriname. 
Op 29 juli zijn de boringen om 
naar olievoorkomens te zoeken, 
gestart. Volgens planning zullen 
10 gaten worden geboord tot een 
diepte variërend tussen de 660 en 
800 meter.

D e	 exploratie	 van	 Commewijne		
brengt	 de	 nodige	 uitdagingen	met	

zich	mee.	Het	transport	van	de	boorma-
chine	en	 toebehoren	was	daar	een	van.	
De	 boormachine	 bevindt	 zich	 intussen	
ver	 weg	 van	 haar	 ‘huis’te	 Tambaredjo	
(Saramacca).	 In	 december	 2007	 begon	
zij	 haar	 reis	 over	 de	 weg	 	 naar	 	 de	
boorlocaties	 te	 Weg	 Naar	 Zee	 waar	 er	
ook	 exploratieboringen	 verricht	 zijn.	
Hierna	 verplaatste	 zij	 zich	 via	 de	 zee,	
langs	 de	 kustvlakte	 naar	 Morgenstond	
in	 Paramaribo-Noord.	 Vanuit	 Morgen-
stond	 ondernam	 zij	 weer	 de	 reis,	 deze	
keer	 over	 de	 Suriname-	 en	 de	 Com-
mewijnerivier	 naar	 Plantage	 Resolutie	
in	Commewijne.	Al	met	al	heeft	zij	nu	
zo’n	60	km	afgelegd.	
Het	 was	 de	 eerste	 keer	 dat	 zo’n	 grote	
rivier	als	de	Surinamerivier	mee	is	over-
gestoken.	 “De	 vaargeul	 	 van	 de	 Suri-
namerivier	 is	 van	 grote	 economische	
waarde	voor	Suriname	en	er	mocht	echt	
niets	 mis	 gaan”,	 vertelt	 Soenil	 Sewgo-
bind,	 supervisor	 Exploration	 Drilling	
tevens	projectleider.	Op	18	 juli	vertrok	
de	boormachine	 	met	behulp	van	duw-	
en	 sleepboten	 vanuit	 Morgenstond	 en	
meerde	 zonder	 enig	 probleem	 aan	 bij	

de	 rivieroever	 van	 Plantage	 Resolutie.	
Volgens	 Sewgobind	 het	 ‘nest’	 van	 	 de	
mampira’s	 (kleine,	 venijnige	 muskie-
ten).	Het	is	duidelijk	dat	de	werkers	veel	
hebben	moeten	ontberen.
“Volgens	 ons	 plan	 van	 aanpak	 zouden	
we	 de	 boormachine	 en	 equipement	 in	
vijf	etappes	vervoeren	in	een	tijdsbestek	
van	 tien	 dagen.	 We	 hebben	 de	 klus	 in	
vier	dagen	kunnen	klaren.	Door	beslui-
ten	 op	 het	 juiste	 moment	 te	 nemen,	
hebben	we	heel	wat	tijd,	geld	en	moeite	
kunnen	 besparen,”	 vertelt	 hij	 niet	 zon-
der	enige	trots.	Tijdens	de	operatie	werd	
ondersteuning	 verleend	 door	 contrac-
tormedewerkers	 van	 Bouwbedrijf	 Van	
Kessel	 en	 Skwala,	 een	 dochtermaat-
schappij	van	VABI.

Commewijne in the  
exploration program

The District of Commewijne has been included in 
Staatsolie’s exploration program for the coastal 
plain. Exploration drilling in search for oil started 
on 29 July. Ten wells will be drilled at depths rang-
ing from 2,200 to 2,700 feet.

A long way from home
Exploration in Commewijne brings along a few 
challenges. Transporting the rig and its acces-
sories was among these. The rig is now a long 
way from its ‘home’ Tambaredjo (Saramacca). 
In December 2007 the rig was transported by 
road to drilling sites in the Weg naar Zee area 
where exploration has been conducted. After 
that it was transported by sea, along the coast 
to Morgenstond in northern Paramaribo. From 
there the rig again moved, this time across the 
Suriname and the Commewijne Rivers to the 
Plantation Resolutie in Commewijne. The rig 
has travelled �0 kilometers so far. It was the first 
time such a big river as the Suriname River was 
crossed.
‘The Suriname River waterway is of great economic 
importance for the country and we couldn’t afford 
something to go wrong’, says Soenil Sewgobind, 
supervisor Exploration Drilling who also heads 
the project. On 18 July the rig left Morgenstond 
aided by tugs and arrived safely at the Plantation 
Resolution. The plantation was a bug infested hell, 
and the crew had to endure a lot.
‘According to our plan of action the rig and acces-
sories had to be transported in five stages within 
ten days. We managed to get the job done in 
four. ‘By making the right decisions at the right 
time we were able to save a lot of time, money 
and efforts’, Sewgobind says proudly. The opera-
tion was supported by contractors from the Van 
Kessel Construction Company and Skwala, a 
VABI subsidiary.

Difficult to reach 
Another challenge involves the area itself. The 
Commewijne block is not easy to reach and dif-
ficult to travel on. Drilling takes place in marsh 
land and travelling is by airboat. Crews are trans-
ported daily from Paramaribo and Saramacca to 
the exploration area. Supplies also come from 
Saramacca. In Commewijne crews are trans-
ported by boat from the Plantation Resolutie to 
the right bank of the Commewijne River. Since 
the exploration takes place in a remote area, it is 
important to maintain good communication with 
the crew at the rig. It was necessary to acquire 
good communication equipment. Safety also had 
to be guaranteed at all times. To this means a 

Tekst / Text: Sherida Asinga

Oversteek van de Commewijnerivier met boorinstallatie.

Crossing the Commewijne River with the rig.  

Commewijne is een vervolg op de Weg 
naar Zee exploratie. Staatsolie voert voor 
het eerst zelf exploratieboringen uit in 
het ‘Commewijneblok’. In het verleden 
zijn in het Commewijneblok drie explora-
tieboringen verricht door de Geologische 
Mijnbouwkundige Dienst. Er werden 
echter geen noemenswaardige vondsten 
gedaan. Dat Commewijne nu toch weer 
wordt aangedaan, heeft met een drietal 
redenen te maken. Ten eerste zijn in 
dit gebied de belangrijkste geologische 
voorwaarden aanwezig. De tweede heeft 
te maken met de beschikbaarheid van 
data uit de eerder verrichte boringen. 
Deze wordt door de exploratiedivisie 
op basis van nieuw verkregen inzichten 
opnieuw bestudeerd. Daarnaast zijn er 
nieuwe concepten en ideeën ontwikkeld 
die ertoe kunnen bijdragen de onder-
grond beter te begrijpen. 
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Moeilijk bereikbaar 
Een	andere	uitdaging	betreft	het	gebied	
zelf.	Het	Commewijneblok	is	een	moei-
lijk	 begaanbaar	 en	 bereikbaar	 gebied.	
De	 boringen	 vinden	 in	 zwampgebied	
plaats	 en	om	zich	 te	verplaatsen	wordt	
van	 de	 airboat	 (moerasboot)	 gebruik	
gemaakt.	 Personeel	 wordt	 dagelijks	
vanuit	 Paramaribo	 en	 Saramacca	 naar	
het	 exploratiegebied	 vervoerd.	 Ook	 de	
bevoorrading	gebeurt	vanuit	Saramacca.	
Het	personeelstransport	in	Commewijne	
zelf	geschiedt	met	de	boot	vanuit	Plan-
tage	Resolutie	naar	de	rechteroever	van	
de	Commewijnerivier.	
Aangezien	het	om	een	afgelegen	gebied	
gaat,	 is	 het	 van	 belang	 contact	 te	 kun-
nen	 houden	 met	 het	 personeel	 op	 de	
boormachine.	 De	 aanschaf	 van	 goed	
werkende	communicatieapparatuur	was	
daarom	noodzakelijk.	Ook	de	veiligheid	
moet	 altijd	 gewaarborgd	 zijn.	 Daartoe	
is	 er	 een	HSE	 (Health,	Safety	&	Envi-
ronment)	plan	opgezet,	zodat	een	 ieder	

die	daar	werkt,	weet	hoe	de	operatie	zo	
veilig	mogelijk	 –	 voor	mens	 en	milieu	
–	moet	worden	uitgevoerd.	

Bewoners 
Voorafgaand	aan	de	exploratieboringen	
is	 het	 gebied	 verkend	 en	 zijn	 er	 voor-
bereidingen	 voor	 de	 logistieke	 uitvoe-
ring	 getroffen.	 Landeigenaren	 in	 het	
gebied	 werden	 geïdentificeerd	 en	 met	
hen	worden	de	afspraken	gemaakt	voor	
doorgang	 of	 het	 mogen	 boren	 op	 hun	
terrein.
Ook	het	uitvoeren	van	een	milieueffec-
tenstudie	is	een	belangrijke	vereiste.	Dit	
ter	 voorkoming	 van	 milieuverontreini-
gingen,	 maar	 ook	 uit	 respect	 voor	 de	
belangen	van	de	bewoners	uit	het	gebied,	
waar	 voornamelijk	 aan	 landbouw	 en	
visserij	wordt	gedaan.	De	bewoners	van	
de	plantages	Alliance,	Bakki,	Kroonen-
burg	en	Rust	&	Werk	zijn	geïnformeerd	
over	de	activiteiten	van	Staatsolie	en	het	
resultaat	 van	 de	 milieustudie.	 Binnen	
één	dag	werden	drie	plantages	bezocht	
wat	 een	 intensieve	 logistieke	 voorbe-
reiding	 met	 zich	 meebracht.	 Alliance	
ligt	van	alle	 locaties	het	verst.	Met	een	
‘snelle’	boot	was	het	echter	mogelijk	de	
afstanden	 in	minder	dan	een	halfuur	 te	
overbruggen.	 De	 bijeenkomsten	 waren	
op	 alle	 locaties	 heel	 goed	 bezocht.	 De	
bewoners	 staan	 positief	 tegenover	 de	
exploratieactiviteiten	 van	 Staatsolie	 en	
hopen	dat	er	olie	wordt	gevonden.
Voor	 het	 totale	 exploratieprogramma	
te	 Commewijne	 is	 een	 periode	 van	
vier	maanden	uitgetrokken.	De	Explo-
ratie	 Divisie	 zet	 vol	 goede	 hoop	 haar	
zoektocht	 voort	 en	maakt	 zich	 op	 om	
ook	 Nickerie,	 Coronie	 en	 Uitkijk	 aan	
te	doen.	▲

Health, Safety & Environment plan has been draft-
ed, so that everybody is aware how the operation 
should be carried out as safely as possible both 
for man and the environment.

Residents
Prior to the exploration drilling the area was 
explored and preparations were made for the 
logistical side of the project. Landowners in 
the area were identified and parties agreed on 
conditions for crossing or drilling on the land. 
Conducting an environment study was also an 
important requirement to prevent pollution, but 
also to protect the interest of the residents. The 
main means of existence in the area are agricul-
ture and fishery. The residents of the plantations 
Alliance, Bakki, Kroonenburg and Rust & Werk 
were informed about Staatolie’s plans and the 
outcome of the environment study. Three planta-
tions were visited on one day, which required 
enormous logistics. Alliance is the remotest of all 
locations, but with a fast boat it was possible to 
cover the distance in less than half an hour. The 
meetings at all locations were well attended. The 
residents are quite positive towards Staatsolie’s 
exploration activities and they hope the company 
will strike oil.
The exploration program in Commewijne has been 
scheduled to last four months. The Exploration 
Division, in the mean time, continues its explora-
tion in high hopes and is already preparing explo-
ration for Nickerie, Coronie and Uitkijk.

Commewijne is a continuation to the Weg naar 
Zee exploration. It is the first time that Staatsolie 
carries out exploration drilling in the Commewijne 
block by itself. In the past, three exploration drill-
ings were conducted in this area by the Geological 
Mining Administration, but no profitable finds were 
made. Three reasons justify a renewed interest 
in Commewijne. In the first place the area has 
the right geological structure. Secondly, data is 
already available from previous exploration. The 
Exploration Division is currently studying the data 
against new views. New concepts and ideas have 
also been developed, which could lead to a better 
understanding of the subsoil.

The District of Commewijne, in the young coastal 
plain, is one of the oldest agricultural areas in 
Suriname. Agriculture, mostly small-scale, is the 
most important means of existence. On the plan-
tations Alliance, Katwijk, Peperpot, Spieringshoek 
en Wederzorg citrus, bananas, coffee and rice are 
still planted. Because of the many beautiful sights 
tourism could become an important industry in the 
near future. ▲

Het district Commewijne ligt in de jonge 
kustvlakte en is een van de oudste cul-
tuurgebieden van Suriname. Landbouw 
is er een belangrijk middel van bestaan. 
Er wordt nu voornamelijk aan kleinland-
bouw gedaan en op enkele plantages als 
Alliance, Katwijk, Peperpot, Spierings-
hoek en Wederzorg worden nog onder 
andere citrus, bananen, koffie en rijst 
geteeld. Daarnaast wordt ook aan visse-
rij en veeteelt gedaan. Het toerisme zou 
vanwege de vele bezienswaardigheden 
ook in de toekomst een belangrijke rol 
kunnen gaan spelen.

Het Commewijneblok.

The Commewijne block. 
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Van de 121 personen die zich hadden 
opgegeven, sprongen 115 op zondag 
6 juli in het water. Om 10.27 uur gaf 
Iwan Kortram, financieel directeur van 
Staatsolie, het startsein voor de 18 kilo-
meter zwemrace vanuit Domburg naar 
de Waterkant in Paramaribo.

V rienden,	familie,	kennissen	en	belang-
stellenden	hadden	zich	verzameld	bij	

de	 start.	 Na	 de	 formaliteiten	 –	 het	 aan-
brengen	van	nummers	op	de	bovenarmen,	
invetten	en	rek-	en	strekoefeningen	–		lie-
pen	de	deelnemers	rond	in	afwachting	van	
de	ponton	die	hen	naar	het	midden	van	de	
Surinamerivier	 zou	 varen.	 De	 winnaars	
van	 de	 33ste	 Staatsolie	 Zwemmarathon	
2007,	Jonathan	Neslo	(no.41)	en	Karlene	
van	der	Jagt	(no.	69),	waren	bijna	niet	te	
onderscheiden	 in	 de	 ‘menigte’.	 Naden-
kend	 keek	 Neslo	 voor	 zich	 uit,	 terwijl	
Van	der	Jagt	bescheiden	glimlachend	met	
enkele	 deelnemers	 sprak.	 Beiden	 wilden	
winnen	en	hun	titel	behouden.	

Uiteindelijk	 meerde	 de	 ponton	 aan	 en	
werden	 de	 zwemmers	 op	 nummer	 afge-
roepen.	 Er	 was	 nog	 ruimte	 voor	 enkele	
anderen	die	het	grote	moment	van	dichtbij	
wilden	meemaken.	De	rest	van	het	publiek	
sloeg	alles	van	de	wal	gade,	de	felle	zon	
trotserend.	Tientallen	boten	met	coaches,	
aanhangers	 en	 lifeguards	 waren	 er	 om	
de	 zwemmers	 verder	 te	 begeleiden	 naar	

de	 finish.	 Deze	 was	 in	 tegenstelling	 tot	
voorgaande	 jaren	 niet	 bij	 de	 Marinetrap,	
maar	bij	de	stenen	brug,	die	net	een	paar	
meters	 verder	 ligt.	 De	 Marinetrap	 was	
vanwege	 veiligheidsredenen	 afgekeurd	
voor	de	finish.

Bij	 de	 finish	 heerste	 er	 een	 gezellige	
drukte.	 Staatsolie	 had	 gezorgd	 voor	 een	
DJ,	 versnaperingen	 en	 spelletjes	 voor	 de	
kinderen.	 Via	 de	 microfoon	 hield	 Chan-
tal	 van	 Keeken-Fredrik,	 coördinator	 van	
de	 Zwemmarathon,	 de	 aanwezigen	 op	
de	 hoogte	 over	 wie	 er	 aan	 kop	 lagen.	
De	 spanning	 steeg!	 Precies	 2	 uren	 en	
27	 minuten	 na	 de	 sprong	 tikte	 de	 eerste	
zwemmer	aan.	Het	was	Neslo,	die	gehol-
pen	door	de	lifeguards	aan	wal	klauterde.	
Ook	Karlene	 van	 der	 Jagt	wist	 haar	 titel	
te	 behouden.	 De	 laatste	 zwemmer	 deed	
zijn	opwachting	3	uren	en	25	minuten	na	
het	startsein	bij	de	finish.	Nadat	de	zwem-
mers	zich	hadden	opgefrist	en	wat	hadden	
gegeten,	 kregen	 ze	 hun	 prijzen.	 Dit	 jaar	
gaf	 Staatsolie	 een	 geldprijs	 van	 respec-
tievelijk	US$	1000,	US$	750	en	US$	500	
voor	de	eerste,	 tweede	en	derde	plaatsen	
van	 de	 open	 klasse	 heren	 en	 dames.	 De	
cheques	 werden	 samen	 met	 de	 bijbe-
horende	 trofeeën	 overhandigd	 door	 Ben	
Nuboer,	 directeur	 Refining	 &	 Marketing	
van	Staatsolie.	▲

34ste Staatsolie Zwemmarathon succesvol
A successful 34th Staatsolie  

Swim Marathon 
Of the 121 swimmers who signed up for the swim 
marathon, 115 actually started on Sunday � July. At 
10.27, Iwan Kortram, Staatsolie’s Finance Director, 
gave the signal for the 18 kilometer race from 
Domburg to Paramaribo to start.

Friends, family and acquaintances had gathered at 
the start. After the necessary formalities, including 
applying numbers to the upper arms of the swim-
mers, greasing the bodies and conducting fitness 
exercises, the swimmers walked about awaiting the 
arrival of the pontoon that would take them to the 
middle of the Suriname River from where the race 
would start. Jonathan Neslo (no. 41) and Karlene 
van der Jagt (no. �9), winners of last year’s mara-
thon, were lost in the crowd. Neslo was pensively 
pacing about, while Van de Jagt, modestly smiling, 
chatted with fellow participants. Both, however, 
wanted to win and consolidate their title.

Finally the pontoon berthed and the swimmers 
were allowed to enter according to their number 
sequence. There was some room on the pontoon 
for those who wanted to witness the grand moment 
from up close. The rest of the public just watched 
from the shore, despite the scourging sun. Scores 
of boats with coaches, supporters and lifeguards, 
were cruising about to accompany the swimmers to 
the finish line. Contrary to tradition, the finish was 
not at the Marinetrap, but at the Stenen Brug, a few 
meters before the traditional finish. The Marinetrap 
was declared unfit for safety reasons.

The finish was pleasantly busy. Staatsolie had 
arranged for a DJ, refreshments and recreation for 
the children. Chantal van Keeken-Frederik, coordi-
nator for the Swim Marathon, constantly informed 
the public about the progress of the race. The excite-
ment grew. At exactly 2 hours and 27 minutes after 
the start the first swimmer arrived at the finish. It was 
Jonathan Neslo, who staggered up the shore, aided 
by lifeguards. Karlene van der Jagt also managed to 
maintain her title. The last swimmer arrived 3 hours 
and 25 minutes after the start. After the swimmers 
had showered and received a meal, the prizes were 
awarded. Staatsolie added a money prize to the 
event this year. The numbers one through three in 
the open event were awarded US$ 1,000, US$ 750 
and US$ 500 respectively. The winners received 
their checks along with the trophies from Ben 
Nuboer, Refining and Marketing Director.

‘This was the toughest marathon I ever swam’. Words 
from the 18-year-old Jonathan Neslo, when he 
arrived at the finish after two hours and 27 minutes. 
It was his fifth Staatsolie Swim Marathon. Neslo has 
been swimming since the age of two, but he entered 

Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad

Karlene van der Jagt en Jonathan Neslo wisten hun titel te behouden.

Karlene van der Jagt and Jonathan Neslo retained their title. 
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“Dit is de zwaarste marathon die ik ooit heb gezwommen.” De reactie van de 18-jarige 

Jonathan Neslo, toen hij na 2 uren en 27 minuten als eerste uit het water klom. Hij deed 

voor de vijfde keer mee aan de Staatsolie Zwemmarathon. Neslo zwemt al vanaf zijn tweede 

jaar, de echte trainingen en wedstrijden begonnen na zijn zesde. De winnaar van de 34ste 

Staatsolie Zwemmarathon heeft vaak meegedaan aan wedstrijden in en buiten Suriname. Op 

zijn twaalfde brak hij het record van de 50 meter vrije slag en 50 meter schoolslag. In finales 

binnen de Caribische landen, Carifta, eindigde hij in de top tien. “Meestal win ik”, lacht hij. 

De meer dan 300 medailles zijn hiervan het bewijs. 

Maar het winnen gaat niet zomaar, Neslo zet zich heel goed in. Voor de 34ste Staatsolie 

Marathon trainde hij weken intensief, ondanks dat hij hard moest studeren voor zijn exa-

mens; hij zat in de examenklas van de Algemene Middelbare School, die hij ondertussen 

met goed resultaat heeft afgerond. “Ik heb veel gedaan aan conditietraining zoals rennen en 

fietsen; ik moest letten op mijn dieet en vooral goed uitrusten. Ik wilde absoluut niet slecht 

presteren. Om mijn krachten te sparen, deed ik het de laatste week vooral rustig aan. Mee-

doen aan de Olympische Spelen is Neslo’s grootste droom. Als het aan hem ligt, is hij over 

vier jaar al van de partij. Voor zijn studie hanteert hij hetzelfde motto: volledige inzet. Hij wil 

piloot worden. Of dat samen zal gaan met zwemmen? “Het moet wel kunnen. Ik moet alles 

natuurlijk goed bespreken met mijn ouders.” 

Voor de vijftienjarige Karlene van der Jagt was deze marathon ook geen gemakkelijk karwei. 

Het gedeelte bij de Wijdenboschbrug en de finish vond ze het zwaarst. Toch lukte het haar 

om de andere dames vóór te zijn. Weken van hard trainen, vooral veel zwemmen, werden 

beloond. Ze deed voor de derde keer mee aan de Staatsolie Zwemmarathon. Net als Neslo 

doet ze vanaf haar zesde mee aan wedstrijden. Enkele jaren geleden vertegenwoordigde ze 

Suriname op Curaçao en Aruba. Ze kwam helaas niet in de prijzen. Haar ambities zijn hoog. 

Deelname aan de Olympische Spelen ziet ze als kroon op haar zwemcarrière. Maar ze blijft 

realistisch. “Ik moet vooral eerst hard trainen.”

competitive swimming after he had turned six. He 
has participated in many swimming events both 
national and international. At the age of twelve he 
broke the record on the 50 meters freestyle and 50 
meters breaststroke. At Carifta matches, Caribbean 
Swim Meets, Jonathan ended in the top ten. ‘I often 
win’, he says smiling. He has won more than 300 
medals to prove this. But winning does not come 
easy; Neslo has to work hard for his achievements. 
He trained intensively for the 34th marathon, despite 
his busy schedule at school. Jonathan was a student 
in the final year at the Algemene Middelbare School 
(a university preparatory), from which he graduated 
recently.  ‘I submitted myself to an extreme fitness 
training regimen, including jogging and biking; I had 
to keep an eye on my food and I especially had to 
rest well. I didn’t want a bad performance. In the final 
week I just took it easy to save some strength.’ 
Participating in the Olympics is Neslo’s biggest 
dream. If it were up to him, he’d be there at the next 
Olympics. For his study he has the same motto: 
give it all you got. He wants to be a pilot. Won’t that 
obstruct his swimming? ‘I think both things are pos-
sible. I have to discuss things thoroughly with my 
parents, though.

For the 15-year-old Karlene van der Jagt, this mara-
thon wasn’t a cake walk either. The segment from 
the Wijdenbosch Bridge to the finish was extremely 
hard for her. However, she managed to stay ahead 
of the other women in the race. Weeks of hard train-
ing, especially swimming a lot, have been paid off. It 
was the third time she participated in the marathon. 
Just like Neslo, she has been in competitive swim-
ming since the age of six. A few years back she 
represented Suriname in Curacao and Aruba, but 
unfortunately she didn’t win any prizes. She has very 
high expectations, though. She wants to top off her 
swimming career with an entry into the Olympics. 
Karlene is realistic about this, however. ‘I have to 
train very hard for this.’ ▲

Rekken en strekken voor de sprong in het water.

Warming up before the jump.
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Petro-Caribe overeenkomst

In 2005 lanceerde Venezuela het 
Petro-Caribe initiatief voor de lan-
den in het Caribisch gebied. Bijna 
3 jaar later doet Suriname ook 
daadwerkelijk mee. Staatsolie heeft 
hierin de uitvoerende functie.

B ij	de	lancering	van	het	Petro-Caribe	
initiatief	 stonden	 3	 doelstellingen	

centraal:	
1.		diversifiëren	 van	 de	 energiebronnen	

in	de	Caribische	landen,	
2.		veiligstellen	van	brandstofleveringen	

van	de	Caribische	landen,
3.		verlagen	 van	 de	 brandstofkosten	

voornamelijk	 door	 directe	 leverin-
gen,	 waarbij	 betrokkenheid	 van	 de	
multinationals	zoveel	mogelijk	wordt	
verminderd.

Alle	landen	van	het	Caribisch	gebied	met	
uitzondering	van	Trinidad	&	Tobago	en	
Barbados,	 hebben	 een	 bilaterale	 over-
eenkomst	getekend	met	Venezuela.	Ook	
Suriname	tekende	een	bilateraal	verdrag	
met	Venezuela	in	September	2005.

Wereldmarktprijs
In	de	bilaterale	overeenkomsten	is	aan-
gegeven	wat	de	maximale	aankoop	mag	
zijn	van	petroleumproducten	zoals	ruwe	
olie,	stookolie,	diesel,	gasoline,	LPG	en	
vliegtuigbrandstof.	Zo	is	voor	Suriname	

de	maximale	aankoop	gesteld	op	10.000	
vaten	 per	 dag.	 De	 aangekochte	 brand-
stoffen	mogen	alleen	in	eigen	land	wor-
den	gebruikt	en	kunnen	alleen	door	een	
staatsoliebedrijf	 opgekocht,	 opgeslagen	
en	verhandeld	worden.
Aangezien	 Venezuela	 lid	 is	 van	 de	
Organisatie	 van	Petroleum	Exporteren-
de	 Landen	 (OPEC),	 kan	 zij	 brandstof-
fen	 niet	 beneden	 de	 wereldmarktprijs	
verkopen.	 De	 consument	 zal	 dus	 niets	
merken,	ook	niet	aan	de	pomp	waar	een	
marktconforme	prijs	zal	gelden.	
Het	voordeel	van	de	Petro-Caribe	over-
eenkomst	is	dat	een	deel	van	de	rekening	
tegen	 heel	 erg	 gunstige	 voorwaarden	
wordt	 gefinancierd.	 Geheel	 afhanke-
lijk	van	de	olieprijs	wordt	bepaald	wat	
het	 financieringsdeel	 van	 de	 rekening	
zal	 zijn.	 De	 financieringsvoorwaarden	
zullen	 mede	 daarvan	 afhangen.	 Indien	
volgens	 de	 oorspronkelijke	 tabel	 bij-
voorbeeld	 de	 olieprijs	 boven	 de	 US$	
100	 per	 vat	 ligt,	 zal	 er	 een	 aflosvrije	
periode	 (grace	period)	van	2	 jaren	gel-
den	met	een	rente	van	1	procent	per	jaar	
en	een	terugbetaaltijd	van	23	jaren	na	de	
aflosvrije	periode.
Tevens	zal	het	financieringsdeel	50	pro-
cent	 van	 de	 totale	 rekening	 bedragen.	
Door	deze	soepele	financiering	van	een	
deel	van	de	olierekening	kunnen	de	lan-
den	ontwikkelings-	en	sociale	projecten	

The Petro-Caribe deal
Venezuelan initiative for regional 

energy supply

 
In 2005 Venezuela launched the Petro-Caribe 
initiative for the countries in the Caribbean. 
Now, almost three years later, Suriname actu-
ally participates. Staatsolie has an executive 
role in this project.

At the launching of the Petro-Caribe initiative there 
were three important objectives:
1.  diversifying the energy sources in the Caribbean 

countries,
2.  guaranteeing fuel supplies to the Caribbean 

countries,
3.  lowering the cost of fuel, through direct deliver-

ies, cutting down the involvement of multina-
tionals as much as possible.

With the exception of Trinidad and Tobago 
and Barbados, all Caribbean countries have 
signed the deal with Venezuela. Suriname also 
signed a bilateral agreement with Venezuela in 
September 2005.

World market price
The bilateral agreements specify the maximum 
quantity of petroleum products that can be pur-
chased, including crude, fuel oil, diesel, gasoline, 
LPG and aircraft fuel. Suriname’s quota is deter-
mined at 10,000 bbls a day. The purchased oil 
products must be used in the buyer’s country and 
may only be purchased, stored and resold by a 
state owned company.
Since Venezuela is a member of the Organization 
of Petroleum Exporting Countries (OPEC), it 
cannot sell fuel below the world market price. 
Consumers in the member states will therefore 
not notice any difference in price, since the fuel is 
sold at market value at the pump.
The advantage of the Petro-Caribe deal lies in the 
fact that part of the bill can be financed at very 
favorable conditions. The price of oil determines 
what part of the loan will be financed. This in turn 
will decide the finance conditions. If, according to 
the original chart, the price of oil exceeds US$ 
100, a two-year grace period will be in effect. The 
interest will be 1 percent, while the debt must be 
paid off in 23 years. Fifty percent of the whole debt 
will be financed. This flexible way of having part of 
the fuel bill financed will enable the members to 
carry out development and social projects for the 
benefit of the socially needy in society. (see chart 
original financing scheme).

Minster Gregory Rusland (NH) geeft uitleg tijdens een persconferentie over de Petro Caribe overeenkomst.  
Toekijkend Marc Waaldijk en Armand Dongen van Staatsolie.

Minister Gregory Rusland (NH) explains about the Petro Caribe deal at a press conference. Marc Waaldijk and  
Armand Dongen from Staatsolie are watching.  
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uitvoeren,	 die	 de	 sociaal	 zwakkeren	
in	 de	 samenleving	 ten	 goede	 kunnen	
komen.	 (zie tabel oorspronkelijk finan-
cieringsschema).

Duidelijk greep
Met	uitzondering	van	Suriname	hebben	
de	landen	die	de	Petro-Caribe	overeen-
komst	 hebben	 ondertekend	 geen	 eigen	
olie-industrie.	Om	dit	op	te	vangen	heeft	

PDV-Caribe,	 een	 doch-
teronderneming	 van	 de	
Venezolaanse	 staatsolie-
maatschappij	 PDVSA,	
joint	 ventures	 opgestart	
met	 in	 de	 Caribische		
landen	 snel	 opgerichte	
staatsoliebedrijven.	 Daar-
bij	heeft	PDV-Caribe	veel-
al	 het	 meerderheidsaan-
deel	verkregen.	
De	 joint	 venture	 zorgt	
voor	de	opkoop,	opslag	en	
distributie	 van	 de	 petro-
leumproducten	 en	 draagt	
tevens	de	verantwoording	
voor	het	 terugbetalen	van	
het	 gefinancierd	 deel	 van	

Clear grip
With the exception of Suriname, none of the 
countries that signed the Petro-Caribe deal have 
an oil industry. To get passed this obstacle, PDV-
Caribe, a subsidiary to the Venezuelan state oil 
company PDVSA, established joint ventures with 
the hastily erected Caribbean state oil companies. 
PDV-Caribe, in most cases, got the majority of 
the shares.
The joint venture takes care of purchasing, storing 
and distribution of the oil products. It also has the 
responsibility to pay back the financed part of the 
bill. Venezuela in this way has a clear grip on the 
energy supply in the Caribbean countries.
From the very start Suriname, however, has 
rejected the joint venture strategy, because the 
country already has an active state oil com-
pany and did not need destructive competition 
for its own oil company. After ample negotia-
tions Venezuela finally conceded to the idea. 
This, however, created a problem regarding the 
responsibility for paying back the financed part. A 
state issued guarantee could take care of this, but 
the down side is that it would increase Suriname’s 
foreign debt annually. To avoid this, Suriname has 
established a model to deposit the financed part 
at the Venezuelan development bank Bandes in a 
so-called Trust Fund.

Paying back
Bandes will invest the money in the Trust Fund in 
such a way that the returns exceed the 1 percent 
interest Suriname has to pay for the financed 
part of the loan. This not only guarantees that  
PDV-Caribe is paid back on time, but the extra 
revenues from the Trust Fund enable Suriname 
to carry out development and social projects. 
Venezuela has accepted this model and has in 
turn offered it to the other Caribbean countries to 
ensure pay back of their loans and also to enable 
them to carry out social projects in their respective 
countries. (see cash flows examples)
Venezuela also agreed to the condition that 
Staatsolie transport the oil with its own boats, 
for practical reasons since large oil tankers can 
barely maneuver up the Surinamese rivers.
Currently 18 countries are co-signers to the 
Petro-Caribe deal, including countries in Central 
America. They purchase a total of 150,000 bbls a 
day. At a price of US$100 a bbl the financed part 
is almost US$ 3 billion a year.

Suggestions for improvements
At the last summit of Petro-Caribe member states 
in July 2008 in Caracas, the drastic increase in 
the price for energy and its consequences for the 
economies of the member states was discussed 
elaborately. The subsequent effect this increase 
has for the food supply and other prices and the 
increasing unemployment was also tabled. To 
fight off these effects Venezuela has suggested 
a number of radical improvements, which were 
accepted by the member states. (see suggestions 

Aankoopprijs Financiering Rente	 Looptijd
Purchase Price Financing Interest Period

(FOB	Venezuela) 	 	 	
US$/barrel % % jaren/years

>=	15 5 2 15
>=	20 10 2 15
>=	22 15 2 15
>=	24 20 2 15
>=	30 25 2 15
>=	40 30 1 25
>=	50 40 1 25
>=	100 50 1 25

Oorspronkelijk financieringsschema van Petro-Caribe  
(met 2 jaar aflosvrije periode)
Original financing scheme for Petro-Caribe  
(with a two-year grace period)

Voorbeeld van kasstromen
In dit voorbeeld wordt door Staatsolie 60% (US$30) direct betaald aan PDV-Caribe, terwijl 
de overige 40% (US$20) wordt gestort in het Trust Fund, dat wordt beheerd door Bandes. 
Het Trust Fund zorgt ervoor dat de beschikbare fondsen zodanig worden belegd, dat de 
uitstaande schuld aan PDV-Caribe (US$20) op termijn wordt terugbetaald, terwijl de extra 
opbrengsten (US$8) beschikbaar komen voor uitvoering van ontwikkelings- en sociale 
projecten in Suriname.
In dit voorbeeld gebruikt Suriname een groot deel voor ontwikkelingsprojecten via een 
revolverend fonds (US$7) en wordt een klein deel (US$1) gestopt in sociale projecten. 
Natuurlijk kunnen de ratio’s en cijfers worden veranderd geheel afhankelijk van het beleid 
gevoerd door het Trust Fund en de Surinaamse overheid en de actuele omstandigheden.

example
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de	 olierekening.	 Hierdoor	 krijgt	 Vene-
zuela	 duidelijk	 greep	 op	 de	 energie	
voorziening	in	deze	landen.
Suriname	heeft	 echter	 van	meet	 af	 aan	
erop	gestaan	geen	 joint	 venture	 te	wil-
len,	 omdat	 zij	 een	 eigen	 en	 actieve	
staatsoliemaatschappij	 heeft	 en	 geen	
nadelige	 concurrentie	 wil	 voor	 haar	
eigen	 oliebedrijf.	 Na	 talloze	 onderhan-
delingen	 heeft	 Venezuela	 uiteindelijk	
hierin	 toegestemd.	 Hierdoor	 ontstond	
wel	 het	 probleem	 voor	 de	 verantwoor-
delijkheid	 voor	 terugbetaling	 van	 het	
gefinancierd	deel.	
Dit	 zou	 via	 een	 staatsgarantie	 kunnen	
worden	afgedekt.	Echter	betekent	dit	wel	
dat	de	buitenlandse	schuld	van	de	staat	
jaarlijks	aanzienlijk	wordt	vergroot.	Om	
hieraan	het	hoofd	te	bieden,	heeft	Suri-
name	een	model	ontwikkeld	waarbij	het	
gefinancierd	 deel	 wordt	 gestort	 bij	 de	
Venezolaanse	 ontwikkelingsbank	 Ban-
des	in	een	zogeheten	Trust	Fund.	

Terugbetaling
Gelden	uit	het	Trust	Fund	worden	door	
Bandes	zodanig	belegd	dat	er	een	rende-
ment	wordt	gemaakt	ruim	boven	1	pro-
cent	rente	van	het	gefinancierd	deel	van	
de	 olie	 rekening.	 Hierdoor	 wordt	 niet	
alleen	 gegarandeerd	 dat	 PDV-Caribe	
op	 termijn	 wordt	 terugbetaald,	 maar	
dat	 met	 de	 extra	 opbrengsten	 uit	 het	
Trust	 Fund	 ontwikkelings-	 en	 sociale	
projecten	 in	 Suriname	 kunnen	 worden	
uitgevoerd.	Dit	model	is	door	Venezuela	
geaccepteerd	en	ook	aangeboden	aan	de	
overige	 lidlanden	 om	 terugbetaling	 te	
garanderen	 en	 met	 de	 extra	 opbrengs-
ten	 sociale	 projecten	 in	 eigen	 land	 te	
kunnen	 uitvoeren.	 (zie	 Voorbeeld van 
kasstromen)
Een	andere	concessie	van	Venezuela	 is	
Staatsolie	toestemming	te	geven	om	de	

brandstofproducten	met	eigen	boten	op	
te	halen	in	Venezuela,	omdat	in	de	prak-
tijk	duidelijk	blijkt	dat	grote	olietankers	
onze	rivieren	niet	op	kunnen.
Op	dit	moment	zijn	er	18	landen	lid	van	
Petro-Caribe,	 waaraan	 ook	 landen	 uit	
Midden-Amerika	 zijn	 aangesloten.	 De	
totale	 afname	 aan	 brandstofproducten	
door	de	lidlanden	ligt	op	het	niveau	van	
150.000	vaten	per	dag.	Bij	een	olieprijs	
van	 US$	 100	 per	 vat	 betekent	 dit	 een	
financiering	 van	 de	 olierekening	 van	
circa	US$	3	miljard	per	jaar.

Verbeteringsvoorstellen
Tijdens	de	laatste	topontmoeting	in	juli	
2008	 van	 de	 Petro-Caribe	 lidlanden	 in	
Caracas,	 is	 uitgebreid	 gesproken	 over	
de	explosief	stijgende	energieprijzen	en	
de	daardoor	veroorzaakte	gevolgen	voor	
de	 economie	 van	 de	 lidlanden.	 Tevens	
is	het	effect	hiervan	in	de	voedselvoor-
ziening	en	prijzen	en	de	groter	worden-
de	 werkloosheid	 uitvoerig	 besproken.	
Om	 hieraan	 het	 hoofd	 te	 bieden,	 heeft	
Venezuela	 een	 aantal	 ingrijpende	 ver-
beteringsvoorstellen	 gedaan,	 die	 door	
de	 vergadering	 werden	 aangenomen.	
(zie	Verbeteringsvoorstellen van Petro-
Caribe).
Door	 de	 aanpassing	 van	 de	 doelstel-
lingen	van	Petro-Caribe,	zullen	er	meer	
mogelijkheden	ontstaan	voor	de	 lidlan-
den.	 Natuurlijk	 zal	Venezuela	 hierdoor	
haar	 invloed	 in	 de	 regio	 verder	 kun-
nen	 laten	 uitgroeien.	 Voor	 Suriname	
is	 het	 erg	 belangrijk	 een	 goede	 balans	
te	zoeken	om	voordeel	 te	putten	uit	de	
geboden	voorzieningen	en	 integratie	 in	
de	 regio	 te	 helpen	 bevorderen,	waarbij	
met	name	de	sociaal	zwakkeren	worden	
geholpen	 om	 een	 redelijk	 bestaansni-
veau	te	kunnen	opbouwen.	▲

Verbeteringsvoorstellen van Petro-Caribe
1. Het financieringsdeel van de olierekening optrekken (zie tabel 2).
2.  Venezuela zal 100.000 ton ureum per jaar beschikbaar stellen aan de lidlanden met een 

korting tot 40 procent van de wereldmarktprijs.
3.  Creatie van een “Agrofonds” dat moet zorgen voor veiligstelling van de voedselzeker-

heid (food security) in de lidlanden. Indien olieprijzen boven de US$ 100 per vat zijn, 
zal Venezuela US$ 0,50 per vat olie verkocht op de “spotmarkt” in het fonds storten. 
Dit komt neer op ongeveer US$ 1,2 miljoen per dag (US$ 450 miljoen per jaar). Deze 
fondsen kunnen worden aangewend voor bevordering van landbouw en veeteelt en het 
verhogen van de productiviteit en efficiëntie van bestaande landbouw en veeteelt bedrij-
ven. Hierdoor kan de productie in deze sectoren worden vergroot, prijzen beteugeld 
worden en de werkgelegenheid worden bevorderd.

4.  Vorming van een “Grannational” bedrijf, waarbij alle lidlanden kunnen meedoen met 
hun staatsoliebedrijven. Deze joint venture zal het door Venezuela aangeboden Boyaca 
3 blok in het Orinocobekken, met een bewezen reserve van zo’n 12 miljard vaten, tot 
ontwikkeling moeten brengen.

for improvement Petro-Caribe).
By adjusting the objectives of Petro-Caribe, more 
opportunities open up for the member states. 
Venezuela’s influence in the region will thus grow. 
For Suriname it is important to find a right balance 
to utilize the benefits and help improve integration 
in the region, focusing on helping the socially 
needy to have a reasonable life. 

Cash flow examples
This example shows how Staatsolie pays 60 
percent (US$ 30) in cash to PDV-Caribe, while the 
remaining 40 percent (US$ 20) is deposited in the 
Trust Fund, supervised by Bandes. The Trust Fund 
sees to an investment of the funds in such a way 
that paying back the loan to PDV-Caribe (US$ 20) 
is guaranteed, while the extra revenues (US$ 8) 
are made available for development and social 
projects in Suriname. In this example Suriname 
uses the majority of the funds (US$ 7) for devel-
opment projects in a revolving fund, while a small 
part (US$1) goes to social projects. The ratios and 
numbers are subject to the Trust Fund’s policy and 
that of the Surinamese government as well as the 
current circumstances.

Suggestions for improving Petro-Caribe
1.  Increasing the financed part of the fuel bill (see 

table 2).
2.  Venezuela will have 100,000 tons of urea avail-

able for the member countries, offering a 40 
percent discount on the world market price.

3.  Establishment of an Agriculture Fund which will 
have to guarantee the food security in member 
states. Should the price of oil exceed US$ 100 
a barrel, Venezuela will deposit US$ 0.50 in the 
fund for every barrel sold in the target country. 
This will amount to US$ 1.2 million a day (US$ 
450 million a year). These funds can be used to 
improve agriculture and animal husbandry as 
well as increasing productivity of existing agri-
culture and animal husbandry industries. This 
should increase production in these sectors, 
keep prices low and improve employment.

4.  Establishment of a ‘Grannational’ company, 
allowing all member states to participate 
with their state oil companies. This joint 
venture will have to develop the Boyaca 3 
Block in the Orinoco basin. Venezuela has 
made this block, with its proven reserves of 
12 billion bbls, available. ▲
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lijk	begaanbaar	en	bereikbaar	gebied.	
De	boringen	vinden	in	zwampgebied	
plaats	en	om	zich	te	verplaatsen	wordt	
van	de	airboat	 (moerasboot)	gebruik	
gemaakt.	 Personeel	 wordt	 dagelijks	
vanuit	 Paramaribo	 en	 Saramacca	
naar	 het	 exploratiegebied	 vervoerd.	
Ook	de	bevoorrading	gebeurt	 vanuit	
Saramacca.	 Het	 personeelstransport	
in	 Commewijne	 zelf	 geschiedt	 met	
de	 boot	 vanuit	 Plantage	 Resolutie	
naar	 de	 rechteroever	 van	 de	 Com-
mewijnerivier.	
Aangezien	 het	 om	 een	 afgelegen	
gebied	gaat,	is	het	van	belang	contact	
te	kunnen	houden	met	het	personeel	
op	de	boormachine.	De	aanschaf	van	
goed	werkende	communicatieappara-
tuur	 was	 daarom	 noodzakelijk.	 Ook	
de	veiligheid	moet	altijd	gewaarborgd	
zijn.	Daartoe	 is	er	een	HSE	(Health,	
Safety	&	Environment)	plan	opgezet,	
zodat	een	 ieder	die	daar	werkt,	weet	
hoe	 de	 operatie	 zo	 veilig	 mogelijk	
–	voor	mens	en	milieu	–	moet	worden	
uitgevoerd.	

Bewoners	
Voorafgaand	 aan	de	 exploratieborin-
gen	 is	het	gebied	verkend	en	zijn	er	
voorbereidingen	 voor	 de	 logistieke	
uitvoering	 getroffen.	 Landeigenaren	
in	het	gebied	werden	geïdentificeerd	
en	 met	 hen	 worden	 de	 afspraken	
gemaakt	voor	doorgang	of	het	mogen	
boren	op	hun	terrein.
Ook	het	uitvoeren	van	een	milieuef-

fectenstudie	is	een	belangrijke	vereis-
te.	Dit	ter	voorkoming	van	milieuver-
ontreinigingen,	maar	 ook	 uit	 respect	
voor	 de	 belangen	 van	 de	 bewoners	
uit	het	gebied,	waar	voornamelijk	aan	
landbouw	 en	 visserij	 wordt	 gedaan.	
De	 bewoners	 van	 de	 plantages	Alli-
ance,	Bakki,	Kroonenburg	en	Rust	&	
Werk	zijn	geïnformeerd	over	de	acti-
viteiten	van	Staatsolie	en	het	resultaat	
van	de	milieustudie.	Binnen	één	dag	
werden	 drie	 plantages	 bezocht	 wat	
een	 intensieve	 logistieke	 voorberei-
ding	met	zich	meebracht.	Alliance	ligt	
van	 alle	 locaties	 het	 verst.	 Met	 een	
‘snelle’	boot	was	het	echter	mogelijk	
de	afstanden	in	minder	dan	een	half-
uur	 te	 overbruggen.	 De	 bijeenkom-
sten	waren	op	alle	locaties	heel	goed	
bezocht.	 De	 bewoners	 staan	 positief	
tegenover	 de	 exploratieactiviteiten	
van	 Staatsolie	 en	 hopen	 dat	 er	 olie	

Op 27 juni organiseerde de VOJ 
Mathooraschool te Groningen een 
succesvolle informatiebeurs voor 
leerlingen van scholen in het district 
Saramacca. Er werd een interessant 
programma samengesteld, zodat de 
bezoekers naast het bekomen van 
informatie, ook konden genieten 
van demonstraties en shows.

De	 leerlingen	 en	 leerkrachten	 van	 de	
Mathooraschool	 ontvingen	 al	 om	

acht	 uur	 ‘s	 morgens	 de	 eerste	 gasten.	
De	dag	werd	officieel	geopend	door	het	
hijsen	 van	 de	 Surinaamse	 vlag	 door	 de	
militairen	van	het	Nationaal	Leger	in	aan-
wezigheid	van	de	vele	leerlingen,	studen-
ten,	 leerkrachten,	 genodigden	 en	 andere	
bewoners	uit	het	district.	Alle	GLO	leer-
lingen	van	de	vijfde	en	zesde	klassen	en	
de	VOJ	scholen	waren	uitgenodigd	om	de	
informatiebeurs	te	bezoeken.	

Staatsolie	 nam	 natuurlijk	 ook	 deel	 aan	
de	 beurs	 in	 haar	 productiedistrict.	 De	
kinderen	 mochten	 meedoen	 aan	 een	
quiz.	 De	 antwoorden	 hiervoor	 waren	
verwerkt	in	een	expo.	De	leerlingen	wer-
den	 per	 klas	 in	 de	 gelegenheid	 gesteld	
deze	 te	 bezoeken.	 Staatsolie	 medewer-
kers	 hadden	 hun	 handen	 vol	 aan	 deze	
leergierige	 leerlingen	 die	 veel	 vragen	
stelden	en	meer	wilden	weten	over	het	
bedrijf.	Vanwege	de	grote	belangstelling	
leek	de	stand	bijna	te	‘klein.’	Staatsolie		
trakteerde	 iedereen	op	een	 lekkere	via-
dobol	 en	 popsicle.	 Elke	 leerling	 kreeg	
ook	een	presentje	mee.

De	afdeling	voorlichting	van	de	Politie	
gaf	 informatie	 over	 drugs.	 De	 	 Brand-
weer	 en	 het	 Nationaal	 Leger	 gaven	
demonstraties.	 Zowel	 groot	 als	 klein	
genoten	hier	duidelijk	van.	Er	werd	door	
Telesur	 informatie	 gegeven	 over	 het	
misbruik	van	mobiele	telefoons.		
LVV	 Saramacca	 demonstreerde	 hoe	
citrusplanten	 geoculeerd	 kunnen	 wor-
den.	 De	 JTV	 had	 steeds	 een	 patiënt	
op	de	 behandelstoel,	 van	wie	 het	 gebit	
werd	 gecontroleerd	 of	 schoongemaakt.	
De	 Stichting	 Diabetes	 Educatie	 was	
ook	 aanwezig.	 De	 bezoekers	 konden		
gebruik	 maken	 van	 de	 mobiele	 prik-
service.	 Kortom	 de	 deelnemende	 over-
heids-	 en	particuliere	 instanties	hadden	
alles	in	het	werk	gesteld	om	informatie	
op	maat	te	geven.
De	Mathooraschool	mag	terugzien	op	
een	 zeer	 geslaagde	 informatiebeurs	
die	 voldeed	 aan	 de	 behoefte	 van	 de	
leerlingen.	▲

Staatsolie op informatiebeurs Mathooraschool
Tekst / Text: Sharine Silos-Sluer   Foto’s / Photo’s: Kailash Bisessar

Staatsolie at Mathoora school 
information fair

The Mathoora school, a secondary school at 
Groningen in Saramacca, organized a successful 
information fair for its students on 27 June. The 
fair offered an interesting program, with informa-
tion, demonstrations and shows for the visitors. 

Guests were welcomed by teachers and students 
from 8 a.m. The fair officially began when soldiers 
from the National Army hoisted the flag. The 
ceremony was witnessed by students, teachers, 
guests and other residents from the district. All 
fifth and sixth graders from neighboring primary 
schools, as well as other secondary schools were 
invited to the fair.
Of course Staatsolie also participated in this fair, 
since it was held in its production district. Children 

could enter in a quiz of which the 
answers were all incorporated 
in an exhibition. The exhibition 
was open to groups of students. 
Staatsolie employees had their 
hands full to tend to these eager 
children who kept asking ques-
tions and wanted to know more 
about the company. The stand 
was literally too small to handle 
the flood of visitors. The com-
pany treated every visitor to a 
sugary roll and a popsicle. On 
top of that every student also 
received a present. The infor-
mation department of the Police 

lectured on drugs, while the fire department and 
the National Army held drills. Adults and children 
alike enjoyed the shows. Telesur provided infor-
mation on the abuse of mobile phones.
The Saramacca division of the Ministry of 
Agriculture, Animal Husbandry and Fishery (LVV) 
demonstrated how to graft citrus plants. The JTV 
(Dental Trainees) had a constant flow of patients 
in need of a dental check up or clean up. The 
Diabetes Education Foundation was also present. 
Visitors could use the mobile service center. In 
short, every participating public and private orga-
nization did its utmost to provide the requested 
information. 
The Mathoora school may look back on a suc-
cessful fair, which met the children’s need. ▲

De Staatsolie-stand leek bijna te klein vanwege de grote belangstelling.

The Staatsolie stand almost seemed too small for the large crowd.
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De dag voor de Staatsolie Familie 
was van het jaar op 3 augustus.  
De koele ochtendmist bleek de 
voorbode voor een hete middag. 
De werkers waren er al vroeg om 
de nodige voorbereidingen te tref-
fen en de gezinnen te ontvangen.

En,	ja..	hoor	precies	tegen	negen	kwa-
men	 ze	 binnenlopen	 op	 het	 terrein	

van	 Colakreek.	 Helemaal	 in	 de	 vakan-
tie	 stemming,	 fleurig	 gekleed	 en	 hun	
bagage	 met	 zich	 mee	 sjouwend:	 hang-
matten,	picknickmanden	noem	maar	op.	
Collega’s	 die	 elkaar	 na	 een	 tijdje	 weer	
tegenkwamen,	bleven	nog	even	staan	om	
een	 babbeltje	 te	 maken	 om	 daarna	 een	
beschut	plekje	op	te	zoeken.
Zoals	 altijd	 was	 deze	 dag	 het	 meest	
feest	voor	de	jonge	koters	uit	het	gezin.	
Ongeduldig	stonden	ze	te	trappelen	om	
het	water	in	te	kunnen.	Sommige	ouders	
bleven	 liever	 aan	 de	 kant	 en	 hielden	
zo	 een	 oogje	 in	 het	 zeil.	 Hangmatten	
uitrollen	en	tussen	de	bomen	ophangen	
met	een	boek	erbij,	was	voor	sommigen	
ook	een	manier		om	zich	te	ontspannen.	
Toen	de	hitte	toenam,	zochten	veel	meer	
ouders	 de	 koelte	 van	 het	 water	 op	 en	
deden	 gezellig	mee	 met	 het	 waterspat-
ten	van	hun	kroost.
De	 jongeren	 zetten	 het	 feest	 voort	met	
popcorn,	popsicle	en	andere	lekkernijen.	
Onder	 de	 knutseltent	 konden	 ze	 weer	
flink	 aan	 de	 slag.	 Bij	 de	 begeleidsters	
van	Kimmy’s	land	genoten	ze	duidelijk	
van		het	poppenkastspel,	maar	ook		van	
stoelendans,	 de	 acteerlessen	 of	 rappen.	
De	 jonge	 helpers	 van	 Kimmy’s	 gaven	
het	 goede	 voorbeeld	 met	 hun	 rapsong:	

Familiefeest Tekst / Text: Sherida Asinga   Foto’s / Photos: Johan Tjon A San & Kailash Bisessar

‘Even snel een schepje wagen, terwijl ik op mama wacht.’

‘ Just playing while I wait for mummy’ 

Jongetjes kregen niet genoeg van de nieuwe attractie: de waterfiets.

Boys didn’t get enough of the new attraction: the pedal boat. 
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“Doe-len	zijn	be-lang-rijk	in	het	le-ven,	
daar-om	streef	ik	ze	na.”	
Tegen	vieren	was	het	tijd	om	in	te	pak-

ken.	 De	 dag	 was	 voor-bij,	 maar	 vol-
gend	jaar	zijn	ze	er	weer	bij	en	dan…is	
het	opnieuw	feest.	▲

A family (a)fair 

The Staatsolie Family fair was this year on 3 
August. The cool morning mist was an omen 
for the hot day that was to follow. Workers went 
ahead very early to make preparations and to 
receive the families. And at exactly nine, they 
entered the Colakreek yard. They were all in a 
holiday mood, dressed cheerfully and dragging 
along their stuff which included hammocks, picnic 
baskets, you just name it. Colleagues who hadn’t 
met for some times stopped to chew some fat, and 
then hurried off to find a place for themselves.
As usual, this day is a great event for the young 
ones. They couldn’t wait to get into the water. 
Some parents rather stay on land, keeping an eye 
on their offspring. Tying the hammock between the 
trees and nestle down with a good book was the 
way for some to have fun. When the heat became 
unbearable more parents went into the cool water, 
joining their young ones in playful games. 
The youngsters continued their feast with popcorn, 
popsicle and other sweets. The hobby tent was 
once again their playground. They enjoyed the 
puppet theatre by the chaperones from Kimmy’s 
land. The musical chairs, the acting lessons and 
the rapping were also fun. Kimmy’s young help-
ers wanted to set the right example with their rap 
song: ‘Goals are important in life, that’s why I try 
to meet them.’
By four it was time to leave. The party was over, 
but next year they will be back and then the party 
starts all over again. ▲

Deze danseresjes wisten echt van wanten tijdens de ‘rijdans.’

These young dancers knew how to get it down in the dance train. 

De jonge helpers van Kimmy’s gaven het goede voorbeeld met hun rapsong

Kimmy’s young helpers set the right example with their rap song.

Een potje voetballen hoorde ook erbij.

A game of soccer could just not left out.  

In de schminktent kindermake-up zetten.

Putting up kid’s make-up in the make-up tent.

Lekker kliederen in de knutseltent.

Enjoy making a mess in the handicrafts tent. 
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Personeelssatisfactie-onderzoek: eerste resultaten

Hoe tevreden zijn Staatsolie-medewerkers?

Dit jaar is voor het eerst bij Staats-
olie de tevredenheid van de mede-
werkers over de werkomstandig-
heden gemeten. Dit gebeurde door 
middel van een personeelssatisfac-
tie-onderzoek. De eerste resulta-
ten zijn al binnen.  

Tevreden	 medewerkers	 zijn	 een	
belangrijke	 voorwaarde	 voor	 een	

gezonde	organisatie	en	noodzakelijk	om	
de	 ambitie	 en	 doelstellingen	 te	 kunnen	
realiseren.	Uit	diverse	 studies	 is	geble-
ken	dat	organisaties	die	hoog	scoren	op	
aspecten	van	personeelssatisfactie	beter	
gemotiveerd	zijn	en	daardoor	beter	pres-
teren.	 Om	 deze	 reden	 heeft	 Staatsolie	
het	initiatief	genomen	een	onderzoek	te	
doen	naar	de	personeelssatisfactie.	
Dit	 onderzoek	 moest	 inzicht	 geven	 in	
de	 waardering	 van	 medewerkers	 voor	
uiteenlopende	aspecten	van	het	werk,	de	
organisatie	 en	 de	 effectiviteit	 van	 per-
soneelsbeleid.	 Het	 uiteindelijke	 doel	 is	
om	verbetervoorstellen	voor	beleids-	en	
veranderingsprocessen	 te	 formuleren.	
Deze	zullen	als	instrument	worden	inge-
zet	 bij	 verdere	 professionalisering	 van	
de	organisatie.
De	 uitvoering	 van	 het	 Personeelssatis-
factie-onderzoek	 is	 op	 28	 april	 gestart	
en	op	27	mei	2008	afgerond.	De	resul-
taten	 zijn	 verwerkt	 en	 geanalyseerd	 en	
zijn	 de	 belangrijkste	 uitkomsten	 aan	
de	 directie,	 het	 management	 en	 het	
personeel	 gepresenteerd.	 Hierbij	 krijgt	
u,	in	hoofdlijnen,	een	eerste	indruk	van	
de	 resultaten	 van	 het	 onderzoek	 en	 de	
mate	 van	 personeelssatisfactie	 binnen	
Staatsolie.	

Respons en representativiteit
•	 608	van	de	656	medewerkers	hebben	

deelgenomen	 aan	 het	 onderzoek.	
Dit	is	een	respons	van	92,7%.

•	 De	 samenstelling	 van	 de	 deelne-
mersgroep	(op	basis	van	directoraat,	
functieniveau	en	locatie)	is	heel	erg	
goed	in	vergelijking	met	de	samen-
stelling	van	de	medewerkers.

•	 Er	 is	 een	zeer	hoge	mate	van	een-
duidigheid	 met	 betrekking	 tot	 de	
gestelde	vragen.	Ongeacht	het	func-
tieniveau,	de	locatie,	etc.	is	men	het	
sterk	met	elkaar	eens	over	de	mate	
van	satisfactie	binnen	Staatsolie.		

Resultaten
Een	tevreden	organisatie:	satisfactie	bin-
nen	Staatsolie	krijgt	‘rapportcijfer’	7
Het	onderzoek	heeft	zich	gericht	op	vijf	
hoofdthema’s:
1.	 Human	Resources	Management
2.	 Organisatiebeleid
3.	 Organisatiecultuur
4.	 Werkomstandigheden
5.	 Arbeidsvoorwaarden

Over	het	algemeen	is	het	resultaat	posi-
tief	en	heerst	er	een	redelijk	hoge	mate	
van	satisfactie	binnen	Staatsolie.	69,9%	
van	 de	 medewerkers	 is	 gedeeltelijk	 tot	
volledig	 tevreden	 binnen	 Staatsolie.	
Gebaseerd	op	ieder	van	deze	hoofdthe-
ma’s	scoort	Staatsolie	als	volgt:

Human Resources Management
Dit	 betreft	 de	 tevredenheid	 over	 het	
gevoerde	 personeelsbeleid,	 de	 HRM	
processen,	 de	 invulling	 van	 de	 HRM	
taken	 door	 de	 lijnorganisatie	 en	 de	
dienstverlening	van	de	HRM	divisie.	

Organisatiebeleid
Dit	 betreft	 de	 tevredenheid	 over	 de	
bekendheid	met	en	begrijpelijkheid	van	
de	 visie	 2020	 en	 het	 strategisch	 plan	
2005-2010,	 beleving	 van	 de	 huidige	
visie	 en	 beleidsinitiatieven	 en	 de	 bele-
ving	 inzake	 effectiviteit	 en	 efficiency	
van	gevoerde	beleidsinitiatieven.	

Organisatiecultuur
Dit	 betreft	 de	 tevredenheid	 over	 de	
managementstijl,	samenwerking,	besluit-
vorming,	 communicatie,	 collega’s	 en	
werksfeer,	betrokkenheid,	integriteit,	loy-
aliteit	en	klantgerichtheid.	

Employee satisfaction survey:  
the first results

How content are Staatsolie 
employees?

This year, for the first time ever, the satisfaction 
of employees about their working conditions has 
been surveyed. The data was gathered through 
an Employee Satisfaction Survey. The first results 
are in.

A content staff is an important prerequisite for a 
sound organization and necessary to make ambi-
tions and objectives come true. Several studies 
have shown that organizations with a high score 
for aspects of employee’s satisfaction are better 
motivated and as a result perform better. This was 
the reason for Staatsolie to conduct a survey into 
the staff’s satisfaction.
The survey must reveal how much the employees 
appreciate a wide range of aspects of their work, 
the organisation and effectiveness of the recruit-
ment policy. The final goal is to formulate advice 
for improvement of policy and variation processes. 
This advice will be used as an instrument at the 
further professionalizing of the organization. The 
survey started on 28 April and was concluded on 
27 May 2008. The data has been processed and 
analysed and the most important results have 
been presented to the board of executive direc-
tors, the management and the staff. Following 
is an outline of a first impression of the results 
and the degree of employee’s satisfaction at 
Staatsolie.

Response and representativeness 
•  Of the �5� employees �08 have participated in 

the survey. The response was 92.7 percent
•  The composition of the participants was 

quite good compared to the composition of 
the staff (based on directorate, position and 
work location)

•  The questions asked were quite unequivo-
cal. No matter what position, or at what work 
location etc., Staatsolie employees mostly 
agree about the degree of satisfaction in the 
company.

Results
A content organization: satisfaction at Staatsolie 
gets a 7 ‘for its report’
The survey focussed on five main themes:
1. Human Resources Management
2. Organization policy
3. Organization culture
4. Working conditions
5. Conditions of employment

Tekst / Text: Kailash Bisessar   Foto / Photo: Ranu Abhelakh / Archief

62,2%	van	de	mede-
werkers	is	gedeeltelijk	
tot	volledig	tevreden	
met	Human	Resources	
Management.

79,9%	van	de	mede-
werkers	is	gedeeltelijk	
tot	volledig	tevreden	
met	het	Organisatie-
beleid.	
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Werkomstandigheden
Dit	betreft	de	tevredenheid	over	de	werk-
zaamheden,	 arbeidsomstandigheden,	
werkdruk,	veiligheid	en	gezondheid.	

Arbeidsvoorwaarden
Dit	betreft	de	tevredenheid	over	de	pri-
maire	 arbeidsvoorwaarden,	 secundaire	
arbeidsvoorwaarden,	 ontwikkelingsmo-
gelijkheden,	 doorgroeimogelijkheden	
en	personeelsactiviteiten.	

Vervolgstappen
De	 resultaten	zijn	nu	bekend,	maar	wat	
kunt	 u	 in	 de	 komende	periode	 concreet	
verwachten?	Op	basis	van	de	 resultaten	
formuleren	 de	 directie	 en	 het	 manage-
ment	 concrete	 verbetervoorstellen	 en	
vervolgstappen.	Hierna	verneemt	u	welke	
verbeteracties	 naar	 aanleiding	 van	 het	
onderzoek	zullen	worden	uitgevoerd.	
Wij	willen	nogmaals	een	ieder	bedanken	
voor	 de	 participatie	 en	 inbreng	 in	 het	
eerste	 Personeelssatisfactie-onderzoek	
binnen	Staatsolie.	Dit	heeft	enorm	bijge-
dragen	tot	het	succes	van	het	onderzoek	
en	stelt	ons	in	staat	verbetervoorstellen	te	
formuleren	voor	verhoging	van	de	satis-
factie	binnen	Staatolie	en	de	verdere	pro-
fessionalisering	van	de	organisatie.	▲

69,5%	van	de	mede-
werkers	is	gedeeltelijk	
tot	volledig	tevreden	
met	de	Organisatiecul-
tuur.

71,4%	van	de	mede-
werkers	is	gedeeltelijk	
tot	volledig	tevreden	
met	de	Werkomstandig-
heden.

61,3%	van	de	mede-
werkers	is	gedeeltelijk	
tot	volledig	tevreden	
met	de	Arbeidsvoor-
waarden.

The overall result is positive and there is a 
relatively high degree of satisfaction at Staatsolie. 
�9.9 percent of the employees at Staatsolie are 
more or less or completely content. Based on 
each of these five main themes the score reads:

Human Resources Management
This regards the satisfaction about the recruitment 
policy, the HRM processes, the manner in which 
the HRM tasks are interpreted by its sub-linear 
organisations and the service of the HRM divi-
sion. �2.2 percent of the employees are more or 
less or completely content with Human Resources 
Management.

Organization policy
This regards satisfaction about knowledge and 
understanding of vision 2020 and the Strategic 
Plan 2005 – 2010, perception of the current 
vision and policy initiatives and perception of the 
effectiveness and efficiency on the conducted 
policy initiatives. 79.9 percent of the employees 
are more or less or completely content with the 
Organization policy.

Organization culture
This regards satisfaction about the management 
style, cooperation, decision-making, communica-
tion, colleagues and work climate, involvement, 
integrity, loyalty and customer-orientation. �9.5 
percent of the employees are more or less or com-
pletely content with the Organization culture.

Working conditions
This regards satisfaction about the work, the work-
ing conditions, the workload, safety and health. 
71.4 percent of the employees are more or less or 
completely content with the working conditions.

Conditions of employment
This regards satisfaction about the primary terms 
of employment, the fringe benefits, career pos-
sibilities, and employees’ activities. �1.3 percent 
of the employees are more or less or completely 
content with the conditions of employment.

The next phase
These results will serve as a tool for the man-
agement to formulate concrete suggestions for 
improvement and continuation. These sugges-
tions and the continuation will be discussed with 
the staff and the improvements will be carried 
through. A good participation and involvement 
of employees in the first Employees Satisfaction 
Survey will enable the management to further 
professionalize the organization. ▲
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Wat was je reactie toen je vernam dat je 

in de finale was?
Ik	was	extreem	blij.	Ik	was	thuis	toen	het	
werd	omgeroepen	en	kon	bijna	een	gat	in	
de	 lucht	springen.	Bij	SuriPop	XIV	had	
ik	 reeds	 een	 nummer	 ingezonden,	maar	
toen	was	ik	niet	in	de	finale	gekomen.	

Had je het verwacht?

Ik	 verwachtte	 het	 eerlijk	 gezegd	 niet	
meer,	omdat	ik	niets	van	de	organisatie	
hoorde.
Ik	 vond	 mijn	 eigen	 ‘product’	 fantas-
tisch.	 Ik	was	er	helemaal	content	mee,	
maar	ja..	je	hoopt	het	natuurlijk.	

Waar gaat het nummer over?

Dit	 nummer	 is	 in	 1985	geschreven.	 Ik	
zat	 op	 het	 IMEAO	 en	 een	 klasgenote	
wiens	relatie	stuk	gelopen	was,	vertelde	
me	haar	verhaal.	Ik	was	er	door	aange-
grepen	en	schreef	er	een	liedje	over.

Wanneer en hoe ben je begonnen met 

liedjes te schrijven?

Vanaf	mijn	kinderjaren	verzon	ik	graag	
liedjes.	Ik	merk	hetzelfde	bij	mijn	kin-

deren	 en	 ik	 probeer	 het	 zoveel	 als	
mogelijk	 te	 stimuleren.	 Ik	 heb	 echter	
vanaf	 1982	 tot	 1987	 serieus	 liedjes	
geschreven.	 Daarna	 heb	 ik	 niet	 meer	
geschreven.

Wat vormt je inspiratie?

Als	 er	 zich	 iets	 voordoet,	 zoals	 in	 het	
geval	 van	 de	 klasgenoot.	 In	 december	
1986	 overleed	 een	 goede	 vriend	 van	
mij.	Daar	heb	ik	ook	een	nummer	over	
geschreven.	De	woorden	ken	ik	nog	pre-
cies	uit	mijn	hoofd.

Heb je nog andere plannen ten aanzien 

van het schrijven van liederen?

Ja,	 zeker.	 Zodra	 ik	 mijn	 studie	 heb	
afgerond,	van	het	jaar,	wil	ik	het	schrij-
ven	 weer	 oppakken.	 (redactie:	 Albert	
is	bezig	met	de	studie	Msc.	in	Accoun-
tancy	&	Controlling)

Je bent niet in de prijzen gevallen. Vind 

je dat erg?

Ik	had	gehoopt	binnen	de	drie	te	eindi-
gen.	Als	finalist	moet	dat	natuurlijk	wel	
het	 streven	zijn.	 Ik	moet	eerlijk	 toege-
ven	dat	ik	wel	teleurgesteld	was.
Aan	de	andere	kant	ben	 ik	blij	dat	het	
Surinaams	publiek	kennis	heeft	mogen	
maken	met	de	“onbekende”	componist/
tekstschrijver	Albert	Vermeer.
Ik	 ben	 bijzonder	 blij	 dat	 het	 nummer	
goed	is	ontvangen,	gelet	op	de	reacties	
die	ik	heb	ontvangen.

Wat vindt je van de uitslag?

De	avond	was	voor	mij	een	heel	leuke	
ervaring.	Ik	heb	geleefd	naar	het	moment	
toe	 en	 blik	 tevreden	 terug.	 Nadat	 alle	
nummers	 gepresenteerd	 waren,	 vroeg	
een	vriend	mij	wat	mijn	verwachtingen	
waren.	Op	basis	van	de	presentatie	door	

Een getalenteerde Staatsoliër
A talented Staatsolie employee

Albert Vermeer has been with the company for 11 
years now. Since April 2008 he is manager of the 
Finance Division. His moving hit ‘Mi lob yu fu tru’ 
earned him a place among the finalist in SuriPop 
XV, the composer’s festival. 
There are so many different people: one is a good 
singer or dancer or a very good entertainer who can 
get his audience to roar with laughter. But there are 
others who can move people with their words. When 
God distributed talents, Albert was among the  latter. 
He always participates in several activities in the 
company, but when he became a finalist for SuriPop 
we got to see a different side of this employee. We 
wanted to learn more about this side of him, so we 
interviewed him.

How did you react when you found out you were 
a finalist?
I was overwhelmed with joy. I was at home when I 
heard the news on the radio and I wanted to leap for 
joy. I had submitted a song in SuriPop XIV, but it did 
not make it to the finale. 

Did you expect this?
To tell you honest, I didn’t expect anything anymore, 
because I hadn’t heard from the organisers. I liked 
my song. I was content with it, so you see … I was 
just hoping.

What’s the song about?
I wrote this song in 1985. I was a high school 
student back then at IMEAO (Commerce School) 
and a class mate, who had just broken up with her 
boyfriend, told me her story. I was so moved by her 
story that I wrote a song about it.

When and how did you start writing songs?
Ever since my childhood I used to think up songs. I 
see that in my children too and I try to stimulate that 
as much as possible. From 1982 to 1987 I was seri-
ously engaged in song writing. After that, however, 
I never wrote again. 

Where do you get your inspiration from?
I get inspired by things that happen around me, like 
with that girl in class. In December 198� I lost a very 
good friend. I also wrote a song about that. I still 
have the lyrics in my head.

Do you have other plans regarding song writing?
Oh, sure. As soon as I have finished my study 
this year, I’ll start writing songs again. (ed. Staff: 
Albert is doing a masters study in Accountancy & 
Controlling).

You didn’t win. Is that bad?
I had hoped I would be among the top three. That 

Tekst / Text: Sherida Asinga    
Foto / Photo: Roy Ritfeld

Albert Vermeer is reeds 11 jaar werkzaam bij Staatsolie en sinds april 
2008 manager van de afdeling Finance. Met het meeslepend nummer 
‘Mi lobi yu fu tru’  bereikte hij de finale van editie XV van het compo-
nistenfestival SuriPop. De één kan goed zingen, dansen of de lachspie-
ren van een volle zaal in beweging zetten. Maar ook weer een ander 
kan met woorden vele harten raken. Toen God talenten uitdeelde, koos 
Albert voor het laatste. Hij doet vaker mee aan verschillende activitei-
ten in het bedrijf, maar met Suripop leerden we een andere kant van 
deze Staatsoliër kennen. We wilden graag meer over deze zijde weten.
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de	vocalisten	gaf	 ik	hem	de	top	4	door	
die	 inclusief	 de	 mijne	 was.	 De	 uitslag		
voor	 wat	 betreft	 nummer	 1	 t/m	 3	 was	
conform	 (mijn	 compositie	 daarbuiten	
gelaten).

Heb je een boodschap voor andere ‘slui-

merende’ componisten die nog niet met 

hun werk naar buiten durven te komen?

Heb	geloof	in	jezelf	en	waag	gewoon	die	
stap.	Dat	heb	ik	ook	gedaan.	Ik	heb	dit	
resultaat	bereikt	door	me	van	advies	 te	
laten	dienen.	Ik	heb	zowel	degenen	die	
kennis	van	zaken	hebben,	maar	ook	niet	
vakmensen	 om	 hun	 mening	 gevraagd	
over	 mijn	 product.	 Ik	 heb	 dankbaar	
gebruik	 gemaakt	 van	 hun	 adviezen.	 Ik	
heb	geleerd	dat	je	nooit	alleen	de	zoge-
naamde	‘vakmensen’	moet	vragen,	want	
soms	kan	ook	het	advies	van	een	leek,	je	
heel	goed	van	dienst	zijn.

Het laatste woord is aan jou...

Ik	wil	een	ieder	bedanken	die	me	op	wat	
voor	manier	dan	ook	heeft	bijgestaan.	In	
het	 bijzonder	Staatsolie	 die	 bereid	was	
mij	te	ondersteunen.	Het	heeft	allemaal	
bijgedragen	tot	een	voor	mij	succesvolle	
deelname	aan	Suripop.	▲

is what every finalist should aim at. I have to admit I 
was quite disappointed.
On the other hand I was glad that Suriname 
got to know the ‘unknown’ composer/lyricist Albert 
Vermeer. 
It feels good to know that people liked the song. I 
have seen the responses.

How did you like the result?
Well, it was a nice experience. I have waited so long 
for that moment. After all the songs had been per-
formed, a friend asked me what I expected. I gave 
him my top four based on the performances, includ-
ing my own song. The result for the numbers one 
through three was just like I had predicted (except 
my song wasn’t among the winners).

Do you have a message for the other hidden tal-
ents, who still don’t dare to show their creations?
Believe in yourself and dare to take that step. I did it. 
I got were I am today by taking advice. I have asked 
people who know about these things and other 
laymen about my song. I have gratefully used their 
advice. I have learned that you shouldn’t only turn to 
professionals, because the advice of a layman can 
sometimes be very good.

The closing remarks are for you.
I would like to thank everybody who has supported 
me in any way. My thanks especially go to Staatsolie 
that was willing to back me up. It has contributed to 
a successful entry into SuriPop. ▲

             Gail Eyck werd winnaar van de 15e editie    

Gail Eyck winner of the 15th Suripop. 

SuriPop is de verkorte naam voor het 
Suriname Populair Song Festival, 
een tweejaarlijks componisten 
festival dat sinds 1982 in Suriname 
plaatsvindt. Het festival wordt 
georganiseerd door de ‘Stichting ter 
Bevordering van Kunst en Kultuur 
in Suriname’ (BKKS). Staatsolie zal 
gedurende drie edities, XV, XVI en 
XVII optreden als hoofdsponsor van 
dit evenement. Staatsolie wil graag 
een bijdrage leveren aan de doelen 
van de Stg. BKKS namelijk stimuleren 
van de Surinaamse Componist en 
Surinaamse muziek. De bijdrage zal 
bestaan uit het financieren van de 
kosten tot de productie en presentatie 
van 12 nieuwe muziekarrangementen 
per editie. 
Het evenement werd in eerste 
instantie jaarlijks georganiseerd, 
maar vanwege de hoge kosten 
werd later besloten het festival om 
de 2 jaar te houden. De componist 
met de beste compositie krijgt de 
Jules Chin A Foeng trofee en een 
geldsbedrag. Van het jaar werd 
besloten alleen nieuwe componisten  
en componisten die nooit de eerste 
prijs hadden gewonnen toe te 
laten. Op deze manier wilde BKKS 
deze componisten ook een kans te 
gunnen. Op 1 augustus werd Suripop 
voor de 15e keer gehouden.
Deze editie werd gewonnen door 
Gail Eyck.

SuriPop is short for the Suriname 
Popular Song Festival, a bi-annual 
composer’s festival that has been held 
in Suriname since 1982. The festival 
is organized by the ‘Stichting ter 
Bevordering van Kunst en Kultuur in 
Suriname’ (BKKS). Staatsolie will be 
the head sponsor in three consecutive 
editions of this festival starting at this 
year’s number XV. The company wants 
to contribute to the goals of the BKKS, to 
wit stimulating Surinamese composers 
and Surinamese music. Staatsolie’s 
contribution will be partly financing the 
cost for the production and presentation 
of 12 new songs per festival. 
At first SuriPop was an annual event, but 
due to the high cost it was decided to 
turn it into a bi-annual festival. The best 
composer gets the Jules Chin A Foeng 
Award and a money prize. For this year’s 
edition it was decided to admit only 
newcomers and composers who had 
never won the first prize. BKKS wanted 
to give others a shot at the first prize. On 
1 August SuriPop was held for the 15th 
time. Gail Eyck won this year’s edition.  

Tekisha Äbel vertolkt vol overgave ‘mi lobi yu fu tru.’

Tekisha Äbel emotionally sings ‘ Mi lobi yu fu tru’.
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V oor	 een	 veilige	 en	 gezonde	 werk-
omgeving	 is	er	voor	een	 ieder	van	

ons	 een	 rol	 weggelegd:	 de	 werknemer,	
de	werkgever,	de	overheid,	maar	ook	de	
samenleving.
Dennis	 Mac	 Donald,	 HSEQ	 Manager,	
vertelt	 hoe	 er	 bij	 Staatsolie	 invulling	
wordt	gegeven	aan	risicobeheersing.
“Risico’s	 op	 de	 werkvloer	 kun	 je	 pas	
hebben	 als	 er	 potentiële	 gevaren	 aan-
wezig	 zijn.	 Deze	 kunnen	 leiden	 tot	
incidenten	 als	 ze	 niet	 geïdentificeerd,	
geëvalueerd	 en	 vervolgens	 beheersbaar	
gemaakt	worden.		
Staatsolie	 hanteert	 reeds	 geruime	 tijd	
een	pro-actieve	aanpak	ten	aan	zien	van	
risicobeheersing.	 Een	 belangrijke	 stap	
hierin	is	het	doen	van	een	Risico	Inven-
tarisatie	 en	 Evaluatie	 (RIE)	 voor	 het	
geheel	bedrijf.	Hierbij	worden	de	geva-
ren	 en	 risico’s,	 aanwezig	 op	 de	 werk-
plek	op	het	moment	van	de	RIE,	opge-
spoord	en	vastgelegd.	Vervolgens	wordt	
tezamen	met	het	personeel	gezocht	naar	
maatregelen	 om	 deze	 risico’s	 beheers-
baar	 te	 maken.	 Beheersmaatregelen	
worden	 dan	 weer	 bepaald	 volgens	 de	
“4	 key	 Steps”	 van	 de	 ILO.	 Deze	 kun-
nen	 bestaan	 uit:	 engineering	 controles,	
procedures,	 trainingen,	 sessies	 om	 het	
bewustzijn	 op	 te	 voeren	 (safety	 talks/
HSE	 week	 activiteiten)	 en/of	 persoon-
lijke	bescherming.
Deze	 geïdentificeerde	 gevaren,	 risico’s	
en	 beheersmaatregelen	 moeten	 vervol-
gens	worden	gecommuniceerd	naar	een	
ieder	 op	 de	werkplek.	Op	 deze	manier	
worden	zij	gewezen	op	de	risico’s	waar-
aan	 zij	 tijdens	 hun	 werk	 zijn	 blootge-
steld	 en	 de	 daarbij	 horende	 beheers-
maatregelen	 om	 deze	 risico’s	 tot	 een	
aanvaardbaar	niveau	te	brengen.
Binnen	Staatsolie	 is	 reeds	een	aanvang	
gemaakt	met	de	RIE.	Tussen	april	2007	
en	 juli	 2008	 is	 deze	 uitgevoerd	 bij	
Staatsolie	 inzake	veiligheid	en	gezond-
heid	 in	 de	 werkomgeving.	 Hierbij	 zijn	
28	 afdelingen	 geïdentificeerd	 waarvan	

de	 beoordeling	 voor	 16	 afdelingen	 is	
afgerond.	Het	eindverslag	van	deze	risi-
cobeoordeling	 moet	 nog	 worden	 opge-
steld	waarna	de	publicatie	van	de	bevin-
dingen	zal	plaatsvinden.
Opgemerkt	dient	te	worden	dat	je	nooit	
klaar	 bent	 om	 alle	 risico’s	 in	 kaart	 te	
brengen,	omdat	er	steeds	meer	activitei-

10th edition of HSE Week

The annual Health, Safety & Environment (HSE) 
Week was held from 28 July through 1 August. 
It was the 10th edition of the HSE. This year’s 
theme was ‘Containment of Risks in the Work 
Environment.’ The theme was adopted from the 
International Labor Organization (ILO).

HSE week voor de  
10de keer georganiseerd
De jaarlijkse Health, Safety & Environment (HSE) Week 
vond plaats van 28 juli t/m 1 augustus en werd voor de 
10de keer gehouden. Het thema voor deze week stond in het 
teken van “Beheersing van Risico’s in de Werkomgeving.” 
Dit thema is overgenomen van de  Internationale Arbeids 
Organisatie (ILO). 

Tekst / Text: Sherida Asinga   Foto’s / Photos: Marcel Kartodikromo / Public Relations

Het hijsen van de HSE-vlag op Sarah Maria als officieel startsein voor de HSE week.

Hoisting the HSE flag at Sarah Maria as the official starting signal for the HSE week.   
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ten	komen,	waarvan	de	risico’s	in	kaart	
gebracht	moeten	worden.”	
Ook	 van	 het	 jaar	 werden	 in	 de	 HSE	
week	activiteiten	ontplooid	die	verband	
hielden	met	het	thema	w.o.	safety	talks,	
een	 slogancontest,	 safety	quiz,	 een	 fire	
drill	en	een	speurtocht.
De	winnende	slogan	“Samen	Sterk	door	
Veilig	 Werk”	 is	 bedacht	 door	 Martijn	
Lankhorst	(ICT/Flora).

De	 Internationale	 Arbeidsorganisatie,	
bekend	onder	de	Engelse	afkorting	ILO	
(International	 Labour	 Organization),	 is	
een	gespecialiseerde	organisatie	van	de	
Verenigde	 Naties	 die	 zich	 bezighoudt	
met	 arbeidsvraagstukken.	 ILO	 gaat	 uit	

van	‘4	key	steps’	voor	het	minimaliseren	
van	risico’s,	t.w.:
-		het	 elimineren	 of	 minimaliseren	 van	

risico	aan	de	basis.
-		het	verminderen	van	 risico’s	door	het	

toepassen	 van	 controle	 mechanismen	
of	andere	fysieke	veiligheidskleppen.

-		het	verschaffen	van	veilige	werkproce-
dures	om	risico’s	verder	te	voorkomen.

-		het	 verschaffen,	 dragen	 en	 onderhou-
den	 van	 PPE	 (persoonlijke	 beschut-
tingsmiddelen).	▲

In a safe and healthy working environment there is 
a role for every one: the employee, the employer, 
the government, but also society. Dennis Mac 
Donald, HSEQ Manager, explains how Staatsolie 
deals with the issue of risk containment.
‘Risks in the work place only exist if there are 
potential threats. These could lead to incidents 
if they are not identified, evaluated and conse-
quently contained.’

For some time now Staatsolie has been imple-
menting a pro-active approach regarding risk 
containment. One important step in this is a Risk 
Inventory and Evaluation (RIE) for the entire 
company. The approach involves disclosing and 
recording all threats and risks in the work place 
during the RIE. The next step is finding ways to 
contain these risks together with the employees. 
Containment measures are determined according 
to the four key steps established by the ILO. These 
could include engineering controls, procedures, 
training and awareness sessions (safety talks/HSE 
Week activities) and/or personal protection.

These identified threats, risks and containment 
measures must then be disclosed to everyone in 
the work place. In this way they are shown the 
risks they are exposed to at their work and the 
containment measures that are in place to reduce 
these risks to acceptable levels. Staatsolie has 
already started to implement the RIE. Between 
April 2007 and July 2008 the RIE was implemented 
focusing on safety and health in the work environ-
ment. Twenty-eight departments were identified 
for assessment, 1� of which have already been 
completed. The final results and findings of this risk 
assessment are yet to be published. It is important 
to note that listing risks is a never ending process 
because activities continue to increase and the 
risks they bring along have to be listed.

This year again activities were deployed during 
the HSE week focused on the theme, including 
safety talks, a slogan contest, a safety quiz, a fire 
drill and a search.
The winning slogan “Samen Sterk door Veilig 
Werk” was from Martijn Lankhorst (ICT/Flora).

The International Labor Organization, better 
known abbreviated as ILO, is a specialized orga-
nization, affiliated to the United Nations, which 
deals with labor issues. The ILO focuses on 4 key 
steps for minimizing risks to wit: 
- Eliminate or minimize risks at source
-  Reduce risks through engineering controls or 

other physical safeguards
-  Provide safe working procedures to reduce risks 

further
- Provide, wear and maintain PPE ▲

Een spannend moment tijdens de fire drill. Het ‘slachtoffer’wordt weggevoerd door de helicopter ambulancedienst.

A moment of suspense during the fire drill. The heli ambulance transports off the ‘victim’.       

 Het was echt ‘hosselen’ bij de speurtocht.

The search wasn’t easy.
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Staatsolie took part in the World 
Petroleum Congress

This year 2008, Madrid (Spain) hosted the 19th 
World Petroleum Congress from 29th June through 
3rd July. The Congress attracted delegates, exhib-
itors and visitors from all over the world.
The official theme for the 19th World Petroleum 
Congress “A World in Transition: Delivering 
Energy for Sustainable Growth”, is reflecting the 
industry’s efforts to ensure a continuous, afford-
able and reliable supply, while meeting society’s 
expectations in a sustainable, transparent, ethical 
and environmentally sound manner.
Key personalities from companies, government 
and institutions assembled in Madrid to contribute 
to the success of the Congress.

Technical Program
The technical program covered a wide range of 
topics to recognize the scientific, technological 
and professional achievements of the petroleum 
industry. 
The technical topics included explanations and 
visions concerning solutions to the challenges 
faced by the energy industry in a global con-
text and in an environmental manner. Over 500 
keynote speakers and experts from the world 
of energy shared their knowledge and the latest 
research and developments with the participants 
of the Congress. 

Exhibition
As a complement to the technical program an 
exhibition was held. More than 300 exhibitors 
from over 50 countries showcased their products 
and services to the oil and gas community. The 
exhibition featured the world’s largest international 
oil, gas and service companies among which. 
ExxonMobil, Chevron, RepsolYPF, Schlumberger 
etc. There were also several new exhibitors, 
including large enterprises from China, Russia, 
Italy and Brazil. Several smaller companies and 
countries, among which Staatsolie, also partici-
pated in the exhibition.

Staatsolie
In the Staatsolie stand visitors received informa-
tion about the companies’ activities and the 
possibilities for foreign participation. Of course, 
Suriname and its diversity in cultures and natu-
ral resource were also portrayed. Woodcarvings 
of Amerindians and ‘kotomisies’ (Surinamese 
women in traditional clothing), which were handed 
out, were much in demand. The exposition lent 
more name to Staatsolie and Suriname. The 
Staatsolie stand was even highlighted in a CNN 
broadcast. ▲  

Staatsolie neemt deel aan Wereld Petroleum Congres

In 2008 was het Spaanse Madrid 
de gastheer van het 19de Wereld 
Petroleum Congres (WPC) dat 
van 29 juni tot 3 juli werd gehou-
den. Op het Congres waren er 
afgevaardigden, exposanten en 
bezoekers uit de hele wereld. Het 
officieel thema voor dit jaar was 
‘Een Wereld in de Overgang: het 
leveren van Energie voor Duur-
zame Groei’. 

Het	 thema	 is	 een	 weergave	 van	 de	
inzet	van	de	industrie	om	een	voort-

durende,	betaalbare	en	betrouwbare	toe-
voer	 van	 energie	 te	 verzekeren,	 terwijl	
tegelijkertijd	 op	 een	duurzame,	 transpa-
rante,	 ethische	 en	 milieuverantwoorde-
lijke	 manier	 voldaan	 wordt	 aan	 de	 ver-
wachtingen	van	de	wereldgemeenschap.
Topfunctionarissen	 van	 oliemaatschap-
pijen,	 regeringen	 en	 organisaties	 kwa-
men	bijeen	in	Madrid	om	bij	 te	dragen	
aan	het	succes	van	het	Congres.

Technisch Programma
Het	 technisch	 programma	 omvatte	 een	
groot	aantal	onderwerpen	als	erkenning	
van	 de	 wetenschappelijke,	 technologi-
sche	en	deskundige	verdiensten	van	de	
petroleumindustrie.	
Bij	 de	 technische	 onderwerpen	 waren	
ook	 verklaringen	 en	 visies	 met	 betrek-
king	 tot	 de	 oplossing	 voor	 de	 uitda-
gingen	 waar	 de	 energie	 industrie	 zich	
wereldwijd,	 in	 de	 milieu-context,	 voor	
geplaatst	 ziet.	 Meer	 dan	 500	 sprekers	
en	 deskundigen	 uit	 de	 energiewereld	

deelden	 hun	 kennis	 en	 de	 nieuwste	
technologie	 en	 ontwikkelingen	 met	 de	
deelnemers	van	het	Congres.	

Expositie
Bij	het	technisch	programma	werd	er	ook	
een	 expositie	 gehouden.	 Meer	 dan	 300	
exposanten	uit	meer	dan	50	landen	heb-
ben	hun	producten	en	diensten	 tentoon-
gesteld	aan	de	‘olie	en	gasgemeenschap’.	
’s	 Wereld	 grootste	 internationale	 olie,	
gas	 en	 dienstverlenende	maatschappijen	
waren	 vertegenwoordigd,	 zoals	 Exxon-
Mobil,	 Chevron,	 RepsolYPF,	 Schlum-
berger	 etc.	 Er	 waren	 ook	 vele	 nieuwe	
spelers	 te	 gast,	 waaronder	 grote	 bedrij-
ven	uit	China,	Rusland,	Italië	en	Brazilië.	
Verscheidene	 kleine	 maatschappijen	 en	
landen,	waaronder	Staatsolie	hebben	ook	
geparticipeerd	in	de	expo.

Staatsolie
In	 de	 Staatsolie-stand	 werden	 bezoe-
kers	geïnformeerd	over	de	activiteiten	
die	 Staatsolie	 ontplooit	 en	 de	 moge-
lijkheden	 voor	 buitenlandse	 partici-
patie.	 Natuurlijk	 werd	 de	 diversiteit	
van	 Suriname	 zowel	 met	 betrekking	
tot	 natuurschoon	 als	 de	 multicultu-
rele	 samenleving	 ook	 tentoongesteld.	
Het	houtsnijwerk,	indiaantjes	en	koto-
misies,	 dat	 als	 promotion	 item	 werd	
verstrekt,	 vond	 gretige	 aftrek	 bij	 de	
bezoekers.	Staatsolie	en	Suriname	kre-
gen	meer	bekendheid	door	de	deelname	
aan	 deze	 expositie,	 en	 er	 verschenen	
zelfs	 beelden	 van	 de	 Staatsolie-stand	
tijdens	een	uitzending	van	CNN.	▲

Tekst / Text: Widjai Jungerman   
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De Nederlandse minister van Economische Zaken, mevrouw M. van der Hoeven, op bezoek in de Staatsolie-stand.

The Dutch Minister of Economic Affairs, Mrs. M. van der Hoeven, visits the Staatsolie stand.

World Petroleum Council
The World Petroleum Council (WPC) is the only global organization 
that represents all aspects of the petroleum industry. At present it is 
composed of �0 member countries, represented by their corresponding 
National Committees. The WPC was founded in London in 1933 and 
celebrates its 75th Anniversary this year.

The WPC’s main purpose is to catalyze and facilitate dialogue among 
internal and external stakeholders on petroleum issues. It aims to seek 
solutions to key technical, social, environmental and management 
challenges in global energy issues for society at large. In doing so, the 
WPC does not take a position on the key issues facing oil and gas; 
but it provides a forum where the solutions to key challenges can be 
addressed.

Every three years, the Council organizes the World Petroleum Congress 
as the principal meeting place for a global discussion of oil and gas 
issues. Following a 12-months campaign period, a candidate country is 
selected by its fellow Council members to host the next Congress. Qatar 
will host the 20th World Petroleum Congress in 2011.       

Wereld Petroleum Raad
De Wereld Petroleum Raad is de enige wereldorganisatie die alle 
aspecten van de petroleumindustrie vertegenwoordigt. Het huidige 
ledental is 60 landen, die door hun nationale commissies vertegen-
woordigd worden. De WPC werd in 1933 in Londen opgericht en 
vierde dit jaar haar 75ste verjaardag.

Het voornaamste doel van de Wereld Petroleum Raad is het bevorderen 
en faciliëren van dialoog tussen interne en externe belanghebbenden 
in petroleum aangelegenheden. De raad streeft ook naar oplossingen 
voor belangrijke uitdagingen van technische, sociale, milieu en bedrijfs-
voerende aard bij wereld energie aangelegenheden voor de wereldge-
meenschap in het algemeen. Hierbij neemt de raad geen standpunt in 
bij belangrijke kwesties waar de olie en gas industrie zich voor geplaatst 
zien; het stelt juist een forum beschikbaar waar de oplossingen voor 
belangrijke uitdagingen aangekaart kunnen worden.

Om de drie jaar organiseert de raad het WPC als de belangrijkste ont-
moetingsplaats voor een wereld discussie over olie en gas aangele-
genheden. Na een campagne van 12 maanden, wordt er een kandidaat 
geselecteerd door de mede raadsleden, om gastheer te zijn van het 
volgend congres. Qatar zal de gastheer zijn van het 20ste Congres dat 
in 2011 gehouden wordt.
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D e	raffinaderij	ondergaat	voor	de	3de	
keer	 een	 grote	 onderhoudsbeurt,	

meer	 	bekend	als	de	Testing	&	Inspec-
tion	Turnaround	(T&I).	De	T&I	ging	op	
15	 augustus	 van	 start	 en	 duurde	 tot	 en	
met	10	september.
De	 allereerste	 onderhoudsbeurt	 dateert	
nog	van	2000.	De	tweede	was	in	2004;	
steeds	om	de	4	jaar	dus.
“Zoals	 bij	 elke	T&I	 gaat	 het	 erom	 dat	
je	 de	 betrouwbaarheid	 van	 je	 equipe-
ment	 nagaat.	 Alle	 installaties	 die	 niet	
getest	kunnen	worden	tijdens	de	norma-
le	operatie	van	de	plant,	worden	tijdens	
de	 T&I	 opengemaakt,	 geïnspecteerd,	
schoongemaakt,	 en	 waarnodig	 worden	
er	reparaties	aangebracht	of	onderdelen	
vervangen,”	 vertelt	Anand	 Gajapersad,	
T&I	 Superintendent.	 Het	 stoomsyteem	
was	 slechts	 twee	dagen	 ‘down’,	 omdat	
de	 distributie	 van	 asfalt	 gewoon	 door-
moet	 gaan.	 De	 voorbereidingen	 voor	
de	 T&I	 zijn	 reeds	 1½	 jaar	 geleden	
begonnen.	 Aan	 de	 hand	 van	 proces-
gegevens	 en	 eerdere	 ervaringen	 werd	
een	 werklijst	 samengesteld	 en	 werden	
de	 nodige	 materialen	 ingekocht.	 De	
werkzaamheden	worden	door	zo’n	200	
mensen	 uitgevoerd	 waarvan	 een	 groot	
deel	 contractors.	 De	 leiding	 ligt	 echter	
in	handen	van	Staatsolie.
	“Het	zal	de	laatste	T&I	in	deze	setting	
zijn,”zegt	 Gajapersad,	 want	 over	 vier	
jaar	 moet	 de	 nieuwe	 raffinaderij	 reeds	
een	feit	zijn.”	▲

Derde Testing & Inspection Turnaround

T and I Turnaround

The refinery will undergo the third large over-

haul, also known as the Testing & Inspection 

Turnaround (T&I). The T&I started on 15 August 

and was completed on 10 September.

The first T&I was in 2000, the second in 2004, a 

four-year service cycle.

‘As with every T&I, we check the reliability of 

our equipment. All installations which cannot be 

tested during normal operation of the plant are 

shutdown during T&I, inspected, cleaned and if 

necessary repaired,’ says Anand Gajapersad, T&I 

Superintendent. The steam induction system was 

down for only two days, since the distribution of 

asphalt could not be interrupted. Preparations for 

the T&I started a year and a half ago. A working 

list was drafted based on process data and previ-

ous experiences after which the necessary equip-

ment was procured. The operation was carried 

out by 200 people, the majority being contractors. 

Staatsolie, however, supervised the whole opera-

tion. ‘This will be the last T&I in this setting,’ says 

Gajapersad, ‘because in four years time the new 

refinery will be completed.’ ▲

Tekst / Text: Sherida Asinga   Foto’s / Photos: Ranu Abhelakh

Tijdens de T&I worden alle installaties opengemaakt en geïnspecteerd.

During the T&I all equipment is disassembled and inspected. 
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De tweede groep jubilarissen voor 
2008 werd op 18 juli gehuldigd. 
Restaurant Lucky Twins was voor 
die gelegenheid aangekleed in een 
Hindostaans tintje. 

G rote	 gele	 bloemstukken	 sierden	
de	 ruimte.	 ‘Hulde	 voor	 uw	 ijver,	

plichtsbetrachting	en	bewezen	diensten’,	
prijkte	 er	 op	 een	 doek	 tegen	 de	 muur.	
Met	gezin	of	familie	kwamen	de	jubila-
rissen	binnen;	29	werden	onderscheiden	

van	wie	18	voor	12½	 jaren	en	 	11	voor	
25	jaren	trouwe	dienst.	Leidinggevenden	
en	gepensioneerden	van	Staatsolie	waren	
ook	van	de	partij.	De	 sfeer	was	vrolijk.	
Aan	de	avond	werd	luister	bijgezet	door	
muziekgroep	Saathi	met	Kries	Ramkhe-
lawan,	Dalia	Negra,	 Jules	Fullington	en	
de	jonge	Neelam	Matadin.
	
Algemeen	directeur	Marc	Waaldijk	bleef	
kort	stilstaan	bij	het	begin	van	Staatsolie	
en	 de	 inzet	 en	 ondersteuning	 van	 de	
werknemers	van	het	eerste	uur.	De	groep	
die	voor	25	dienstjaren	werd	gehuldigd,	

plaatst	 hij	 daar	 ook	 onder.	 Het	 afgelo-
pen	 jaar	noemde	hij	 een	van	 successen.	
Waaldijk	wierp	ook	een	blik	vooruit.	De	
uitbreiding	van	de	raffinaderij	ziet	hij	als	
de	 grootste	 uitdaging.	Aan	 de	 jubilaris-
sen	 gaf	 hij	 mee	 dat	 zij	 het	 gezicht	 van	
Staatsolie	 helpen	 bepalen	 en	 riep	 hen	
daarom	op	zich	te	blijven	inzetten.		

“Bouw	verder	op	uw	kunnen	en	model-
leer”,	 spoorde	 Stanley	 Marica,	 waar-
nemend	 president-commissaris	 van	 de	
Raad	 van	 Commissarissen,	 de	 jubila-

rissen	 aan.	 “Hoe	 is	 het	
gekomen	 dat	 we	 Staats-
olie	 als	 model	 zien?,	
vroeg	 hij.	 “Het	 bedrijf	
koos	 niet	 voor	 specula-
tieve	aspecten,	maar	voor	
hoge	 normen	 ontleend	
aan	de	maatschappelijke	
visie”,	 beantwoorde	 hij	
de	vraag	zelf.	Hij	meent	
dat	 er	 een	 vertrouwens-
relatie	 bestaat	 tussen	
de	 onderneming	 en	 de	
werknemers.	 Uiteinde-
lijk	 zijn	 het	 de	 mensen	
die	 de	 relatie	 verdiepen	
en	uitdragen.
Met	 “keep	 up	 the	 good	
work”,	 bemoedigde	 ook	
Lloyd	 Read,	 voorzitter	
van	 de	 Staatsolie	 Werk-
nemersorganisatie,	 zijn	
collega’s.	 Hij	 vindt	 dat	
bij	Staatsolie	de	doelstel-
lingen	 voor	 een	 gezond	
bedrijf	 zijn	 bereikt.	
Minimale	 verzuimcij-
fers,	goede	omzet,	winst	
en	 vermogen,	 zijn	 daar-
van	het	bewijs.	
Door	 alle	 sprekers	 werd	
de	 ondersteuning	 door	

de	 familie	van	de	 jubilaris	onderstreept.	
Bij	de	huldiging	werd	dit	duidelijk	geïl-
lustreerd.	 Jubilarissen	 werden	 met	 hun	
gezin	 op	 het	 podium	 uitgenodigd	 voor	
de	 overhandiging	 van	 de	 oorkonde,	 het	
cadeau	 en	 bloemen.	 De	 huldiging	 ging	
gepaard	met	verhalen	en	anekdotes	over	
en	van	de	jubilaris	gedurende	zijn	loop-
baan.	 Het	 bijzonder	 moment	 werd	 ook	
voor	altijd	vastgelegd	op	een	familiefoto.	
De	avond	werd	afgesloten	met	een	buffet	
en	gezellig	samenzijn.	▲

Tweede groep jubilarissen in de bloemetjes 

Second group of jubilees  
in the lime light

The second group of jubilees for 2008 was 
honored on 18 July. The Lucky Twins Restaurant 
was decorated for the occasion in Hindustani 
tradition.

Large yellow bouquets decorated the room. ‘In 
honor of your zeal, devotion to duty and proven 
service’, was written on a banner against the wall. 
The jubilees entered with their families and rela-
tives. Twenty nine were honoured, 18 of which for 
12½ and 11 for 25 years of loyal services. The 
Staatsolie management and retirees were also 
present. There was a cheerful atmosphere. The 
band Saathi, with Kries Ramkhelawan, Dalia 
Negra, Jules Fullington and the young Neelam 
Matadin livened up the evening.
  
Managing director Marc Waaldijk commemorated 
the Staatsolie’s history and the support from the 
pioneers. The jubilees with 25 years of service 
belong to those pioneers. Waaldijk referred to last 
year as a year of successes. He also cast his eyes 
to the future. The refinery expansion project is one 
of the biggest challenges. He told the jubilees that 
they help create Staatsolie’s image and that they 
should therefore continue to work hard.

‘Build on your strength and be an example’, were 
the words of Stanley Marica, acting president of 
the Supervisory Board of Commissioners. ‘How 
did we come to see Staatsolie as an example’, 
he asked. ‘The company did not choose for 
speculative aspects, but for high standards owing 
to its social vision,’ he said, answering his own 
question. Marica believes there is a trusting rela-
tionship between the company and its employees. 
It is the people who deepen the relation and 
spread it.

‘Keep up the good work’, said Lloyd Read, chair 
of the Staatsolie Workers union. Read thinks that 
Staatsolie has met the objectives for a sound 
company. The minimal absentee records, a good 
turnover, profit and ability are proof of this.

All speakers stressed the importance of the sup-
port by family. This was expressed clearly at the 
honouring. Jubilees were invited to the stage with 
their family for receiving a commemorative docu-
ment, a present and a bouquet. The ceremony 
was spiced up with stories about the jubilees’ 
career. The grand moment was forever captured 
in a family photo. And then the evening was con-
cluded with dinner. The Staatsolie family stayed 
together afterwards in a cosy atmosphere. ▲

Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad   Foto’s / Photos: Ranu Abhelakh

Jubilaris Kenneth Singapradja met zijn gezin in de spotlight.

Jubilee Kenneth Singapradja and his family in the limelight.

Jubilaris Audi Kamsoeri neemt zijn presentje in ontvangst.

Jubilee Audi Kamsoeri receives his present. 

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 27



Olieweetjes Oil & Gas News

Gazprom, PDVSA to Size Up Ayacucho-3 Block Reserves 
Moscow saw the signing of an Agreement on evaluation and 
certification of the Ayacucho-3 block reserves of the Orinoco Oil 
Belt in the presence of Dmitry Medvedev, the President of Russia 
and Hugo Chavez, the President of Venezuela.
Pursuant to the Agreement Gazprom’s subsidiary, Gazprom 
Latin America B.V., will jointly with Petroleos de Venezuela SA 
(PdVSA) complete geological modeling, evaluation and assess-
ment of the block’s reserves before the end of 2008 to be subse-
quently certified by an independent auditor.
A decision was also adopted to launch the preparation of an 
investment feasibility study for the development of the heavy oil 
field located in this area.
At the negotiations the Venezuelan party also expressed its inter-
est in Gazprom’s participation in the Delta Caribe Oriental lique-
fied natural gas project, which includes the Mariscal Sucre and 
Platforma del Tanà fields development as well as construction of 
an LNG plant in Venezuela.
Additionally, the parties discussed the progress with imple-
menting the Rafael Urdaneta project and opportunities for the 
companies’ cooperation in the gas infrastructure construction in 
Venezuela. ▲

Cuba to Sign Exploration Deal with Brazil’s Petrobras 
The Cuban government expects to sign an oil exploration 
deal with Brazilian state-run energy giant Petroleo Brasileiro 
(Petrobras), later this year. Current talks are aimed at hammering 
out exploration conditions and rates of return. 
Cuba wants a deal that will also transfer technology needed to 
explore and develop deepwater oil reserves in the Gulf of Mexico. 
In addition, Cuba is negotiating the construction of a Petrobras 
lubricant plant, which will end the island nation’s need to import 
the products from Europe. Cuba has proof that an immense 
reserve holding billions of barrels of crude exists in the Gulf of 
Mexico off Cuba’s shores. The deal with Petrobras will likely 
include rights to one of the most promising blocks. 
Petrobras has had some success in the ultra-deep waters of the 
Gulf of Mexico. In May, the company said that an exploration well 
confirmed the presence of oil and natural gas in a block about 
200 miles off the coast of Louisiana (USA). Petrobras holds a 
25% stake in the exploration block. ▲

PetroRabigh refinery upgrades near completion 
Rabigh Refining & Petrochemical (PetroRabigh), a joint venture of 
Saudi Aramco and Sumitomo Chemicals, plans to complete the 
$10 billion upgrades to its 400,000 b/d refinery and petrochemical 
complex in Rabigh, Saudi Arabia, in the fourth quarter. 
The project will raise output of transportation fuel and make the 
refinery the basis of a complex producing 2.4 million tonnes/year 
of petrochemical solids and liquids, along with large volumes of 
gasoline and other products. 
Upgrades to the facility, originally built by the joint venture 
partners in 2005, will add a �0,000 b/d gasoline refining unit, a 
200,000 b/d vacuum distillation unit, a 92,000 b/d catalytic crack-
ing unit, and a 2�,000 b/d alkylation unit. 
The refinery also will see the addition of an ethane cracker 
capable of producing 1.25 million tonnes/year of ethylene as well 
as a gas processing plant that will produce 900,000 tonnes/year 
of propylene. ▲

Gazprom, PDVSA meet reserves van het Ayacucho-3 blok
In Moskou is een overeenkomst getekend voor de evaluatie en certifice-
ring	van	de	reserves	van	het	Ayacucho-3	blok	in	het	Orinoco	bekken.	De	
ondertekening	vond	plaats	ten	overstaan	van	de	Russische	president	Di-
mitry	Medvedev	en	diens	Venezolaanse	ambtgenoot	Hugo	Chavez.	Als
uitvloeisel	van	de	overeenkomst	zal	de	dochteronderneming	van	Gaz-
prom,	Gazprom	Latin	America	B.V,	samen	met	Petroleos	de	Venezuela	
SA	(PVDSA)	nog	voor	het	eind	van	2008	de	reserves	in	het	blok	geolo-
gisch in kaart brengen, evalueren en beoordelen. Hierna volgt certifice-
ring	door	een	onafhankelijke	derde.
Er	 is	 ook	 een	 beslissing	 genomen	 voor	 de	 start	 van	 de	 voorbereiding	
van	een	 investeringshaalbaarheidsstudie	voor	de	ontwikkeling	van	het	
olieveld	dat	in	het	gebied	ligt.
Bij	de	onderhandelingen	heeft	Venezuela	belangstelling	getoond	in	het	
Delta	 Caribe	 Oriental	 vloeibaar	 aardgasproject	 waar	 Gazprom	 ook	 in	
participeert.	Het	project	omhelst	ook	het	tot	ontwikkeling	brengen	van	
de	Mariscal	Sucre	en	Platforma	de	Tanà	velden	alsook	de	bouw	van	een	
aardgasfabriek	in	Venezuela.
Partijen	 hebben	 ook	 de	 voortgang	 van	 de	 uitvoering	 van	 het	 Rafael	
Urdaneta	project	besproken	en	de	mogelijkheden	voor	samenwerking	
van	de	maatschappijen	bij	het	opzetten	van	een	gas	 infrastructuur	 in	
Venezuela.	▲

Cuba tekent exploratie overeenkomst met het Brazilaans Petrobras
De	Cubaanse	regering	tekent	later	dit	jaar	een	overeenkomst	voor	olie	
exploratie	met	de	Braziliaanse	staats	energie	gigant	Petroleo	Brasileiro	
(Petrobras).	Onderhandelingen	zijn	nu	gaande	voor	het	vaststellen	van	
de	voorwaarden	van	de	exploratie	en	de	rentabiliteit.	Cuba	wil	een	over-
eenkomst	die	de	overdracht	van	kennis,	 nodig	voor	het	 exploreren	en	
ontwikkelen	van	diepzee	olie	 reserves	 in	 de	Golf	 van	Mexico,	 regelt.	
Daarnaast	onderhandelt	Cuba	ook	over	de	bouw	van	een	smeermiddelen	
fabriek	door	Petrobras,	waardoor	er	een	eind	komt	aan	de	afhankelijk-
heid	van	de	import	uit	Europa.	Cuba	beschikt	over	gegevens	dat	er	zich	
een	enorm	potentieel	van	miljarden	barrels	olie	bevind	in	de	Golf	van	
Mexico	voor	de	kust	van	het	eiland.	De	overeenkomst	met	Petrobras	zal	
mogelijk	ook	handelen	over	de	rechten	voor	een	van	de	veelbelovende	
olievelden.
Petrobras	heeft	reeds	eerder	succesvol	geboord	in	het	diepe	water	van	de	
Golf	van	Mexico.	In	mei	berichtte	het	bedrijf	dat	een	exploratieput	de	
voorkomens	van	olie	en	aardgas	bevestigd	in	een	blok	op	ongeveer	200	
mijl	voor	de	kust	van	Louisiana	(VS).	Petrobras	heeft	een	aandeel	van	
25%	in	het	exploratie	blok.	▲

Verbeteringen aan PetroRabigh raffinaderij bijna af
Rabigh Refining & Petrochemical (PetroRabigh), een joint venture tus-
sen	Saudi	Aramco	en	Sumitomo	Chemicals	verwacht	de	10	miljard	dollar	
kostende verbeteringen aan haar raffinaderij in het laatste kwartaal van 
2008 te hebben afgerond. De raffinaderij en het petrochemisch complex 
te	 Rabigh,	 Saudi	Arabië	 heeft	 een	 verwerkingscapaciteit	 van	 400.000	
barrels	per	dag.	Door	het	project	zal	de	productie	van	brandstof	stijgen.	
De raffinaderij wordt hierdoor de basis van een complex dat 2,4 miljoen 
ton	per	jaar	produceert	aan	petrochemische	producten,	alsook	grote	hoe-
veelheden	gasoline	en	andere	producten.	Door	de	verbeteringen	aan	de	
installaties,	die	door	de	joint	venture	partners	werd	opgezet	in	2005,	ko-
men er enkele units bij waaronder een raffinage unit van 60.000 b/d voor 
gasoline,	 één	 van	 200.000	 b/d	 voor	 vacuumdestilatie,	 één	 van	 92.000	
b/d	voor	een	kraak	katalysator	en	een	26.000	b/d	alkylering	unit.	Bij	de	
raffinaderij komt er ook een ethaan kraakinstallatie die een productie 
van	1,25	miljoen	ton	ethyleen	per	jaar	moet	halen,	alsook	een	gasverwer-
kingsinstallatie	die	90.000	ton	per	jaar	aan	propyleen	zal	produceren.	▲
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Raoul Atmowirono	 begon	 als	 jonge-
man	van	18	jaar	bij	Staatsolie.	Raoul	is	
‘getogen’	in	het	district	Saramacca.	Hij	
kwam	op	1	oktober	1995	in	dienst	en	is	
werkzaam	op	 de	 afdeling	Crude	Treat-
ment	TA58	als	Lab	Assistant	II.
“Staatsolie	 had	 een	 goede	 naam	 in	 de	
samenleving	 en	 de	 meeste	 van	 mijn	
vrienden	 waren	 ook	 werkzaam	 bij	
Staatsolie.	 Ik	 was	 erg	 blij	 toen	 ik	 ook	
aangenomen	 werd.”	 ‘Oella’,	 de	 roep-
naam	 van	 deze	 jubilaris	 ligt	 voor	 zijn	
collega’s	makkelijker	in	de	mond.	Oella		

weet	met	zijn	manier	van	praten	anderen	heel	goed	te	beïnvloeden	en	is	vaak	
de	trekker	bij	het	organiseren	van	uitjes	voor	de	afdeling.
Tijdens	een	HSEQ	week	werd	hij	als	 jongste	werknemer	gevraagd	de	week	
in	te	luiden	middels	het	hijsen	van	de	vlag.	“Dat	was	voor	mij	een	hele	eer,	
want	ik	dacht:	kijk	mij;	een	kleine	jongen	uit	het	bos	en	ik	mocht	voorop	zitten	
samen	met	de	directeur!	Dat	was	echt	een	speciaal	moment.”
Raoul	is	reeds	2½	jaar	percussionist	en	zanger	bij	de	muziekgroep	‘Lê	Crème,	
die	vaker	optreedt	in	hotel	Torarica,	’t	Vat,	Elegance	hotel	en	op	huisfeestjes.	
Daarnaast	is	hij	shiftcoördinator	bij	Pertjajah	TV	waar	hij	onder	andere	moet	
zorgen	voor	een	goed	verloop	van	de	uitzending.	Raoul	hoopt	nog	lang	zijn	
krachten	te	kunnen	geven	aan	Staatsolie.	Binnenkort	mag	hij	voor	het	eerst	het	
vaderschap	ervaren	en	treed	later	in	het	jaar	ook	in	het	huwelijksbootje.	▲

A special moment

Raoul Atmowirono started as an 18-year-old at 
Staatsolie. He is bred in the District of Saramacca. On 
1 October 1995 he came to work for the company as 
Lab Assistant II at the Crude Treatment department 
at TA58. ‘Staatsolie had a good reputation in society 
and most of my friends were already employed by the 
company. I was glad when I also got a job’. 
Everybody knows this jubilee as ‘Oella’, because it is 
easier to call him that. Oella knows how to get others 
to go along with him and he is the man when it comes 
to organising trips for the department.
During an HSEQ week once, he was asked to open 
the event by raising the flag, since he was the young-
est employer. ‘It was a great honor. I thought to myself: 
look at me, the boy from the country, now sitting way 
up in front next to the director! That was really a spe-
cial moment.’
Raoul has been a percussionist and singer with Lê 
Crème for 2½ years now. The group frequently per-
forms in Hotel Torarica, ‘t Vat, the Elegance Hotel and 
at parties. He also has a job as shift coordinator at 
Pertjajah TV. His job is to see to a smooth broadcast. 
Raoul hopes he can stay very long with Staatsolie. 
Very soon he will become a daddy for the first time and 
later this year he is getting married. ▲

Jubilarissen/Jubilarians
Een speciaal moment

Tekst / Text: Sherida Asinga   Foto’s / Photos: Ranu Abhelakh

Charles Daiman of	 gewoon	 Challie	
voor	 zijn	 collega’s,	 heeft	 zeven	 jaar	
gediend	bij	het	Korps	Politie	Suriname.	
Afgezien	van	het	loon	en	de	secundaire	
voorzieningen,	 leek	het	hem	een	uitda-
ging	 voor	 een	 productiebedrijf	 te	 wer-
ken.	Daiman	staat	bekend	als	een	eerlijk	
en	rustig	persoon.	
“Hij	 praat	 niet	 veel,”	 hoorde	 ik	 steeds	
weer	als	 ik	vroeg	wat	voor	persoon	hij	
is.	Een	collega	wist	me	te	vertellen	dat	
Daiman	 graag	 een	 	 feestje	 bouwt.	 Hij	
houdt	 best	 van	 gezelligheid	 en	 op	 dit	

soort	momenten	komen	‘de	tori’s’	echt	wel	los.	
Al	met	al	 is	Daiman	iemand	die	zich	 inzet	en	altijd	bereid	 is	om	te	helpen.	
Zijn	vrije	tijd	offert	hij	soms	ook	op	een	familielid	te	helpen	in	de	bouw	of	
pinda’s	te	planten.	Wat	velen	misschien	ook	niet	weten	van	deze	‘stille	man’	is	
dat	hij	een	echte	‘dans	mang’	is.	Een	keer	tijdens	een	uitstapje	met	collega’s,	
ging	hij	zo	op	in	het	dansen	dat	hij	niet	eens	doorhad	dat	het	zijn	autoalarm	
was	dat	afging.	Toen	hij	vertrok,	merkte	hij	dat	de	lens	van	zijn	richtingwijzer	
gestolen	was.
Hoogtepunten	in	zijn	loopbaan	zijn:	zijn	promotie	tot	Headguard	en	zijn	12½-
jarig	jubileum	bij	Staatsolie.	Daiman	is	veteraanvoetballer	en	al	vijf	jaar	ver-
bonden	aan	voetbalvereniging	‘The	Friends’	uit	Munder.	Een	van	de	dingen	
die	hij	anders	graag	doet	in	zijn	vrije	tijd	is	het	op	familiebezoek	gaan	met	zijn	
gezin.	Daiman	is	vader	van	drie	kinderen:	twee	jongens	en	een	meisje.	▲

Een echte ‘dans mang’ A ‘dance-aholic’

Charles Daiman or simply Challie, as his colleagues 
have nicknamed him, has worked seven years for the 
police force. Besides the pay and the fringe benefits, 
he considered it a challenge to work in the production 
industry. Daiman is known as an honest and quiet 
person.
‘He doesn’t speak much,’ people told me every time I 
asked what kind of person he is. One of his colleagues 
told me that Daiman likes to organize parties. He likes 
the fun and at those moments he can talk at length.
In short, Daiman is a person who likes to work and 
is always ready to help. He sacrifices his spare time 
to help relatives to build whatever or plant peanuts. 
Many don’t know this ‘quiet’ man as a ‘dance-aholic’. 
One time, when he was out with colleagues, he was 
dancing the night away, and he did not notice that his 
car alarm went off. Only when he was leaving he saw 
that one of his turn signals had been stolen.
High lights in his career are: his promotion to Head 
guard and his 12½ years of services at Staatsolie. 
Daiman is a veteran soccer player. He has been play-
ing for ‘The Friends’ from Munder for five years now. 
One of the things he likes to do in his time off is to 
visit relatives with his family. Daiman is father to three 
children: two boys and a girl. ▲
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Altijd ruimte voor een  
glimlach

Kenneth Karijoredjo kwam	in	juli	1983	
in	dienst	als	handlanger.	Hij	werkte	toen	
nog	 voor	 een	 spuitinrichting,	 maar	 zag	
wel	 potentie	 in	 het	 nieuwe	 bedrijf	 en	
besloot	daarom	de	job	te	accepteren	ook	
al	 had	 hij	 nog	 geen	 specifieke	 taak.	 In	
augustus	 1985	 werd	 hij	 aangesteld	 als	
Lasser	3de	klas	en	maakte	tweemaal	pro-
motie.	 Karijoredjo	 is	 nu	 werkzaam	 als	
Welder	1ste	klas	op	de	afdeling	Mecha-
nical	Maintenance.

Karijoredjo’s	 roepnaam	 is	Patriot	of	Pati.	Bij	zijn	collega’s	 staat	hij	bekend	
als	een	eenvoudig	en	beschaafd	persoon	en	dat	altijd	met	een	glimlach.	Pati	
heeft	met	succes	enkele	speciale	projecten	uitgevoerd	zoals	het	maken	van	een	
miniatuur	ja-knikker	en	boormachine	voor	de	jaarbeurs.	Hij	is	er	persoonlijk	
ook	bijzonder	trots	op.	Hij	gaf	hierna	te	kennen	dat	Staatsolie	haar	boortorens	
voortaan	maar	gerust	bij	hem	mocht	bestellen.	Deze	speciale	opdrachten	en	de	
promoties	vormen	het	hoogtepunt	in	zijn	loopbaan.	Zijn	hobby	is	echter	nog	
altijd	dansen,	zoals	hij	zelf	zegt.	▲

Always room for a smile

Kenneth Karijoredjo joined the family in July 1983 
as an assistant. Back then he was employed by a car 
body shop but he felt the new company was promising. 
That is why he decided to accept the job even though 
he was not assigned a specific task yet. In August 
1985 he was appointed Welder 3rd class and has been 
promoted twice since then. Karijoredjo is now Welder 
1st class with Mechanical Maintenance. Karijoredjo 
a.k.a Patriot or Pati, is known as a very modest and 
cultured man, who always has a smile on his face. 
Pati has successfully completed a few special projects 
including constructing a miniature nodding donkey 
and rig for the annual industrial fair. He is pleased as 
punch with his work. He invited the company to order 
its rigs from him from now on. The special projects and 
the promotions are the highlights in his career. Yet his 
biggest hobby remains dancing. ▲

Toch waren we een kleine en 
hechte familie

Moredjo Moesimin	 begon	 in	 1983,	 na	
zijn	dienstplicht	in	het	leger,	als	leerling-
Driller	bij	Staatsolie.	Hij	maakte	promotie	
tot	Driller	en	is	momenteel	supervisor	op	
de	afdeling	Drilling.	“Mo”of	“Filippino”	
staat	 bij	 zijn	 collega’s	 bekend	 als	 grap-
penmaker.	Zijn	leidinggevende	die	wilde	
weten	wat	de	status	was	van	de	boorope-
ratie,	vroeg	hem	eens:	Mo,	hoe	ver	is	de	
boormachine?	 Waarop	 Mo	 doodernstig	
antwoordde:	“Op	dezelfde	plaats	baas.”	

Mo	is	altijd	goed	gehumeurd.	Je	kunt	hem	gewoon	niet	boos	krijgen.	Hij	weet	
aan	elke	serieuze	situatie	een	grappige	draai	te	geven.	Zijn	bijnaam	Filipino	
‘dankt’	hij	aan	een	buitenlandse	dienstreis.	Op	de	luchthaven	vroeg	een	Tri-
nidadiaan	hem	of	hij	 soms	van	Filippijnse	 afkomst	was.	Volgens	die	goede	
man,	leek	hij	erg	op	een.	Die	bijnaam	is	gebleven.	In	het	leger	had	hij	reeds	
de	bijnaam	‘Koreaan’.	
Mo	hecht	veel	waarde	aan	een	goede	relatie	met	zijn	collega’s	en	superieuren.	
Zoals	bijna	elke	pionier	van	Staatsolie	memoreert	hij	de	moeilijke	beginsitu-
atie	van	het	bedrijf	en	het	harde	werken.	“Toch	waren	we	een	kleine	en	hechte	
familie”,	zegt	hij.
De	zoektocht	naar	olie	en	het	boorproces	vindt	hij	het	meest	fascinerende	aan	
zijn	job.	Mo	beschouwt	het	als	een	hoogtepunt	dat	hij	zelfstandig	leiding	mag	
geven	aan	de	werkzaamheden	op	de	boormachine.	Hengelen	is	een	van	zijn	
geliefde	bezigheden.	Daarnaast	doet	hij	ook	aan	tuinieren.	▲

Yet we were a small, but close family

Moredjo Moesimin started with the company in 1983 
after he had been discharged in the army. He started 
as a drilling apprentice, was promoted to driller and 
is now supervisor of the Drilling Department. ‘Mo’ or 
‘Filipino’ is known as a very funny man. His supervisor 
once inquired about the status of a drilling operation. 
‘Mo’, he asked, ‘how far is the rig?’ Mo answered with 
a straight face ‘at the same place boss’.
Mo is always in good spirits. You cannot get him mad. 
He knows how to turn every serious situation into a 
joke. His nickname Filipino he got when he was once 
abroad. At an airport a Trinidadian asked him is he 
was from the Philippines, because he looked like 
someone from that country. That nickname stuck. In 
the army they had already nicknamed him ‘Korean’.
Mo values a good relationship with his colleagues 
and superiors highly. Just like all the other pioneers 
at Staatsolie he talks about the difficult years at the 
beginning and the hard work. ‘Yet we were a small, 
but close family’, he says.
Exploring and drilling are the most fascinating things in 
his job. The highlight in his career is that he may now  
supervise the work on the rig.
He likes fishing and also working in the garden. ▲
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Personalia/Personnel News (juni 2008 –augustus 2008)

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

25 dienstjaren/years  
Biharie D. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 juni 2008
Karijoredjo K. Mechanical Maintenance 1 juli 2008
Moredjo M. Drilling 1 juli 2008
Malaha D. Drilling 1 juli 2008
  
12½ dienstjaren/years  
Brunings P. Paradise Oil Company 1 juni 2008
Carrot A. Refining Operations 1 juli 2008
Daiman C. Plant Security & Personnel Services Flora 1 juli 2008
Toekimin S. Plant Security & Personnel Services Flora 1 juli 2008
Kamsoeri A. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations 1 juli 2008
Kertotiko D. Engineering & Construction 1 aug.2008
Pawirokromo E. Engineering & Construction 1  juli 2008
Rijsdijk R. Heavy Equipment Maintenance 1  juli 2008
Sewmangal-Soeknandan S. Finance Administration 15 juli 2008
Slagtand S. Procurement/Operational Goods 22 juli 2008
Soetopawiro B. Field Production Tambaredjo 1 juli 2008
Tolud W. Plant Security & Personnel Services Saramacca 1 juli 2008

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

Howard D. Jr. Data Engineer Exploration
Indiaan M. Jr. Exploration Geologist Exploration
Gomes N. Jr. Officer Training & Development Training & Development
Fong Tin Joen R. Systeem & Database Administrator ICT / Infrastructure

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

Dario Kosoredjo R. Stores
Xyara Khedoe A./Brunings P. Applications/ Paradise Oil Company
Warren-Junior Slengard W. Marine Operations & Oil Movement

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

Brunings P. Manager Paradise Oil Company Paradise Oil Company
Nai Chung Tong A. Manager Marketing Marketing
Woelkens M. Superintendent Refining Operations Refining Operations
Mahabir R. Purchasing Assistant I Procurement Projects 
Ramotar S. Laboratory Analist Crude Treatment & Pipeline Operations TA58

UIT DIENST/RESIGNED 
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT

Ritfeld-Monsels D. Exploration
Jie-A-Looi M. Exploration
Wonoredjo D. Finance Administration
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VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES

De helpende hand aan  
onze kleinste buren

 A helping hand to our small neighbors 

Staatsolie	heeft	de	nodige	reparaties	en	beveiliging	bekostigd	voor	het	kin-
derdagverblijf	‘Roosje’.	Deze	staat	op	steenworp	afstand	van	het	Staatsolie	
Hoofdkantoor	op	het	Floraproject.	De	aanpassingen	werden	gepleegd	om	het	
nieuw	meubilair	en	andere	spullen	van	de	kindertjes	veilig	te	stellen,	omdat	
die	 in	 de	 afgelopen	 periode	 meerdere	 malen	 door	 de	 dievengilde	 werden	
meegenomen.	Ook	aan	de	sanitaire	faciliteiten	werden	er	verdere	verbeterin-
gen	aangebracht.	
Het	 kinderdagverblijf	 bestaat	 reeds	 25	 jaar,	 voorheen	 bekend	 als	 Stichting	
De	Vlinder	en	telt	ongeveer	45	kindertjes	 in	de	leeftijdscategorie	0	-	5jaar.		
De	medewerksters	bij	het	dagverblijf	dragen	van	zes	uur	’s	morgens	tot	zes	
uur	’s	middags	de	verantwoordelijkheid	over	onze	‘kleinste	buren’.	
Staatsolie	hoopt	met	dit	gebaar	een	helpende	hand	te	reiken	om	een	zo	aange-
naam	en	milieuvriendelijke	omgeving	voor	deze	kleintjes	te	creëren.	▲

Staatsolie has renovated the ‘Roosje’ day care center, 
as well as securing the building. The day care center is 
not far from the Staatsolie Headquarters at Flora. The 
adjustments to the day care center are to guarantee the 
safety of the new furniture and other utensils. Thieves 
have, more than once, visited the center and stolen the 
inventory. Staatsolie has also improved the sanitary facili-
ties. The center, formerly known as Stichting De Vlinder, 
is 25 years old. Forty-five children from 0 through 5 are 
taken care of in the center from six in the morning till six 
in the afternoon. Staatsolie wants to lend a helping hand 
to create pleasant and ecologically sound surroundings for 
these youngsters. ▲

Tekst & foto’s / Text & Photos: Sharine Silos-Sluer


