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De solide groei en performance 
van Staatsolie zijn in 2008 voort
gezet met nieuwe records in zowel 
omzet als winst. Op de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders 
(AVA) op 23 april 2009 is de jaar
rekening over het afgelopen boek
jaar goedgekeurd. 

A lgemeen	 directeur	 Marc	 Waaldijk	
overhandigde	 een	 symbolische	

cheque	aan	minister	Greogory	Rusland	
van	 Natuurlijke	 Hulpbronnen,	 verte-
genwoordiger	 van	 de	 aandeelhouder.	
De	cheque	stelde	het	dividend	voor.	De	
Republiek	 Suriname	 is	 de	 enige	 aan-
deelhouder	van	Staatsolie.	
De	bruto-omzet	bedroeg	US$	576	mil-
joen,	 een	 toename	 van	 71	 procent	 ten	
opzichte	van	2007.	De	stijging	is	toe	te	
schrijven	aan	een	combinatie	van	hoge	
olieprijzen,	een	hogere	olieproductie	en	
verhoogde	handelsactiviteiten.	De	winst	
voor	 belasting	 bedroeg	 US$	 360	 mil-
joen.	 De	 olieproductie	 van	 gemiddeld	
16.200	barrels	per	dag	resulteerde	in	een	
jaarproductie	 van	 5,9	 miljoen	 barrels,	
een	stijging	van	8,5	procent	vergeleken	
met	2007.	
Aan	de	staatskas	wordt	over	het	boekjaar	
2008	US$	248	miljoen	bijgedragen,	een	
stijging	 van	 55	 procent	 in	 vergelijking	
met	 2007,	 waarvan	 US$	 126	 miljoen	
als	dividend	en	US$	122	miljoen	 in	de	
vorm	van	diverse	belastingen.	De	inves-

teringen	 bedroegen	 US$	 86	 miljoen,	
waarvan	US$	60	miljoen	voor	explora-
tie	en	productieontwikkeling	en	US$	26	
miljoen	voor	raffinage	en	marketing.
In	 2009	 zal	 de	 nadruk	 liggen	 op	 het	
handhaven	van	de	olieproductie	op	5,9	
miljoen	barrels;	de	voortzetting	van	het	
exploratieprogramma	teneinde	de	reser-
ves	 te	 verhogen;	 en	 de	 voltooiing	 van	
de	voorontwerpfase	van	het	Raffinaderij	
Expansie	 Project.	 Het	 investeringsbud-
get	bedraagt	circa	US$	128	miljoen.
In	 het	 kader	 van	 haar	 maatschappe-
lijke	verantwoordelijkheid	heeft	Staats-
olie	 US$	 1,5	 miljoen	 besteed	 aan	 een	
veertigtal	 duurzame	 ontwikkelingspro-
jecten.	 De	 ‘Staatsolie	 Foundation	 for	
Community	Development’,	opgericht	in	
februari	2009,	zal	de	ondersteuning	van	
ontwikkelingsprojecten	continueren.	
Minister	Rusland	en	de	Raad	van	Com-
missarissen	 toonden	 zich	 uitermate	
tevreden	 over	 de	 prestaties	 van	 Staats-
olie	 in	 het	 afgelopen	 boekjaar.	 Op	 de	
AVA	 werd	 waardering	 uitgesproken	
voor	 de	 bijzondere	 inzet	 en	 loyaliteit	
van	 de	 directie	 en	 het	 personeel	 in	
het	 afgelopen	 jaar,	 waarin	 belangrijke	
voorzieningen	zijn	doorgevoerd	voor	de	
verdere	ontwikkeling	van	Staatsolie.

Het publicatieverslag van de jaarreke-
ning 2008 kunt u downloaden op onze 
website: www. staatsolie.com ▲

Solid Growth and Performance 
Continued in 2008

Staatsolie’s solid growth and performance con-
tinued in 2008, with new records in turnover 
and profits as well. At the General Shareholders 
Meeting on April 23 last, the annual statement of 
accounts of the 2008 fiscal year was approved. 

Managing Director Marc Waaldijk handed a 
symbolic check stating the dividends to Natural 
Resources Minister Gregory Rusland, repre-
sentative of the sole shareholder. The Republic 
Suriname is the sole shareholder of Staatsolie. 

Gross revenues of US$ 576 million were recorded, 
an increase of 71 percent compared with 2007. 
This exceptional result was achieved through a 
combination of high oil prices, increased oil pro-
duction and trading activities. Profit before taxes 
amounted to US$ 360 million compared to US$ 
228 million in 2007, an increase of 58 percent. 
Oil production of an average 16,200 barrels/day 
amounted to a year production of 5.9 million bar-
rels, an 8.5 percent increase compared to 2007. 
Contributions to the government budget over 2008 
amounted US$ 248, an increase of 55 percent 
compared to 2007; US$ 122 million for tax obliga-
tions and US$ 126 million as dividend. 
Total investment expenditures on cash basis 
amounted to US$ 86 million, of which US$ 60 mil-
lion was for exploration and production develop-
ment and US$ 26 million for downstream activities 
(refining and marketing) and other projects. 
The emphasis in 2009 will be in maintaining the cur-
rent production level of 5.9 million barrels, continua-
tion of the exploration program in order to increase 
reserves, and completion of the pre-design phase 
of the Refinery Expansion Project. The investment 
budget for 2009 amounts US$ 128 million.
As part of its social responsibility Staatsolie has spent 
US$ 1.5 million on 40 sustainable development 
projects. The Staatsolie Foundation for Community 
Development, founded in February 2009, will con-
tinue support to development projects.
Both Minister Rusland and the Supervisory 
Board were quite content with Staatsolie’s 
achievements in the 2008 fiscal year. A special 
word of appreciation was directed towards the 
management and the staff for their extraordinary 
efforts and loyalty. In the passed year significant 
provisions have been implemented for the fur-
ther development of Staatsolie. ▲

The 2008 Annual Report is available at  
www.staatsolie.com

Een symbolische cheque voor de aandeelhouder. Vanuit links Stanley Marica (wnd. president-commissaris),  
Marc Waaldijk (algemeen directeur Staatsolie), Minister Gregory Rusland (NH).

Symbolic check for the shareholder. From left Stanley Marica (acting chair supervisory board),  
Marc Waaldijk (managing director Staatsolie), Gregory Rusland (natural resources minister).
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Solide groei en performance Staatsolie in 2008
voortgezet met nieuwe records

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 3



Visualization Room Boosts multi-
disciplinary Teamwork

Since March Staatsolie has a 3D data visualiza-
tion room at Sarah Maria, Saramacca. All explora-
tion and production data can be projected on wide 
screen and if necessary in 3D. Multi-disciplinary 
teams can now elaborately discuss matters and 
make faster decisions. 

Vikash Rambaran Mishre, project leaderand team 
leader of the Exploration & Production Data 
Management Department, is quite enthusias-
tic about the 3D visualization room. ‘The most 
important fact is that all geological data and those 
resulting from other surveys can be made visible 
in 3D. This eventually must result in sound and 
quick decision making and consequently better 
results. Wells can now be projected far better in a 
3D reproduction.’

Added Value
Several disciplines within Staatsolie are responsi-
ble for optimizing production: reservoir engineers, 
production experts and geologists. The added 
value of the visualization room is that multi-dis-
ciplinary teamwork gets a boost. The room is 
open to all teams concerned with exploration and 
production of oil. ‘The visualization room offers the 
possibility to discuss data in every desired format. 
By looking together at the various data and the 
impact a certain discipline could have on a well or 
oil field, decisions can be made more efficiently. 
Simulations on production fields are also possible 
to predict their output in the future.

Time
The visualization room not only eases data inter-
pretation and analysis, but it leads to faster 
decision making. Before, data had to go through 
several departments for addition of information in 
several disciplines, but now well-considered deci-
sions can all be made in one place.
‘It saves much time and the various experts can 
now simultaneously see the impact of a certain 
decision on another discipline. Production strate-
gies can be altered or adjusted if necessary.’ 
Some multi-disciplinary sessions have already 
taken place in the visualization room. The benefits 
of the visualization room will be evaluated after 
some time.

New 
The plan to establish a visualization room dates 
back to 2005 when the demand for a multi-dis-
ciplinary meeting room was evident. After sev-
eral orientations at oil companies abroad the 
project group was given the OK in August 2006. 
Preparatory studies have been conducted, since 
a 3D visualization room is not only an innovation 
for Staatsolie, but also for Suriname. After ample 
consideration and studies of several possibilities, 
the choice was made for the visualization room of 

Staatsolie beschikt sinds maart 
over een driedimensionale data
visualisatieruimte te Sarah Maria, 
Saramacca. Alle gegenereerde 
exploratie en productiedata kan 
in de visualisatieruimte op een 
groot scherm geprojecteerd wor
den en waar mogelijk in drie 
dimensies worden weergeven. 
Multidisciplinaire teams kunnen 
hierover breedvoerig discussiëren 
en sneller besluiten nemen.

M et	 veel	 enthousiasme	 vertelt	
Vikash	 Rambaran	 Mishre,	 pro-

jectleider	en	teamleader	van	de	afdeling	
Exploratie	 &	 Productie	 Data	 Manage-
ment,	over	de	driedimensionale	visuali-
satieruimte.	Het	belangrijkste	is	dat	hier	
alle	geologische	en	uit	andere	onderzoe-
ken	gegenereerde	data	driedimensionaal	
zichtbaar	wordt	gemaakt.	
Dit	 moet	 uiteindelijk	 resulteren	 in	
goede	 en	 snelle	 besluitvorming	 en	
betere	resultaten.	In	een	driedimensio-
nale	weergave	kunnen	putten	nu	beter	
worden	geprojecteerd.	

Toegevoegde waarde
Voor	 optimalisering	 van	 de	 productie	
zijn	 verschillende	 disciplines	 binnen	
Staatsolie	 actief:	 reservoir	 engineers,	
productiedeskundigen	 en	 geologen.	 De	
toegevoegde	 waarde	 van	 de	 visualisa-
tieruimte	is	dat	multidisciplinaire	team-
werk	 wordt	 gestimuleerd.	De	 ruimte	 is	
immers	bestemd	voor	alle	 teams	die	 te	
maken	 hebben	 met	 exploratie	 en	 pro-
ductie	van	olie.	“In	de	visualisatieruimte	

kan	over	alle	data	 in	elk	gewenste	 for-
maat	 met	 tabellen	 en	 kaarten	 worden	
gediscussieerd.	 Door	 samen	 te	 kijken	
naar	 de	 verschillende	 informatie	 en	 de	
impact	die	 een	bepaalde	discipline	 zou	
kunnen	 hebben	 op	 een	 put	 of	 veld,	
kunnen	 er	 efficiëntere	 besluiten	 geno-
men	worden.	Er	kunnen	ook	simulaties	
worden	 gedaan	 op	 productievelden	 om	
te	weten	hoe	deze	 zich	 in	 de	 toekomst		
zullen	gedragen.”	

Tijd
De	 visualisatieruimte	 vergemakkelijkt	
niet	alleen	de	data-interpretatie	en	-ana-
lyse,	 maar	 leidt	 ook	 tot	 snelle	 besluit-
vorming.	 In	 tegenstelling	 tot	 vroeger,	
toen	datalijsten	naar	diverse	afdelingen	
werden	gestuurd	met	informatie	over	de	
afzonderlijke	 vakgebieden,	 kunnen	 nu	
gezamenlijk	op	één	plek	goed	overwo-
gen	besluiten	worden	genomen.	
“Dit	 scheelt	 veel	 tijd	 en	 de	 verschil-
lende	deskundigen	zien	tegelijkertijd	de	
impact	 van	 een	 bepaalde	 beslissing	 op	
het	ander	vakgebied.	Productieverbeter-
strategieën	 kunnen	 waar	 nodig	 worden	
gewijzigd	 of	 aangepast.”	 Intussen	 zijn	
er	 in	 de	 visualisatieruimte	 al	 enkele	
multidisciplinaire	sessies	gehouden.	Het	
resultaat	 van	 de	 visualisatie	 ruimte	 zal	
na	enige	tijd	worden	geëvalueerd.	

Nieuw
Het	 idee	 voor	 een	 visualisatieruimte	
dateert	van	2005	nadat	de	behoefte	voor	
een	 multidisciplinaire	 omgeving	 dui-
delijk	 bleek.	 Na	 diverse	 oriëntaties	 bij	
oliebedrijven	 in	 het	 buitenland,	 kreeg	
de	 projectgroep	 groenlicht	 in	 augus-

Visualisatieruimte stimuleert
multidisciplinair teamwerk

Driedimensonale datavisualisatieruimte.

3D room.

Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad
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Schlumberger Information Solutions in Trinidad. 
The company installed the equipment. 
Studying data and discussing it are not the only 
activities in the 3D room. It also offers a range of 
other possibilities including video conferences and 
online training courses. ‘Via video conference we 
could be in live contact with consultants abroad. 
They no longer have to fly over, which saves the 
company money. The same goes for online train-
ing courses. Staff can now be trained via internet 
by an instructor who is not physically present.’ ▲

tus	 2006.	 Er	 zijn	 voorbereidende	 stu-
dies	 gedaan,	 omdat	 een	 driedimensio-
nale	 visualisatieruimte	 niet	 alleen	 voor	
Staatsolie,	 maar	 ook	 voor	 Suriname	
nieuw	 is.	 Na	 uitputtend	 onderzoek	 en	
bestudering	van	de	diverse	mogelijkhe-
den,	 is	 gekozen	 voor	 een	 visualisatie-
ruimte	 van	 Schlumberger	 Information	
Solutions	uit	Trinidad.	Dit	bedrijf	instal-
leerde	ook	de	apparatuur.	
Het	 blijft	 echter	 niet	 alleen	 bij	 data	
bekijken	 en	bediscussiëren.	De	 ruimte	

biedt	 nog	 meer	 mogelijkheden,	 zoals	
videoconferenties	 en	online	 (via	 inter-
net)	 trainingen.	 “Met	 videoconference	
kunnen	 we	 live	 contact	 hebben	 met	
consultants	 in	 het	 buitenland.	 Ze	 hoe-
ven	 dan	 niet	 meer	 over	 te	 vliegen,	
hetgeen	 ons	 veel	 geld	 zal	 besparen.	
Hetzelfde	geldt	voor	online-trainingen,	
waarbij	 medewerkers	 getraind	 worden	
door	 een	 trainer	 die	 fysiek	 in	 het	 bui-
tenland	zit.”	▲

Recreatieoord SWOS opengesteld voor publiek
Tekst / Text : Sherida Asinga

SWOS Retreat Open for Business
 

Phase 1 of the SWOS retreat has been completed 
and on Saturday 19 May it was officially opened to 
the public. The retreat is at Berlijn in the District of 
Para, some 60 kilometers south of Paramaribo.

SWOS is the Staatsolie workers union. ‘Day 
trippers may already use the retreat,’ says Bisai 
Alida, member of the SWOS board. At present the 
retreat has a capacity of 200 visitors. Phase one 
saw the construction of two large cabins, lavato-
ries, bathroom facilities and changing rooms. The 
plan to build a retreat for workers was hatched 
a few years ago. Preparations started in 2007 
when the site was deforested and opened up. 
Bad weather forced a change in plans, though. It 
was then decided to alter the plans to a phased 
construction of the five hectares retreat. In phase 
one part of the area was demarcated and defor-
ested, while the road was paved. For swimming, a 
500 meters creek was dug connecting to the Para 
River. Some 200 meters then got a layer of white 
savannah sand.

Phase two will start later this year. The swimming 
area will be extended, while a dam will be build. 
A few cottages will be put up for sleepovers. 
The resort will have to be self-supporting, which 
means we have to run it commercially and open 
up to non-staff. Staatsolie staff, however, will 
always come first.
Phase one cost a total of US$ 100,000, three 
quarters of which was donated by the company, 
while the SWOS coughed up the remainder. ‘For 
phase two we need financers,’ says Alida, ‘since 
the SWOS doesn’t have the means. We will, of 
course, ask the company again to bail us out, and 
probably look for other partners as well.” ▲ ▲
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De eerste fase van het recreatieoord 
van de Staatsolie Werknemers
organisatie Suriname (SWOS) is 
opgeleverd en officieel opengesteld 
op zaterdag 19 mei. Dit oord is 
gevestigd op de plantage Berlijn in 
het district Para, ongeveer zestig 
kilometer ten zuiden van Para
maribo.

I n	de	eerste	fase	zijn	twee	grote	hutten	
opgezet	en	een	dames-	en	herentoilet-

tengroep,	 compleet	 met	 badkamer	 en	
kleedhok.	“Dagjesmensen	kunnen	nu	dus	
reeds	gebruik	maken	van	het	oord”,	zegt	
Bisai	Alida,	 bestuurslid	 van	 de	 SWOS.	
Het	oord	kan	momenteel	zo’n	200	men-
sen	herbergen.”	SWOS	initieerde	enkele	
jaren	 geleden	 het	 plan	 om	 een	 eigen	
ontspanningsoord	 op	 te	 zetten	 voor	 de	
werknemers.	
De	 voorbereidingen	 zijn	 reeds	 in	 2007	
gestart	met	het	ontbossen	en	ontsluiten	
van	 het	 werkterrein.	 De	 weersomstan-
digheden	 (aanhoudende	 regens)	 vorm-
den	 echter	 een	 obstakel	 waardoor	 her-
ziening	 van	 de	 plannen	 noodzakelijk	
was.	 Er	 werd	 gekozen	 het	 oord,	 met	
een	 oppervlakte	 van	 vijf	 hectare,	 gefa-
seerd	 te	 ontwikkelen.	 In	 de	 eerste	 fase	

is	een	deel	van	het	gebied	afgebakend,	
ontbost	 en	 de	 ontsluitingsweg	 verhard.	
Voor	 de	 zwemlocatie	 werd	 vanuit	 de	
Pararivier	 een	 kreek	 van	 ongeveer	 500	
meter	 gegraven,	 hiervan	 is	 200	 meter	
met	baanzand	belegd.
“Later	 dit	 jaar	 start	 de	 SWOS	 met	 de	
tweede	fase.	Daarbij	wordt	de	zwemloca-
tie	uitgebreid,	een	dam	aangelegd	naar	de	
hoofdkreek	en	er	worden	enkele	huizen	
gebouwd	voor	nachtverblijf”,	zegt	Alida.	
“Het	oord	zal	zoveel	mogelijk	zelfvoor-
zienend	 moeten	 zijn.	 Dat	 betekent	 een	
commerciële	aanpak	waarbij	de	plek	ook	
open	 is	 voor	 niet-personeelsleden.	 Dat	
betekent	 dat	 het	 later	 ook	 voor	 buiten-
staanders	toegankelijk	zal	zijn.	Staatsolie	
werknemers	 zullen	 echter	 nog	 altijd	 de	
voorkeur	hebben.”
De	 totale	 kosten	 voor	 de	 eerste	 fase	
bedroegen	US$	100.000.	Hiervan	droeg	
Staatsolie	US$	75.000	bij	 en	de	SWOS	
de	rest	uit	eigen	middelen.	
“Voor	 de	 tweede	 fase	 zijn	 we	 op	 zoek	
naar	 financiering,	 omdat	 de	 bond	 de	
kosten	 niet	 alleen	 kan	 dragen.	 Het	 ligt	
in	de	bedoeling	Staatsolie	weer	te	bena-
deren	 en	 eventueel	 andere	 partners	 te	
interesseren.”	▲
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Ook de olie en gasindustrie in 
de regio maakt zich zorgen over 
de financiële wereldcrisis en de 
gevolgen daarvan voor Latijns
Amerika en het Caribisch gebied. 
Er moet gewaakt worden voor een 
sociale crisis. Tegelijk bieden “de 
huidige moeilijke tijden” kansen 
voor de toekomst. 

R uim	 driehonderd	 vertegenwoordi-
gers	 uit	 de	 industrie	 en	 aanver-

wante	disciplines	hebben	zich	eind	april	
tijdens	de	Arpel	Conferentie	2009	gebo-
gen	 over	 de	 uitdagingen	 van	 de	 crisis.	
En	hoe	zich	klaar	te	maken	voor	betere	
tijden	–	want	die	zullen	er	zeker	komen.	
Arpel	 is	de	associatie	van	olie-	en	gas-
bedrijven	 in	 Latijns-Amerika	 en	 het	
Caribisch	 gebied.	 Het	 thema	 van	 de	
conferentie	was	duurzame	ontwikkeling	
en	 de	 rol	 van	 de	 sector	 daarin.	 Staats-
olie,	vanaf	1987	lid	van	Arpel,	was	een	
van	de	 sponsors	 en	was	 er	bij	met	 een	
delegatie	(zie kader op pagina 7).

Samenhangend geheel
Duurzame	ontwikkeling	gaat	in	de	ogen	
van	 Arpel	 verder	 dan	 slechts	 gemeen-
schapsprojecten	ondersteunen.	Het	gaat	

om	 een	 samenhangend	 geheel	 waarbij	
gekeken	wordt	naar	de	 toekomst	en	de	
structurele	bijdrage	die	de	industrie	kan	
leveren	 aan	 de	 verdere	 ontwikkeling	
van	 Latijns-Amerika	 en	 het	 Caribisch	
gebied.	Onderwerpen	zoals	maatschap-
pelijke	verantwoordelijkheid,	het	milieu,	
bedrijfsgezondheidszorg,	 mensenrech-
ten,	 human	 resources,	 samenwerking	
en	duurzame	economische	ontwikkeling	
waren	belangrijke	agendapunten	tijdens	
de	conferentie.	
Milton	Costa	Filho,	voorzitter	van	Arpel	
noemde	 de	 tijd	 waarin	 de	 bijeenkomst	
is	 gehouden	 “een	 moeilijke,	 maar	 ook	
een	 die	 kansen	 biedt”.	 De	 timing	 was	
goed	 gezien	 de	 huidige	 situatie	 en	 alle	
onderwerpen	die	met	duurzame	ontwik-
keling	te	maken	hebben,	stonden	op	de	
agenda.	 Hij	 merkte	 op	 dat	 een	 van	 de	
gevolgen	 van	 de	 huidige	 wereldecono-
mische	 malaise	 een	 sociale	 crisis	 kan	
zijn.	“Van	ons	vraagt	dit	om	maatschap-
pelijk	 verantwoord	 ondernemen,	 ethi-
sche	 bedrijfsvoering,	 transparantie	 en	
aandacht	voor	mensenrechten.”	

Bundeling krachten
De	effecten	van	de	huidige	wereldcrisis	
zijn	 ongekend	 en	 ook	 de	 regio	 blijft	
daarvan	 niet	 bespaard.	 Voorspellingen	

Latin American and Caribbean 
Oil and Gas Industry Aim at 
Sustainable Development

The regional oil and gas industry is concerned 
about the global economic crisis and its conse-
quences for Latin America and the Caribbean. A 
social crisis must be avoided. However, the cur-
rent ‘hard times’ offer opportunities for the future. 

More than 300 representatives from the industry 
and related fields have discussed the challenges 
posed by the crisis at the Arpel Conference 2009, 
held by the end of April. Delegates also discussed 
how to prepare for the good times, because these 
are certainly ahead. 
Arpel is an association of oil and gas companies in 
Latin America and the Caribbean. The conference’ 
theme was Sustainable Development, the Role of 
the Oil and Gas Industry in Latin America and the 
Caribbean. Staatsolie, a member of Arpel since 
1987, was one of the sponsors. The company 
also had delegates at the conference (see insert 
on page 7).

Coherent
According to Arpel, sustainable development goes 
beyond mere support to community projects. It 
involves a coherent whole, with parties focus-
ing on the future. It also involves the structural 
contribution the industry can make to the further 
development of Latin America and the Caribbean. 
The conference’ agenda covered a range of 
items including social responsibility, the environ-
ment, occupational health, human rights, human 
resources, cooperation and sustainable economic 
development. 
Milton Costa Filho, Arpel’s chairman, said that 
the conference’ timing was difficult, yet it offered 
opportunities. Judging by the current situation, the 
timing was good and all the items that dealt with 
sustainable development were on the agenda. He 
pointed out that social crisis could erupt from the 
current global economic crisis. ‘It calls for respon-
sibility of our companies in ethics, transparency 
and the attention to human rights’. 

Combining Forces
The effects of the current global economic crisis 
are unprecedented and the region is not spared its 
share. No one knows what the price of oil and gas 
may be next week, much less in five years. ‘But 
the future is not cancelled’, warns Coster Filho. 
He urged Latin American and Caribbean govern-
ments to maintain their investment targets in the 

Rosita Ramautar (m) van Staatsolie, als voorzitter bij de sessie over biobrandstoffen.

Rosita Ramautar of Staatsolie chaired the Biofuels Round Table at the Arpel 2009 Conference.

Latijns-Amerikaanse en Caribische olie- en  
gasindustrie gaat voor duurzame ontwikkeling

Tekst & Foto / Text & Photo: Kailash Bisessar
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sector despite the global crisis “to avoid even big-
ger problems in a period of 10 to 15 years.”
Raul Sendic, president of the Uruguayan state 
petroleum products company ANCAP pointed out 
that ‘the demand for more energy to fuel industrial 
development or people’s individual well-being will 
spike once the world economy has recovered. 
If we don’t invest now in efficiency and quality 
we won’t be able to meet that demand.’ Sendic 
emphasized the importance for the region to 
combine its forces. It is time for a regional energy 
agenda. Felix Garcia, Arpel’s secretary general, 
argued that the region has the resources for a joint 
energy strategy, but a joint effort is still lacking. 

Sustainable Aspect
Costa emphasized that the topics at the confer-
ence were presented according to the exchange 
of practical experience and best practices model. 
He announced further discussions on costs cut-
ting in several aspects of the oil and gas industry. 
Committees will deal with issues including human 
development, technology & innovation, training 
and inter-cultural aspects.
Sendic expects fossil fuels to remain the most 
important sources of energy in the decade 
ahead. ‘The world will demand sustainable 
development of these sources of energy. We 
therefore have to present a powerful energy 
agenda. Genuine sustainability will have to be 
based on energy certainty, human rights, ethics, 
alertness to climate change, energy efficiency, 
an improved knowledge management, and the 
relationship with communities. ▲

over	 de	 prijs	 –	 of	 het	 nou	 is	 over	 een	
week	of	vijf	jaren	–	is	koffiedik	kijken.	
Costa	 Filho	 roept	 Latijns-Amerikaanse	
en	Caribische	overheden	op	om	te	blij-
ven	 investeren	 in	de	 sector	 ter	voorko-
ming	 van	 grotere	 problemen	 over	 tien	
tot	vijftien	jaren.	
Raul	Sendic,	directeur	van	de	Uruguay-
aanse	 staatsoliebedrijf	 ANCAP,	 merkt	
op	dat	wanneer	de	wereldeconomie	zal	
zijn	hersteld	“mensen	meer	energie	van	
ons	 zullen	 verlangen,	 voor	 industriële	
ontwikkeling	of	voor	hun	eigen	welzijn.	
Als	we	nu	niet	 investeren	 in	efficiëntie	
en	kwaliteit,	zullen	wij	niet	in	staat	zijn	
om	dan	aan	die	vraag	te	voldoen.”	Sen-
dic	wees	op	de	noodzaak	van	bundeling	
van	de	krachten	 in	de	regio.	Het	wordt	
tijd	 voor	 een	 regionale	 energieagenda	
“die	 door	 ons	 zelf	 is	 opgesteld”.	 De	
conferentie	 heeft	 op	 dit	 punt	 enkele	
handvatten	 aangereikt	 en	 de	 komende	
tijd	 zullen	 die	 verder	 worden	 uitge-
werkt.	Felix	Garcia,	 secretaris-generaal	
van	 Arpel,	 wees	 erop	 dat	 elf	 procent	
van	 de	 oliereserves	 en	 zeven	 procent	
van	 de	 gasreserves	 van	 de	 wereld	 lig-
gen	in	Latijns-Amerika	en	het	Caribisch	
gebied.	 “Wij	 hebben	 de	 hulpbronnen,	
maar	schieten	nog	tekort	 in	het	samen-
werken.	Dat	moet	veranderen.”

Duurzaam aspect
Costa	 benadrukte	 dat	 de	 onderwerpen	
tijdens	 de	 conferentie	 zijn	 behandeld	
volgens	 het	 model	 van	 uitwisseling	
van	 praktijkervaring	 en	 best practices.	
Hij	 kondigde	 aan	 dat	 een	 van	 de	 ver-
volgstappen	 is	 dat	 er	 verder	 gesproken	
zal	 worden	 over	 kostenverlaging	 op	
verschillende	 gebieden	 van	 de	 olie-	 en	
gasindustrie.	 Ook	 zullen	 werkgroepen	
worden	 ingesteld	 die	 zich	 bezig	 gaan	
moeten	 houden	 met	 zaken	 als	 human 
development,	 technologie	 &	 innovatie,	
training	en	interculturele	aspecten.
Sendic	 verwacht	 dat	 fossiele	 brand-
stoffen	 (aardolie	 en	 -gas)	 de	 komende	
decennia	 de	 belangrijkste	 energiebron	
zullen	 blijven.	 “De	 wereld	 van	 mor-
gen	 zal	 van	 ons	 eisen	 dat	 wij	 deze	
duurzaam	 ontwikkelen.	 Daarom	 moe-
ten	we	een	krachtige	energieagenda	op	
tafel	 leggen.	 Energiezekerheid,	 men-
senrechten,	 ethiek,	 aandacht	 voor	 kli-
maatsverandering,	 energie-efficiënte,	
betere	kennismanagement	en	de	relatie	
met	de	gemeenschap	zijn	enkele	zaken	
waarop	echte	duurzaamheid	gebaseerd	
zal	moeten	zijn.”	▲

De conferentie “Sustainable development; The role of the Oil and Gas 
Industry in Latin America and the Caribbean” is gehouden van 21-24 
april in Punta del Este, Uruguay. Er waren meer dan 300 deelnemers 
die olie- en gasbedrijven, dienstverleners, leveranciers, internationale 
organisaties, financiële instellingen, niet-gouvernementele organisatie 
en universiteiten uit de regio en daarbuiten vertegenwoordigden. De 
deelnemers waren afkomstig uit 23 landen en vertegenwoordigden vijftig 
bedrijven. Op 21 en 22 april waren er vergaderingen van de verschillende 
werkgroepen en het bestuur van Arpel. De werkgroepen zijn gerelateerd 
aan de verschillende activiteiten en specialismen binnen de sector, zoals 
productie, exploratie, transport, pijpleidingen, veiligheid, communicatie. 
Op 23 en 24 april is de eigenlijke conferentie gehouden. Er waren negen 
presentaties, vier plenaire bijeenkomsten en acht simultane rondetafel-
conferenties. Rosita Ramautar, manager Renewable Resources van 
Staatsolie, heeft de rondetafelconferentie over biobrandstoffen voorge-
zeten. Ook kreeg Staatsolie als medesponsor van deze conferentie een 
(poster)expositieruimte. Met de posters werden de inspanningen van 
Staatsolie op het gebied van duurzame ontwikkeling (sociale betrokken-
heid, zorg voor milieu) getoond en de activiteiten zowel op land als in de 
zwamp. Ook waren er de company profile en een folder over Suriname. 
Voor de posters en folders was er veel belangstelling. 
Arpel werd in 1965 opgericht door acht staatsoliebedrijven in Latijns-
Amerika. Vanaf 1993 mogen ook private ondernemingen lid worden. 
Zo’n elf jaren geleden is de deur opengesteld voor alle olie- en gas-
ondernemingen die activiteiten ontplooien in de regio. Arpel zetelt in 
Montevideo, Uruguay. 

The conference ‘Sustainable Development; The Role of the Oil and 
Gas Industry in Latin America and the Caribbean’ was held in Punta 
del Este, Uruguay from 21 through 24 April. More than 300 delegates 
represented oil and gas companies, service providers, suppliers, inter-
national organizations, financial institutions, non-governmental organi-
zations and universities from the region and beyond. Representatives 
from 50 companies came from 23 countries. On 21 and 22 April 
several working committees met with the Arpel board. The committees 
are connected to the several operations and disciplines within the sec-
tor, including production, exploration, transport, pipelines, safety, and 
communication.
The main discussions were on 23 and 24 April. There were nine pre-
sentations, four plenary meetings and eight simultaneous round-table 
conferences. Rosita Ramautar, manager Renewable Resources at 
Staatsolie, chaired the round-table conference on bio fuels. Staatsolie, 
as co-sponsor of the conference, had an exhibition. Through posters 
Staatsolie visualized its efforts in the field of sustainable develop-
ment (social involvement, environment) as well as a presentation of 
its land and swamp operations. The company profile and a folder on 
Suriname, for which there were much demand, were also presented. 
Eight Latin American state oil companies founded Arpel in 1965. 
Since 1993 membership is also open to private enterprises. Almost 
11 years ago the organization was opened up to all oil and gas 
enterprises that operate in the region. Arpel’s headquarter is in 
Montevideo, Uruguay.   
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De uitbreidingsplannen van de 
Staatsolie Raffinaderij vorderen 
gestaag. De laatste voorontwerpfase 
is op bijna driekwart. De civiele 
werken, zoals klaarmaken van het 
terrein en aanleggen van de produc
tenpijpleidingen zijn al aan de gang. 

D e	 uitbreiding	 komt	 grotendeels	 op	
een	 stuk	 terrein	 van	 negen	 hectare	

aan	 de	 oostelijke	 zijde	 van	 het	 huidige	
emplacement	te	Tout	Lui	Faut.	Dik	ander-
half	 jaar	 geleden	 is	 gestart	 het	 terrein	
bouwrijp	te	maken.	De	grondeigenschap-
pen	zijn	onderzocht	en	die	resultaten	die-
nen	als	basis	voor	de	berekeningen	van	de	
fundaties	van	installaties	en	tanks.	

Ophogen terrein
“In	 het	 algemeen	 houdt	 het	 bouwrijp	
maken	 in	 dat	 het	 terrein	 toegankelijk	
wordt	gemaakt	voor	het	uitvoeren	van	de	
daadwerkelijke	 constructieactiviteiten”,	
legt	Swammy	Ramjiawan	uit.	Hij	is	civil	
engineer	 verbonden	 aan	 het	 Raffinaderij	
Expansie	 Project	 (REP).	 “In	 dit	 geval:	
lichte	begroeiing	die	er	nu	is	verwijderen	
en	het	 terrein	ophogen	met	ongeveer	2,5	
meter	 rivierzand.	 Een	 lager	 gelegen	 stuk	
op	 het	 huidig	 emplacement	 wordt	 ook	
opgehoogd.	 Aan	 de	 rivierzijde	 van	 het	
nieuw	 terrein	komt	 een	 landtong	 waarop	
later	een	aanmeerfaciliteit	wordt	gebouwd	
voor	 het	 aan	 land	 brengen	 van	 de	 units	
voor	de	nieuwe	 raffinaderij.”	De	 raffina-
derij	ligt	aan	de	Surinamerivier.
Voor	 het	 ophogen	 is	 330.000	 m³	 rivier-

zand	 nodig.	 Het	 ophogen	 is	 al	 aanbe-
steed,	 begint	 volgens	 plan	 medio	 juli	
en	 duurt	 ongeveer	 acht	 maanden.	 Voor	
Ramjiawan	 is	 het	 belangrijk	 binnen	 het	
geraamde	 budget	 en	 de	 vastgestelde	 tijd	
te	 blijven	 en	 eventuele	 negatieve	 invloe-
den	 voor	 het	 milieu	 tot	 een	 minimum	 te	
beperken.	“Wij	zullen	de	civieltechnische	
ervaringen	 opgedaan	 bij	 de	 constructie	
van	de	huidige	 raffinaderij	meenemen	 in	
de	 engineeringwerkzaamheden	 voor	 de	
uitbreiding.	De	bedoeling	is	natuurlijk	om	
te	komen	tot	een	optimaal	ontwerp.”	

Ondergrondse pijplijnen 
De	nieuwe	raffinaderij	zal	voor	de	locale	
consumentenmarkt	 premium	 diesel	 en	
gasoline	 produceren.	 Deze	 producten	
worden	verkocht	aan	 retailers	die	ze	dan	
verder	via	hun	netwerk	van	pompstations	
aan	 de	 man	 zullen	 brengen.	 Vanuit	 de	
raffinaderij	 zullen	 pijpleidingen	 worden	
aangelegd	om	de	producten	naar	de	tanks	
van	de	retailers	te	transporteren.	
Jack	Kalpoe,	verantwoordelijke	voor	alle	
projectengineering	 en	 uitvoeringsacti-
viteiten	 in	 Suriname,	 houdt	 zich	 onder	
andere	met	de	pijplijnen	bezig.	Hij	vertelt	
dat	de	route	voor	de	leidingen	na	gedegen	
onderzoek	 is	 vastgesteld.	 “De	 omgeving	
van	 de	 raffinaderij	 is	 bebouwd,	 daarom	
moest	de	beste	en	veiligste	route	volgens	
internationaal	 geldende	 normen	 worden	
uitgezocht.”	Er	worden	drie	ondergrondse	
pijpleidingen	aangelegd:	één	voor	diesel,	
één	voor	gasoline	en	één	voor	het	ontvan-
gen	van	propaangas	van	EBS.	Dat	gas	zal	
gebruikt	 worden	 in	 het	 raffinageproces.	

Een deel van het terrein waarop de uitbreiding komt. Op de achtergrond de Staatsolie Raffinaderij. 

A part of the expansion site. At the background the Staatsolie Refinery.

Raffinaderij Expansie Project

Ervaringen meenemen voor een optimaal ontwerp
Tekst /Text: Kailash Bisessar

Refinery Expansion Project
Include Experience for an  

Optimal Design

The plans for expanding the Staatsolie refinery 
are making headway with the final pre-design 
phase completed for almost 75 per cent. The 
civil-engineering works, including preparing the 
site and constructing production pipelines, have 
already begun.

The expansion will take place on an adjacent nine 
hectares piece of land to the east of the existing 
emplacement at Tout Lui Faut. More than a year 
and a half ago a start was made with deforesta-
tion. The soil structure has been studied and the 
data will be used in the calculations for the founda-
tion (for the installations and the tanks).

Embankment of the Site
‘Readying a piece of land actually means pre-
paring the site for construction’, says Swammy 
Ramjiawan, civil engineer assigned to the Refinery 
Expansion Project (REP). ‘In this case it means, 
clearing the bushes and banking the terrain with 
2.5 meters river sand. A lower lying part of the 
existing emplacement will also be banked. On the 
riverside of the new site a head of land is projected 
which later will be used to construct berthing 
facilities from whence the units for the new refinery 
will be brought on land. The refinery lies on the 
Suriname River.
330,000 m³ of river sand is needed for the 
embankment. This project, which has already been 
tendered, starts in July and will take eight months 
to complete. Ramjiawan thinks it important that the 
project stays within the estimate and that negative 
effects on the environment will be minimized. ‘We 
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“De	 detailmetingen	 voor	 de	 pijpleiding-
route	zijn	gaande.	Het	basisontwerp	van	
de	 leidingen,	 pompen,	 volumemeetstati-
ons	en	inspectiestations	is	in	volle	gang.”	
Voor	het	eerst	worden	in	Suriname	onder-
grondse	 pijplijnen	 voor	 diesel,	 gasoline	
en	 propaangas	 worden	 aangelegd.	 “Dit	
is	een	grote	uitdaging.	We	gaan	rekening	
moeten	houden	met	de	bebouwing	in	de	

buurt,	 daarom	 zullen	 wij	 hoge	 veilig-
heidseisen	hanteren.”	Daartoe	wordt	een	
risico-inventarisatie	uitgevoerd	door	een	
gespecialiseerd	 Zuid-Afrikaans	 advies-
bureau.	De	bevindingen	en	adviezen	van	
dit	bureau	zullen	worden	meegenomen	in	
het	ontwerp.	▲

Vertrouwen en uitdaging
Jack Kalpoe en Swammy Ramjiawan waren 
betrokken bij de constructiefase van de hui-
dige raffinaderij. Na voltooiing van die job, 
hebben zij zich bij Engineering & Construc-
tion beziggehouden met andere uitdagingen 
binnen Staatsolie op civieltechnisch gebied. 
Kalpoe vindt het heel wat dat hij nu vanaf het 
begin erbij is. “We zullen alle ervaring die we 
door de jaren heen hebben opgedaan, moeten 
stoppen in het ontwerp zodat we uiteindelijk 
een raffinaderij naar onze wensen krijgen. 
Uiteindelijk betekend het voor mij dat er 
vertrouwen wordt getoond in medewerkers, 
waardoor wij grote uitdagingen nooit uit 
de weg gaan.” Ramjiawan is ongeveer een 
jaar geleden toegevoegd aan het Raffinaderij 
Expansie Project. “Ik zal mijn uiterste best 
doen om dit groot project, samen met mijn 

collega’s, succesvol te voltooien. Dit is een 
uitdaging die mij dagelijks boeit.” 

Faith and challenge
Jack Kalpoe and Swammy Ramjiawan were 
assigned to the construction phase of the exist-
ing refinery. After completion of that project they 
were assigned to several other challenges in the 
field of civil engineering within Staatsolie. Kalpoe 
considers it an honor to be a pioneer of the proj-
ect. ‘We will have to include all the experience 
we have gathered through the years to get the 
desired result. To me it means that there is faith 
in our staff, so we won’t ever bow our heads to 
challenges.’ Ramjiawan joined the project almost 
a year ago. ‘I will try my utmost to complete this 
project successfully with my colleagues. It is a 
challenge which keeps me alive.’ 

Swammy Ramjiawan

will include civil-engineering experience we have 
from the construction of the existing refinery in our 
engineering projects for the expansion. We aim at 
an optimal design.’ 

Underground Pipelines
The new refinery will produce premium diesel and 
gasoline for the local market. These products will 
be sold to retailers, who will in turn resell it through 
their network of service stations. Pipelines will 
be constructed to transport the products to the 
retailer’s tanks.
Jack Kalpoe, Engineer Construction & Project 
Management with REP, is assigned to the con-
struction of pipelines. He explains that the route 
for the lines has been determined after ample 
studies. ‘The refinery is in an urban area, so we 
had to find the best and safest route according to 
international standards.’ Three underground pipe-
lines will be constructed: one for diesel, one for 
gasoline and one for receiving propane from the 
local power company EBS. This gas will be used 
in the refining process. ‘The detail measurements 
for the pipelines are making headway, as well as 
the basic design of feeding lines, pumps, mea-
suring and inspection stations.’ It is the fist time 
that underground pipelines will be constructed in 
Suriname for diesel, gasoline and propane. ‘It is 
quite a challenge. We will have to take into consid-
eration that this is urban area. That is why we will 
impose very high safety requirements.’ ▲

Ministeriële oriëntatie 
Ruim honderd specialisten in Nederland, Egyp-
te en Singapore werken aan de laatste vooront-
werpfase van het Raffinaderij Expansie Project 
(REP). Leden van het Staatsolie REP-team zijn 
gestationeerd in Den Haag, Nederland, op het 
kantoor van de uitvoerder CB&I Lummus. Daar 
zijn zij actief  betrokken bij het ontwerpproces. 
In maart oriënteerde minister Gregory Rusland 
van Natuurlijke Hulpbronnen zich in Den Haag 
op de vooruitgang van het project. Algemeen 
directeur Marc Waaldijk en Ben Nuboer, direc-
teur Refining & Marketing, waren ook erbij, 
evenals Urmila Joella-Sewnundun, de Suri-
naamse ambassadeur in Den Haag. De delega-
tie kreeg een presentatie en over de voortgang 
van de werkzaamheden en een rondleiding op 
het kantoor van Lummus.

Minister Visit  
Some hundred specialists in the Netherlands, 

Egypt and Singapore are working on the final 

pre-design phase of the Refinery Expansion 

Project (REP). Staatsolie has REP team members 

stationed in The Hague, Holland, at the offices 

of CB&I Lummus, the contractor for the design 

phase. The REP team is actively involved in the 

designing process. In March Natural Resources 

Minister Gregory Rusland visited The Hague to 

be witness to the process. He was accompanied 

by managing director Marc Waaldijk and Ben 

Nuboer, Refining & Marketing director, as well 

as the Surinamese ambassador in the Nether-

lands Urmilla Joella-Sewnundun. A presentation 

was held for the esteemed guests followed by a 

guided tour in the Lummus office.

Gregory Rusland (Minister NH) krijgt een rondleiding. Naast 
hem Urmila Joella-Sewnundun, Surinames ambassadeur in 

Nederland. Op de achtergrond Ben Nuboer  
(directeur Refining & Marketing Staatsolie). 

Gregory Rusland (Minister Natural Resources) at the guided 
tour. On his left Urmila Joella-Sewnundun, Surinamese 

Ambassador in the Netherlands. Behind them Ben Nuboer  
(Director Refining & Marketing Staatsolie).

Jack Kalpoe
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Nieuwe onderdirecteur Rudolf Elias:

“Ik geloof er in dat alles altijd in beweging 
moet blijven”

Rudolf Elias:
‘I Believe That Everything Should 

Always Stay In Motion’ 

Rudolf Elias entered service on 1 April as deputy 
director of Business Development. He is ‘pleas-
antly surprised at the staff’s passion’ to make 
Staatsolie into a success.  

What did your career look like before you started 
at Staatsolie? 
‘I started working for Ballast Nedam International 
(an international civil engineering contractor) 
immediately after my study in The Netherlands. 
I’ve been stationed in various parts of the world 
to carry out projects for that company. I’ve also 
held all sorts of positions in construction projects 
before I was made project manager/director for 
the Surinamese project I am best known for: 
designing, constructing and later on financing 
the bridges across the Coppename and the 
Suriname River. After completion of this project 
I was appointed the managing director for the 
Caribbean and South America with my headquar-
ters in The Netherlands. In 2003, however, my 
family and I, for private reasons, decided to put 
an end to living abroad and the many foreign trips 
connected to it, and to return to Suriname. 
Once back in Suriname, in 2004, I started at 
the BHP Billiton Suriname. The company had 
just decided on developing a long term future 
in Suriname. I headed the development and 
start of the Successor Mines Project – three 
new mines in the District of Commewijne: the 
Klaverblad, Kaaimangrasi and Caramacca mines. 
In April 2005 my main task as Vice President 
Development was to develop a long term bauxite 
mine for the Alcoa/BHP joint-venture, including 
alterations in the alumina refinery at Paranam if 
necessary. This project also included a large scale 
exploration program covering the whole area of 
Suriname. At the end of 2008, when the project 
was near completion, it was unfortunately halted 
for several reasons and BHP decided then to end 
its operations in Suriname by 2010. 

You had several options at your disposal, yet you 
chose for Staatsolie. Why?
The challenge was my most important drive. I 
have to put up a new department within my dis-
cipline, projects/development, which has to see 
to an accelerated growth in new work locations 

Rudolf Elias is per 1 april in dienst 
getreden als onderdirecteur. Hij heeft 
het directoraat Business Development 
onder zijn hoede gekregen. Elias is 
“aangenaam verrast met de gedre
venheid van mensen” om van Staats
olie een succes te maken.

H oe zag uw loopbaan er uit voor u 
bij Staatsolie kwam?

“Gelijk	na	mijn	studie	in	Nederland	ben	
ik	 gaan	 werken	 voor	 Ballast	 Nedam	
International,	een	internationale	weg-	en	
waterbouwaannemer.	 Voor	 dat	 bedrijf	
ben	 ik	 op	 verschillende	 plaatsen	 in	 de	
wereld	 gestationeerd	 geweest	 om	 pro-
jecten	 uit	 te	 voeren.	 Ik	 heb	 alle	 moge-
lijke	 functies	 in	 een	bouwproject	 bezet	

alvorens	 ik	 als	 projectmanager/direc-
tor	 verantwoordelijk	 werd	 voor	 mijn	
bekendste	 werk	 in	 Suriname:	 het	 ont-
werpen	 en	 bouwen	 en	 later	 ook	 finan-
cieren	 van	 de	 bruggen	 over	 de	 Coppe-
name-	en	Surinamerivier.	Na	dit	project	
werd	ik	als	general	manager	belast	met	
de	 algemene	 leiding	 van	 het	 Caribisch	
gebied	en	Zuid-	Amerika	met	als	stand-
plaats	Nederland.	In	2003	echter	hebben	
wij,	 mede	 door	 privé-omstandigheden,	
besloten	om	het	leven	in	het	buitenland	
met	het	vele	reizen	vaarwel	te	zeggen	en	
terug	te	keren	naar	Suriname.	
Terug	 in	 Suriname	 ben	 ik	 begin	 2004	
begonnen	 bij	 BHP	 Billiton	 Maatschap-
pij	 Suriname,	 dat	 net	 had	 besloten	 om	
een	lange	termijn	toekomst	in	Suriname	
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as well as streamlining growth projects in exist-
ing departments. This is apart from the planned 
growth in existing oil fields and the refinery expan-
sion project. A plus is that I can stay in Suriname. 
All other options were far away abroad.

A national company after having worked for multi-
nationals for years. What is new for you?
The biggest difference is that all the good things 
you accomplish are beneficial for Suriname. That 
gives a good feeling.

How will you deal with the expansion and diversifi-
cation policy and what is your biggest challenge?
I will deal with this by putting to work as much 
young and talented Staatsolie staff in the various 
departments. Creativity, out-of-the-box thinking 
and determination will eventually decide how well 
the program will achieve its goals. 

What do you think of Staatsolie and your new 
position so far?
I’m pleasantly surprised with the staff’s com-
mitment, the passion to make Staatsolie into a 
success. The frankness towards the new depart-
ment is heartwarming; everybody is spontane-
ously offering support. I’ve seen a lot of things that 
need improvement, though, but I firmly believe 
that everything should always stay in motion. 
Continuous improvement.We have to look at oth-
ers to improve ourselves 

Hobby’s or sport?
I really believe in the ‘the fit for work, fit for life’ 
statement; eating healthy food and sporting much, 
at least six times a week, for a minimum of 60 
minutes a day. I like running, sometimes early in 
the morning, but most often at night. I’m currently 
in training with a few friends for the Miami mara-
thon, which will be in January 2010. The sport that 
gets me going is horseback riding and dressage. 
If asked, I sometimes participate in triathlons. This 
requires some swimming and cycling. ▲

op	te	bouwen.	Bij	dat	bedrijf	heb	ik	de	
leiding	 gehad	 over	 de	 ontwikkeling	 en	
start	van	het	Successor	Mines	project	–	
drie	nieuwe	mijnen	in	het	district	Com-
mewijne:	 Klaverblad,	 Kaaimangrasi	 en	
Caramacca.	 In	 april	 2005	 werd	 mijn	
hoofdtaak	om	als	Vice	President	Deve-
lopment	 voor	 de	 joint-venture	 Alcoa/
BHP	Billiton	een	 langetermijn	bauxiet-
mijn	 te	 ontwikkelen,	 inclusief	 veran-
deringen	 in	de	 aluinaarderaffinaderij	 te	
Paranam	 als	 dat	 ook	 noodzakelijk	 zou	
zijn.	 Een	 van	 de	 onderdelen	 van	 dit	
project	 was	 een	 grootschalig	 explora-
tieprogramma	over	heel	Suriname.	Eind	
2008	is	helaas	in	het	eindstadium	van	dit	
project	 een	 eind	gekomen	aan	het	 pro-
gramma	door	verschillende	oorzaken	en	
heeft	BHP	Billiton	besloten	Suriname	in	
2010	te	verlaten.”

U had meerdere opties, maar koos voor 
Staatsolie. Waarom?
“De	 uitdaging	 was	 het	 belangrijkste.	
Om	 binnen	 mijn	 competenties,	 projec-
ten/development,	 een	 nieuw	 departe-
ment	op	te	zetten	die	zorg	moet	dragen	
voor	 een	 versnelde	 groei	 in	 de	 nieuwe	
werkgebieden	 en	 het	 stroomlijnen	 van	
de	groeiprojecten	in	de	bestaande	afde-
lingen.	Behalve	de	reeds	geplande	groei	
in	de	bestaande	olievelden	en	het	project	
uitbreiding	 van	 de	 raffinaderij.	 Bonus	
was	 natuurlijk	 dat	 ik	 in	 Suriname	 kon	
blijven.	 Alle	 andere	 opties	 waren	 het	
‘verre’	buitenland.”

Een nationaal bedrijf, na jarenlang 
voor multinationals te hebben gewerkt. 
Wat verandert er voor u?
Het	grootste	verschil	is	dat	alle	goeds	
wat	 je	 doet	 direct	 terugvloeit	 naar	
Suriname.	 Dat	 is	 natuurlijk	 wel	 een	
lekker	gevoel.	

Hoe gaat invulling worden gegeven 
aan het expansie- en diversificatie-
beleid en wat ziet u als de grootste 
uitdaging?
“Ik	 wil	 daar	 invulling	 aan	 geven	 door	
zo	 veel	 als	 mogelijk	 jonge	 mensen	 en	
talenten	van	Staatsolie	in	te	zetten	bij	de	
verschillende	 afdelingen.	 Creativiteit,	
out of the box	 denken	 en	 doorzetting	
zullen	 uiteindelijk	 de	 doorslag	 geven	
hoe	goed	het	programma	zal	slagen.”

Hoe ervaart u Staatsolie en uw nieuwe 
functie tot nu toe?
“Ik	ben	aangenaam	verrast	met	de	com-
mitment	 van	 de	 mensen,	 de	 gedreven-
heid	 om	 van	 Staatsolie	 een	 succes	 te	
maken.	 Vooral	 de	 openheid	 naar	 het	
nieuwe	departement	 toe,	 iedereen	biedt	
spontaan	 hulp	 aan.	 Natuurlijk	 zie	 ik	
ook	 veel	 plaatsen	 waar	 je	 dingen	 kan	
verbeteren,	maar	ik	geloof	ook	er	in	dat	
alles	 altijd	 in	 beweging	 moet	 blijven.	
Continuous improvement,	 we	 moeten	
naar	 buiten	 blijven	 kijken	 om	 ons	 zelf	
te	verbeteren.”

Hobby’s of  sport?
“Ik	 geloof	 echt	 in	 ‘fit for work fit for 
life’;	 gezond	 eten	 en	 veel	 sporten,	 het	
liefst	 zesmaal	per	week,	minimaal	zes-
tig	 minuten	 per	 dag.	 Zelf	 doe	 ik	 aan	
hardlopen,	soms	vroeg	’s	morgens,	vaak	
’s	 avonds.	 Nu	 ben	 ik	 met	 een	 groep	
vrienden	 in	 training	 voor	 de	 marathon	
van	Miami,	USA,	in	januari	2010.	Mijn	
adrenalinesport	is	paardrijden,	springen.	
En	 op	 verzoek	 doe	 ik	 soms	 mee	 aan	
triathlons,	 daarvoor	 moet	 ik	 af	 en	 toe	
zwemmen	en	fietsen.	▲

Business Development is een nieuw ingesteld directoraat, dat zich onder andere zal bezighouden 
met de strategische richting, het expansie- en het diversificatiebeleid van Staatsolie. Onder dit 
directoraat vallen de divisie Corporate Planning, de ontwikkeling van alle energieprojecten, ontwik-
keling van hernieuwbare energiebronnen (renewable energy resources) en de nog te ontwikkelen 
afdeling Projects. Projecten in de bestaande olievelden en het Refinery Expansion Project vallen 
niet onder dit directoraat. 

Business Development is a newly established directorate, which, among others, will see to the 
strategic course, the expansion and Staatsolie’s diversification policy. This directorate houses the 
Corporate Planning Division, the development of all energy projects, the development of renewable 
energy resources and the yet to be established Projects department. Projects in existing oil fields 
and the Refinery Expansion Project are not assigned to this directorate.
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Onder de Saramaccarivier is een nieu
we pijpleiding aangelegd voor transport 
van ruwe olie uit het zuidelijke gedeelte 
van het Sarah Maria gebied naar de 
verwerkingsinstallatie te Jossiekreek. 
De pijplijn is van kunststof in plaats 
van staal en aangelegd door middel van 
horizontaal gestuurd boren (horizontal 
directional drilling, HDD). 

S arah	Maria	 ligt	zo’n	veertig	kilome-
ter	 ten	 westen	 van	 Paramaribo,	 aan	

de	 rechteroever	 van	 de	 Saramaccarivier.	
Een	 groot	 deel	 van	 de	 productie	 van	 dit	
gedeelte	 van	 het	 Tambaredjoveld	 wordt	
op	de	verwerkingsplant	TA58,	ten	noor-
den	van	Sarah	Maria,	gezuiverd.	De	rest	
wordt	verpompt	naar	Jossiekreek,	aan	de	
linkeroever	 van	 de	 rivier,	 via	 een	 pijp-
leiding	die	er	al	achttien	jaren	ligt	op	de	
rivierbedding.	 Bij	 deze	 rivieroversteek	
(river crossing)	 lopen	ook	een	waterlei-
dingbuis,	 elektriciteit-	 en	 telecommuni-
catiekabels.	Je	zou	bijna	kunnen	zeggen	
dat	deze	‘oversteek’	de	levenslijn	is	tus-
sen	 Sarah	 Maria	 en	 Jossiekreek.	 Maar	
waarom	 een	 nieuwe	 pijpleiding	 als	 de	
bestaande	blijkbaar	nog	voldoet	en	geen	
problemen	heeft	gegeven?	

Roestvorming
De	 afgelopen	 periode	 zijn	 al	 aanvoerlei-
dingen	vanuit	het	veld	naar	de	oversteek	
vervangen	 vanwege	 roestvorming.	 De	
geproduceerde	emulsie	bevat	behalve	olie	

en	water	ook	gassen	en	zouten	die	zorgen	
voor	 roestvorming	 aan	 de	 stalen	 buizen.	
Deze	roestplekken	vormen	een	risico	voor	
lekkages.	 De	 pijplijn	 wordt	 regelmatig	
geïnspecteerd	 door	 daarvoor	 speciaal	
ingehuurde	 duikers.	 De	 rivieroversteek	
was	 weer	 toe	 aan	 een	 grondige	 inspec-
tie	 (met	 name	 de	 binnenwand),	 maar	 de	
beschikbare	 inspectiemethodes	 bleken	
niet	toereikend	en	ook	te	duur.	Bovendien	
zou	tijdens	de	controlebeurt	de	pijplijn	uit	
bedrijf	zijn,	wat	tot	productieverliezen	zou	
leiden.	“Na	bestudering	van	enkele	opties	
is	 besloten	 een	 nieuwe	 pijpleiding	 aan	
te	 leggen”,	 vertelt	 projectleider	 Dinesh	
Kalpoe.	De	oude	pijplijn	wordt	mogelijk	
naderhand	gesloopt.	

Meest voordelige
De	 nieuwe	 pijpleiding	 is	 van	 de	 kunst-
stof	 HDPE:	 high	 density	 poly	 ethylene.	
Dat	materiaal	is	duurzamer	en	goedkoper	
dan	 stalen	 buizen	 en,	 misschien	 wel	 het	
belangrijkste,	roestvrij.	In	onderhouds-	en	
exploitatiekosten	scheelt	het	ook	wat.	De	
regelmatige	inspectie,	zowel	uitwendig	als	
inwendig,	 van	 stalen	 pijplijnen	 op	 roest-
vorming	en	vervangen	van	‘zwakke’	stuk-
ken	 kost	 veel	 tijd	 en	 geld.	 HDPE	 wordt	
gebruikt	 voor	 lage	 druk	 pijpleidingen,	
omdat	het	minder	druk	aan	kan	dan	staal.	
“Bij	Staatsolie	is	HDPE	in	2003	geïntrodu-
ceerd	voor	leidingen	in	het	productieveld	
waar	wij	overwegend	problemen	hebben	
met	 inwendige	 roestvorming”,	 legt	 Kal-

New Pipeline Under  
The Saramacca River

A new pipeline has been constructed under the 
Saramacca River. The line is used for crude trans-
port from the southern part of the Sarah Maria area 
to the treatment plant at Jossiekreek. The synthetic 
pipeline was constructed with horizontal directional 
drilling, HDD. 

Sarah Maria lies some 40 kilometers west 
of Paramaribo on the right hand bank of the 
Saramacca River. A large quantity of the pro-
duction from this part of the Tambaredjo field is 
treated at the TA58 plant to the north of Sarah 
Maria. The remainder is pumped to Josiekreek 
on the left hand bank of the Saramacca River 
through an 18-year-old pipeline on the riverbed. 
This river crossing accommodates all public utili-
ties, making it vitally important for the connection 
between Sarah Maria and Josiekreek. So why 
replace the pipeline if the existing line is still in 
good shape and has not been troublesome?

Corrosion
In the past period, feeding lines heading towards 
the crossing have been replaced due to corro-
sion. The produced emulsion includes oil, water, 
gasses and salt, which stimulate corrosion of 
steel pipes. These corroded spots enhance the 
risk of a leak. Specially hired divers routinely 
inspect the river crossing. In-line inspection is 
quite expensive. On top of that, it would require 
shutting down the pipeline, which would mean 
production losses.
‘After weighing a few options, it was decided to 
construct a new pipeline and to inspect the old 
one later, depending on the cost’, says project 
leader Dinesh Kalpoe. 

Most Profitable
The new pipeline is made out of the synthet-
ic material HDPE: high-density poly ethylene. 
This material is more durable and cheaper 
than steel and, most importantly, non-corrosive. 
Maintenance and exploitation costs are also man-
ageable. HDPE is used in low-pressure pipelines, 
since it can stand far lower pressure than steel.
‘HDPE was introduced at Staatsolie in 2003 
for lines in production fields that have been 
plagued by inside corrosion’, explains Kalpoe. 
Implementation seems to be a success.’ Flow 
lines are pipes running from the wells to the head-
ers in the field.

Aanleg van de nieuwe pijplijn.

Construction of the New Pipeline.

Nieuwe pijpleiding onder Saramaccarivier
Tekst & Beeld / Text & Photo: Kailash Bisessar
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poe	uit.	 “De	 afgelopen	 jaren	hebben	wij	
door	roest	aangetaste	stalen	buizen	in	het	
veld	 vervangen	 door	 HDPE-buizen.	 De	
toepassing	blijkt	zeer	succesvol.”		

Overtuigd 
Rekha	 Bissumbhar,	 Superintendent	 Pro-
duction	Operations	 en	ook	betrokken	bij	
het	 project,	 vertelt	 dat	 in	 2007	 er	 al	
plannen	 waren	 om	 de	 rivieroversteek	 te	
vervangen,	 maar	 dan	 met	 stalen	 buizen.	
Vanwege	de	ervaringen	in	het	productie-
veld	werd	het	gebruik	van	HDPE	toen	al	
overwogen,	vooral	om	het	probleem	van	
roestvorming	en	lekkages	als	gevolg	daar-
van	te	elimineren.	In	afwachting	van	een	
gedegen	 studie	 werd	 het	 project	 aange-
houden.	“Na	bestudering	van	verschillen-
de	 opties	 en	 de	 grootschalige	 toepassing	
van	HDPE	in	vergelijkbare	olievelden	in	
Texas,	USA,	gezien	te	hebben,	waren	we	
ervan	overtuigd	dat	dit	ook	bij	Staatsolie	
kon.”		
“Aanleggen	 van	 een	 HDPE-buis	 onder	
de	 rivierbedding	 bleek	 uit	 de	 mogelijke	
opties	 de	 meest	 voordelige”,	 zegt	 Kal-
poe.	 “De	 nieuwe	 pijpleiding	 ligt	 diep	 in	
de	bodem,	waardoor	 de	kans	op	 externe	
beschadiging	nihil	is.”	Ook	zijn	lekkages	
door	roestvorming	uitgesloten.	

Horizontaal boren
In	eerste	 instantie	zou	de	nieuwe	pijplei-
ding	op	de	rivierbodem	gelegd	worden,	op	
dezelfde	 manier	 waarop	 alle	 rivierover-
steken	door	de	jaren	heen	zijn	aangelegd.	
“Er	zou	dan	een	stalen	mantelbuis	om	de	
kunststofbuis	 worden	 geplaatst	 ter	 voor-
koming	 van	 schade	 door	 bijvoorbeeld	
boten”,	 legt	Kalpoe	uit.	“Dit	zou	natuur-
lijk	de	kosten	weer	omhoog	jagen.	Verder	
zoekwerk	leerde	ons	dat	we	de	buis	onder-
gronds	 konden	 aanleggen	 door	 middel	
van	horizontaal	gestuurd	boren.”
Volgens	de	‘conventionele’	manier	wordt	
een	stalen	pijleiding	op	het	droge	gecon-
strueerd	 en	 daarna	 op	 de	 rivierbodem	
gelegd,	dus	niet	 ingegraven.	“Met	zwaar	
materieel	en	pontons	wordt	de	hele	pijp-
lijn	 van	 de	 ene	 naar	 de	 andere	 oever	
gesleept”,	illustreert	Kalpoe.	“Hierbij	ben	

je	afhankelijk	van	het	getij,	want	het	beste	
moment	 is	 de	 overgang	 van	 de	 getijen.	
Bovendien	moet	je	rekening	houden	met	
de	stroming,	anders	kan	de	pijplijn	knik-
ken	tijdens	het	afzakken.”	
Bij	horizontaal	gestuurd	boren	wordt	van-
uit	 de	 ene	 naar	 de	 andere	 oever	 in	 een	
curve	 onder	 de	 rivierbedding	 geboord.	
Daarna	worden	de	buizen	door	de	boor-
machine	 in	 het	 boorgat	 ingetrokken.	
Voor	dit	project	is	HEDI	Infra	aangetrok-
ken,	 een	 lokaal	 bedrijf	 dat	 begin	 2009	
in	 samenwerking	 met	 haar	 Nederlandse	
partner	 de	 HDD-techniek	 in	 Suriname	
heeft	geïntroduceerd.	

Voldoende 
Het	werk	is	gestart	op	5	mei	en	eind	juni	
afgerond.	 Het	 leggen	 van	 de	 315	 meter	
lange	 pijpleiding	 heeft	 ongeveer	 drie	
weken	 geduurd,	 waarna	 de	 hoofdleidin-
gen	uit	het	productieveld	op	de	rivierover-
steek	zijn	aangesloten.	Op	het	diepste	punt	
ligt	de	pijpleiding	dertig	meter	onder	het	
maaiveld.	Op	dit	punt	is	de	Saramaccari-
vier	twaalf	meter	diep,	dus	ligt	de	leiding	
daar	achttien	meter	in	de	bodem.
Via	 de	 pijpleiding	 kunnen	 per	 dag	 3500	
vaten	 emulsie	 worden	 verpompt	 vanuit	
Sarah	 Maria	 naar	 Jossiekreek.	 Indien	
nodig	 kan	 de	 capaciteit	 worden	 opge-
voerd	 naar	 5000	 vaten	 per	 dag.	 “Dit	 is	
voldoende	voor	de	komende	vijf	jaren	en	
mogelijk	 ook	 daarna”,	 zegt	 Bissumbhar,	
“omdat	in	de	nabije	toekomst	er	weinig	tot	
geen	 nieuwe	 productiegebieden	 op	 deze	
leiding	worden	aangesloten.”	
In	de	Saramaccarivier	 zijn	 er	 in	 totaal	
zes	 rivieroversteken,	 waarvan	 twee	
hoge	druk	en	vier	lage	druk	pijplijnen.	
Met	 de	 hoge	 druk	 leidingen	 wordt	
ruwe	 olie	 (met	 een	 waterpercentage	
van	 minder	 dan	 één)	 verpompt	 van	
de	 verwerkingsplant	 TA58	 naar	 Jos-
siekreek	 en	 van	 daaruit	 verder	 naar	
de	 vijftig	 kilometer	 verder	 gelegen	
raffinaderij	 op	 Tout	 Lui	 Faut.	 Met	 de	
lage	druk	leidingen	wordt	de	productie	
uit	 de	 olievelden	 (olie	 met	 een	 water-
percentage	van	zestig	en	meer)	naar	de	
verwerkingsfaciliteiten	verpompt.	▲

Schematische weergave van de ligging van de pijplijn.

Schematic illustration of the location of the pipeline.

Convinced 
Rekha Bissumbhar, Superintendent Production 
Operations, who is also on this project, says that 
the plans to construct a new river crossing were 
hatched in 2007. However, back then the plans 
regarded a steel pipe crossing. Using HDPE was 
taken into consideration based on experiences 
from production fields. ‘After studying several 
options and witnessing large scale HDPE imple-
mentation in comparable fields in Texas, USA, we 
were was convinced.’ 
‘Constructing a HDPE line in a riverbed was the 
most profitable option’, says Kalpoe. ‘The new 
pipeline lies deep in a river bed, eliminating chances 
of external damage.’ Leaks caused by corrosion are 
also impossible. 

Horizontal Drilling
Initially the plans called for placing the pipeline on 
the riverbed, the same way river crossings have 
been constructed for years. So, it was decided 
to place the line in the riverbed using horizontal 
directional drilling.
In conventional construction the steel pipeline is 
constructed on dry land and then placed on the 
riverbed, so it is not bedded in. 
Horizontal directional drilling involves drilling in 
a curve from one riverbank to the other. The 
drill then pulls the pipes into the borehole. For 
this project, Staatsolie contracted HEDI Infra, a 
local firm that introduced the HDD technique in 
Suriname with its Dutch partner. 

Sufficient
After five months of preparations, construction 
started on 5 May and was completed at the end 
of June. It took three weeks to construct the 315 
meters-long pipeline, after which the mains from 
the production fields were connected. At the 
deepest point the pipeline lies thirty meter under 
surface level. At that point the Saramacca River 
is twelve meters deep, so the line lies eighteen 
meters in the riverbed.
The pipeline has a capacity of 3,500 barrels of 
emulsion a day from Sarah Maria to Jossiekreek. 
If necessary, the capacity can be increased to 
5,000 barrels a day. ‘This is sufficient for the 
coming five years and possibly beyond,’ says 
Bissumbhar, because practically no new produc-
tion fields will be connected to this line in the 
near future.’ 
There are six river crossings in Saramacca, 
including two high-pressure and four low-pres-
sure pipelines. The high-pressure lines transport 
crude, with less than one percent of water from 
the TA58 treatment plant to Jossiekreek and from 
there to the refinery at Tout Luit Faut, some fifty 
kilometers away. The low-pressure lines transport 
the field production (crude with sixty percent or 
more water) to the treatment plants. ▲
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Utilizing opportunities together

Because of its social responsibility Staatsolie host-
ed on April 9 the conference ‘Utilizing opportuni-
ties for development – Outlook for the Surinamese 
economy 2009-2010 in the context of the global 
economic crisis’. 

De conference was intended for policy makers 
from the public sector, private sector and labor 
unions. Some ninety participants discussed about 
the following: 
1. The backgrounds of the global financial and 
economic crisis;
2. The identification of external, negative and posi-
tive effects on the Surinamese economy, and the 
identification of internal economic circumstances, 
including the favorable starting point and compen-
satory aspects. 
3. Three macro-economic policy scenarios for the 
2009-2010 period.
Discussion was needed because of the concerns 
about the outlook for the Surinamese economy 
for the 2009-2010 period, whereby the positive 
effects on the local economy and new opportuni-
ties are not considered enough. The conference 
aimed at guiding the discussion on how Suriname 
can deal with the effects, both negative and posi-
tive, of the global crisis. 

President of Suriname Ronald Venetiaan 
opened the conference. The President, praising 
Staatsolie’s initiative, argued that Suriname has 
laid a sound economic basis solid enough to con-
tinue. Problems as a consequence of the crisis can 
be transformed into new opportunities for develop-
ment. Eventually, combined with the economic 
issues, this must lead to a more balanced and just 
social economic development and welfare.

Iwan Kortram, Finance Director of Staatsolie, 
was initiator of the conference. He also chaired 
the conference. Jim Boussaid, managing director 
of the Hakrinbank, presented the backgrounds 
of the global financial economic crisis. He also 
discussed the positive and negative effects of 
the crisis on the Surinamese economy and the 
internal compensatory aspects.
Professor Anthony Caram presented ‘Macro-
economic policy scenarios 2009-2010’. Caram 
worked out three scenarios in details for the 
development of the Surinamese economy, includ-
ing the policy measures, which have to be imple-
mented. Consequently these scenarios have to 
result in a coherent number of policy measures 
carried out by the public and private sectors and 
labor unions. ▲
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Jim Boussaid gaf een presentatie over de achtergronden van de mondiale financiële economische crisis. Derde vanuit links 
Iwan Kortram (financieel directeur Staatsolie), naast hem professor Anthony Caram

Jim Boussaid, one of the lecturers, presented the backgrounds of the Global Financial Economic Crisis. Third from the 
left Iwan Kortram (Finance director Staatsolie), beside him professor Anthony Caram.

Samen ontwikkelingskansen benutten

Vanwege haar maatschappe
lijke verantwoordelijkheid heeft 
Staatsolie op 9 april de conferen
tie ‘Samen ontwikkelingskansen 
benutten  De ontwikkelingsvoor
uitzichten van de Surinaamse eco
nomie 20092010 in de context van 
de mondiale krediet en economi
sche crisis’ georganiseerd.

De	 conferentie	 was	 bedoeld	 voor	
beleidsmakers	uit	de	publieke	sec-

tor,	 private	 sector	 en	 de	 vakbeweging.	
Circa	 negentig	 deelnemers	 hebben	 in	
besloten	kring	van	gedachten	gewisseld	
over:	
1.	De	achtergrond	van	de	mondiale	kre-
diet-	en	economische	crisis.	
2.	De	identificatie	van	de	externe,	negatie-
ve	en	positieve	effecten	op	de	Surinaamse	
economie,	 alsook	 de	 identificatie	 van	 de	
interne	omstandigheden	van	de	economie,	
waaronder	de	gunstige	uitgangspositie	en	
de	compenserende	factoren.
3.	Een	drietal	macro-economische	beleids-
scenario’s	in	periode	2009-2010.	
De	discussie	was	nodig,	omdat	er	een	iet-
wat	zorgelijke	sfeer	heerst	over	de	ontwik-
kelingsvooruitzichten	 van	 de	 economie	
in	 de	 periode	 2009-2010,	 waarbij	 niet	
voldoende	 wordt	 stilgestaan	 bij	 de	 posi-
tieve	 effecten	 van	 de	 kredietcrisis	 op	 de	
Surinaamse	 economie	 en	 de	 hernieuwde	
ontwikkelingskansen.	Met	de	conferentie	
is	 een	 samenhangend	 inzicht	 gegeven	 in	
de	 negatieve	 en	 positieve	 effecten	 of	 de	
Surinaamse	economie,	alsook	in	de	com-
penserende	interne	factoren,	 teneinde	het	
netto-effect	 van	 de	 mondiale	 krediet-	 en	
economische	crisis	vast	te	stellen.	

De	 conferentie	 werd	 geopend	 door	 de	
president	van	Suriname,	Ronald	Veneti-
aan.	 Hij	 waardeerde	 het	 initiatief	 van	
Staatsolie.	Volgens	het	 staatshoofd	 is	 in	
de	 afgelopen	 periode	 een	 goede	 econo-
mische	basis	gelegd,	waarop	kan	worden	
voortgegaan.	 Problemen	 die	 op	 Suri-
name	afstevenen	als	gevolg	van	de	crisis	
moeten	 omgezet	 worden	 naar	 nieuwe	
ontwikkelingskansen.	 Uiteindelijk	 moet	
dit,	 met	 de	 economische	 vraagstukken	
als	inspiratiebron,	zorgen	voor	een	even-
wichtige	 en	 rechtvaardige	 socio-econo-
mische	ontwikkeling	en	welvaart.

Iwan	 Kortram,	 financieel	 directeur	 van	
Staatsolie,	was	de	motor	achter	deze	con-
ferentie.	Hij	was	ook	de	dagvoorzitter.	De	
discussies	tijdens	de	conferentie	zijn	aan	
de	 hand	 van	 twee	 inleidingen	 gevoerd.	
Jim	 Boussaid,	 in	 het	 dagelijks	 leven	
directeur	 van	 de	 Hakrinbank,	 presen-
teerde	de	achtergronden	van	de	mondiale	
financieel-economische	 crisis.	 Hij	 ging	
ook	in	op	de	effecten,	zowel	positieve	als	
negatieve,	 op	 de	 Surinaamse	 economie	
alsook	 de	 interne	 compenserende	 facto-
ren.	 Professor	 Anthony	 Caram	 werkte	
in	 zijn	 inleiding	 “Macro-economische	
beleidsscenario’s	2009-2010”	een	drietal	
scenario’s	uit	 voor	de	ontwikkeling	van	
de	Surinaamse	economie,	inclusief	de	te	
treffen	beleidsmaatregelen.	
Met	de	conferentie	is	een	aanzet	gegeven	
tot	kwantificering	van	ontwikkelingssce-
nario’s	voor	2009-2010.	Op	basis	hiervan	
kan	 een	 samenhangend	 pakket	 beleids-
maatregelen	 door	 zowel	 de	 publieke	
sector,	de	private	sector	als	de	vakbewe-
ging	in	uitvoering	worden	genomen.	▲

Tekst / Text: Kailash Bisessar
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Staatsolie heeft deelgenomen aan 
de AGRO/Made in Suriname/ICT 
beurs, kortweg de 3 in 1 beurs. 
Deze was van 29 april tot en met 
2 mei op het beursterrein van 
de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken (KKF). 

S taatsolie	 verschafte	 de	 gemeen-
schap	 informatie.	 Belangstellende	

bezoekers	 wilden	 vooral	 weten	 wat	 de	
posters	met	bedrijven	zoals	de	Melkcen-
trale,	visserijbedrijf	Sujafi,	CIC,	Suralco	
en	de	Hygiënische	Wasserij	in	de	stand	
van	Staatsolie	deden.	“Verkoopt	Staats-
olie	 dan	 ook	 garnalen?”	 werd	 er	 een	
paar	 keer	 verwonderd	 gevraagd.	 Of:	
“Mevrouw	kan	ik	een	fles	afwasmiddel	
kopen,	want	deze	zijn	voorlopig	niet	in	
de	 handel.”	 Iedere	 keer	 werd	 dan	 uit-
gelegd	dat	dit	allemaal	klanten	zijn	die	
onze	 olie	 afnemen	 voor	 hun	 machines	
in	het	productieproces.	Hierna	werd	het	
verband	 met	 de	 posters	 meteen	 duide-
lijk.	Dit	jaar	was	een	deel	van	de	stand	
gewijd	aan	enkele	van	onze	Surinaamse	
klanten.	 Van	 elke	 klant	 is	 een	 poster	
gemaakt	en	werden	een	paar	van	de	pro-
ducten	uitgestald,	om	een	beeld	te	geven	
van	 hun	 producten	 die	 zij	 produceren,	
met	behulp	van	Staatsolie	brandstoffen.

Vivian	 Mertodikromo	 is	 een	 trouwe	
‘beursganger’	zoals	ze	dat	zelf	uitdrukt	
en	was	zeer	te	spreken	over	de	opzet	van	
de	stand.	“Het	 is	heel	overzichtelijk	en	
geeft	een	goed	beeld	van	de	activiteiten	

van	Staatsolie,	de	producten	en	diensten	
die	het	bedrijf	aanbiedt.”	
Zoals	verwacht,	was	de	Staatsoliequiz	
weer	 de	 grote	 trekpleister.	 Iglima,	 11	
jaar,	 deed	 ook	 mee.	 Zij	 vindt	 vooral	
de	 foto’s	 uit	 de	 brochure	 prachtig.	
“Interessant	 en	 leerrijk.”	 Deelnemers	
aan	 de	 quiz	 konden	 dit	 jaar	 een	 MP3	
player	 winnen	 als	 hoofdprijs.	 De	
troostprijs	bestond	uit	een	pakket	pro-
motie-items.	In	totaal	waren	er	zestien	
hoofdprijswinnaars	 en	 25	 personen	
kregen	een	troostprijs.

De	 beurs	 had	 dit	 jaar	 minder	 stands.	
Het	 grootste	 deel	 van	 de	 deelnemers	
waren	 telers	 van	 bloemen,	 planten,	
groenten	en	fruit.	Verder	ook	verschil-
lende	Surinaamse	bedrijven	uit	de	agra-
rische	sector	en	enkele	bedrijven	uit	de	
IT-sector	 (computers	 en	 daaraan	 gere-
lateerde	diensten	en	producten)	Aan	het	
zelfgemaakte	 lekker	 eten	 en	 drinken	
mocht	het	vooral	niet	ontbreken.	Voor	
velen	was	het	een	leuk	uitstapje	met	de	
familie	of	het	gezin.

De	Agro/Made	in	Suriname/ICT	beurs	is	
een	 jaarlijks	 terugkerende	 activiteit	 van	
de	KKF,	met	als	doel	een	forum	te	bieden	
aan	 Surinaamse	 ondernemers	 om	 zich	
te	 profileren	 en	 een	 ontmoetingsplaats	
te	 creëren	 voor	 potentiële	 klanten	 en	
zakenrelaties.	 Sinds	 het	 vorig	 jaar	 is	 de	
categorie	ICT	hieraan	toegevoegd.	▲

Staatsolie geeft beeld van activiteiten op 3-in 1 beurs

Staatsolie Displays Operations at 
3 in 1 Fair

Staatsolie again participated in the AGRO/Made 
in Suriname/ICT fair, also known as the 3 in 1 
fair. The fair was organized by the Chamber of 
Commerce (KKF) from 29 April through 2 May.

Staatsolie’s objective was to inform the public.  
Visitors wondered what posters of producers 
(milk, shrimps, detergents, bauxite) were for.
Some wondered if Staatsolie is now in the shrimp 
business, or if they could buy a bottle of detergent. 
It was explained every time that the companies on 
the posters are Staatsolie clients whose machines 
run on Staatsolie fuel. Only then people under-
stood the link to the posters. 
This year Staatsolie has included some of its 
Surinamese clients in its stand. Posters depicted 
each of the clients, while some of their products 
were on display, to show what kinds of products 
are produced with Staatsolie fuels. 
Vivian Mertodikromo, is a regular fair visitor, as 
she calls herself. She was all praises for way the 
booth was set up. ‘It is well-organized and it gives 
a clear picture of Staatsolie’s operation, as well as 
the products and services the company offers.’
The Staatsolie quiz again attracted many. Iglima, 
11, also joined in the quiz. She liked the pictures 
in the brochure. ‘It is interesting and informative.’ 
First prize this year was an MP3 player. The 
consolation prize included a parcel of attractive 
promotional items. There were sixteen first prize 
winners while 25 people got a consolation prize. 
There were fewer participants at the fair this year, 
although there were a large number of growers of 
flowers, plants, vegetables and fruits. There were 
also several Surinamese producers, agricultural 
companies and a few computer and hardware 
companies.
Locally produced delicious food and beverages 
were also available. To many this was a perfect 
night out with the family.

The Agro/Made in Suriname/ICT Fair is an annual 
event organized by KKF. The objective is to offer 
a platform to Surinamese entrepreneurs to char-
acterize themselves and at the same time create 
a meeting place for potential clients and business 
associates. Last year the ICT branch was added 
to the fair. ▲

Tekst / Text: Sherida Asinga
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Seismisch onderzoek bijna afgerond

Seismic Survey Almost Completed

The two dimensional (2D) seismic survey carried 
out by Staatsolie in a large part of the coastal plain 
has almost been completed. Exploration drillings 
in Commewijne and Coesewijne are still making 
headway. 

The 2D seismic survey, which is part of Staatsolie’s 
stepped up exploration program, has nearly been 
completed. A total of 540 kilometers of seismic 
lines will be charted. This means that some 
13,000 explosive charges have been detonated to 
gather data. Seismic survey involves mapping the 
underground through artificially produced sound 
waves. Exploration drilling in the Coesewijne area 
(District of Saramacca) is now half way through. In 
Commewijne another eight holes will be drilled in 
a follow-up program. At an earlier stage ten holes 
were drilled. 

Difficult 
The 2D seismic survey started in the district of 
Nickerie. ‘It was the most difficult district to work 
in’, says project leader August Nelson. ‘We have 
worked in a frontier area. We were also under 
constant threat of bees’ attacks and to a lesser 
extent attacks by snakes.’ Coronie went relatively 
fast since only one straight line had to be charted 
and fewer logistics were needed. ‘The challenge 
was working in deep swamps and along the very 
busy East-West Highway.’ 

Het tweedimensionaal (2D) seis
misch onderzoek dat Staatsolie 
over een groot deel van de Suri
naamse kustvlakte uitvoert, is 
bijna ten einde. In Commewijne 
en Coesewijne zijn nog explora
tieboringen gaande. 
 

H et	 2D	 seismisch	 onderzoek,	 dat	
deel	 uitmaakt	 van	 het	 exploratie-

programma	van	Staatsolie	om	versneld	
naar	olie	te	zoeken,	is	bijna	afgerond.	In	
totaal	wordt	ruim	540	kilometer	aan	lij-
nen	geschoten,	wat	betekent	dat	13.000	
ladinkjes	 explosieven	 tot	 ontploffing	
zullen	 zijn	 gebracht	 om	 data	 te	 verza-
melen.	 Bij	 seismisch	 onderzoek	 wordt	
met	 behulp	 van	 kunstmatig	 opgewekte	
geluidsgolven	getracht	een	beeld	van	de	
ondergrond	te	krijgen.
Het	 boorprogramma	 in	 het	 Coesewij-
negebied	 (district	 Saramacca)	 van	 tien	
exploratieputten	 is	 nu	 halverwege.	 In	
Commewijne	 wordt	 een	 vervolgpro-
gramma	van	acht	putten	afgewerkt,	eer-
der	waren	er	al	tien	boringen	verricht.		

Moeilijk
Het	 2D	 seismisch	 onderzoek	 is	 in	 het	
district	 Nickerie	 gestart.	 “Dat	 was	 het	
moeilijkste	 district	 om	 in	 te	 werken”,	

kijkt	projectleider	August	Nelson	terug.	
“Het	gebied	waarin	we	moesten	opere-
ren,	 was	 ongerept	 en	 op	 vele	 plaatsen	
waren	 zelfs	 nog	 geen	 voetsporen	 van	
mensen	te	vinden.	Daarnaast	was	er	ook	
de	dreiging	van	de	Brazilaanse	bijen	en	
in	mindere	mate	slangen.”	
Coronie	 was	 relatief	 snel	 afgerond,	
omdat	 er	 één	 rechte	 lijn	moest	worden	
getrokken	en	er	minder	logistiek	aan	te	
pas	kwam.	“De	uitdaging	daar	was	dan	
wel	weer	de	diepte	van	het	zwampgebied	
en	 het	 opereren	 langs	 de	 drukke	 Oost-
Westverbinding.”	 Saramacca,	 Wanica,	
Paramaribo	 en	 Commewijne	 zijn	 zo	
goed	als	afgerond.	In	Commewijne	zul-
len	wat	extra	lijnen	worden	“geschoten”	
om	meer	 informatie	 te	 verzamelen.	De	
uitbreiding	van	het	2D	seismisch	onder-
zoek	heeft	voor	een	groot	deel	te	maken	
met	de	exploratieboringen	die	nu	in	dat	
gebied	gaande	zijn.

Niet eenvoudig
Het	grootste	deel	van	het	gebied	waar-
over	het	2D	seismisch	onderzoek	loopt,	
is	onbewoond	en	moeras.	Dat	maakt	het	
werk	 voor	 zowel	 de	 lokaal	 ingehuur-
de	 als	 eigen	 specialistisch	 personeel	
van	uitvoerder	GeoKinetics	beslist	niet	
eenvoudig.	 Dagelijks	 worden	 de	 arbei-
ders	 met	 airboats	 in	 het	 zwampgebied	

Tekst & Foto’s/ Text & photos: Arno Briers

Markeringen plaatsen voor het 2D sismisch onderzoek in de zwamp.

Placing the markings for the 2D seismic survey in the swamp.
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gebracht,	 waar	 ze	 slechts	 kleine	 dijkjes	
als	 enige	 droge	 plek	 kunnen	 gebruiken.	
Die	dijkjes	stammen	uit	de	slavenperiode	
en	dienen	als	uitvalsbasis	om	de	marke-
ringen	 voor	 de	 explosieven	 te	 plaatsen.	
De	 mannen	 staan	 vaak	 genoeg	 tot	 op	
borsthoogte	 in	 het	 water.	 “Het	 werk	 is	
zwaar”,	beaamt	Ricky,	een	van	de	lokaal	
ingehuurde	krachten.	De	motivatie	hoog	
houden,	is	een	hele	opgave.
Geokinetics	heeft	specialistisch	personeel	
laten	overkomen	uit	onder	meer	Ecuador,	
Colombia	en	Brazilië.	Mannen	die	slechts	
een	mondje	Engels	 spreken.	De	 taalbar-
rière	zorgt	wel	eens	voor	communicatie-
problemen.	Maar	de	aanpassing	gaat	snel	
en	hoor	je	woorden	als	moro rechts, moro 
links, baka sey en drapè,	 maar	 dan	 met	
een	diepe	Spaanse	tongval.	

Inspanningen
Ook	 de	 exploratieboringen	 vinden	 in	
moerassen	 plaats	 en	 er	 moeten	 grote	
inspanningen	worden	gedaan	om	mens,	
machines	 en	 materiaal	 in	 de	 zwamp	
te	 krijgen.	 En	 hoe	 verder	 de	 gebieden	
van	huis	(de	huidige	olievelden	in	Sara-
macca)	zijn,	des	te	groter	de	inspannin-
gen.	Intussen	heeft	Staatsolie	al	genoeg	
ervaring	met	zwampoperaties,	maar	elk	

project	heeft	zijn	eigen	uitdagingen.	Zo	
ook	 het	 Coesewijne-exploratiegebied.	
De	 zwampboorinstallatie	 en	 andere	
benodigdheden	zijn	 eerst	met	 een	pon-
ton	over	de	Saramaccarivier	gevaren	en	
nabij	 Carl	 Francois	 aan	 land	 gebracht.	
Daar	 zijn	 ze	 de	 Oost-Westverbinding	
overgezet.	Een	operatie	die	bijna	de	hele	
dag	heeft	geduurd.	Met	behulp	van	twee	
kranen	 werden	 alle	 machines	 over	 de	
weg	 gesleurd.	 Staalkabels	 sprongen	 en	
machines	 kwamen	 vast	 te	 zitten	 in	 de	
modder.	 Intussen	 is	 de	 zwampboorin-
stallatie	halverwege	het	boorprogramma	
voor	het	Coesewijnegebied.	
Waar	 de	 olie	 zit	 kan	 alleen	 maar	 wor-
den	 vermoed.	 Om	 het	 echt	 te	 vinden,	
kost	 enorm	 veel	 tijd,	 moeite	 en	 geld.	
En	 ontberingen	 voor	 de	 mensen	 die	
het	werk	in	de	zwampen	doen.	Nelson	
benadrukt	 dat	 alleen	 door	 onderzoek	
aangetoond	kan	worden	in	welk	gebied	
de	 olie	 zou	 kunnen	 zitten.	 Misschien	
dat	tegen	het	einde	van	het	derde	kwar-
taal,	wanneer	het	2D	seismisch	onder-
zoek	en	de	exploratieboorprogramma’s	
zijn	 afgerond,	 er	 dan	 een	 beter	 beeld	
kan	ontstaan.	▲

Overzetten van machines voor de boringen in het Coesewijnegebied.

Rig transport to the Coesewijne area.

Saramacca, Wanica, Paramaribo en Commewijne 
are almost through. In Commewijne the survey will 
be extended, for a large part due to the explora-
tion drilling going on in the area right now. 

Not Easy 
The 2D seismic survey takes place in large-
ly uninhabited areas and marsh land. For the 
locally hired crews and the expats of contractor 
GeoKinetics the task is far from easy. Crews are 
transported into swamps by airboats and they 
have but small dikes where they can stand on dry 
land. Those dikes date back to slavery time and 
now serve as base from where they step in to the 
swamp. Most of the time, the men are in water up 
to their chest. Ricky, a locally hired worker, admits 
that it is hard work. It is an arduous task keeping 
the crew motivated.
GeoKinetics expats from Ecuador, Colombia and 
Brazil, barely speak English, so the language 
barrier causes quite some misunderstandings. 
But they seem to adjust quickly and soon you 
here words in Sranan (the local lingua franca), 
seasoned with a thick Spanish accent.

Efforts 
The exploration drillings also take place in marsh 
land, costing enormous efforts to get men, 
machines and equipment in the swamp. The 
farther away from home (the existing oilfields 
in Saramacca) the bigger the efforts. Staatsolie 
already has a lot of experience with swamp opera-
tions, but every project has its special challenges. 
The Coesewijne exploration area does not differ 
in this respect. The swamp rig and other mate-
rial first had to cross the Saramacca River on a 
pontoon and be put on land near Carl Francois. 
From there the machines crossed the East-West 
Highway. This operation took almost an entire day. 
Two cranes had to drag the machines across the 
road. Steel cables snapped and machines were 
sucked into the mud. 
In the meantime, the swamp rig has already 
completed half its program for the Coesewijne 
area. Finding oil takes a lot of time and money 
and cause quite some hardship for the crews at 
work in the swamps. Nelson emphasizes that 
only surveys can show in which area the oil 
might be found. He hopes that by the end of the 
third quarter, when the 2D and the exploration 
programs have been completed, there will be a 
clearer picture.▲

De mannen staan vaak genoeg tot op borsthoogte in het water.

Most of the time, the men are in the water up to their chest.
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In april 2009 was Sam Murli, mana
ger Procurement, als jurylid uitge
nodigd voor de jaarlijkse competitie 
van veiligheidsprogramma’s in Tri
nidad & Tobago. De competitie was 
onderdeel van de jaarlijkse nationale 
veiligheidsweek. Het was de eerste 
keer dat een nietTrinidadiaan uit het 
Caribisch gebied dit evenement mee 
beoordeelde.

V oor	 Murli	 betekent	 de	 uitnodiging	
erkenning	van	het	feit	dat	Staatsolie	

het	goed	doet	op	het	gebied	van	veilig-
heid.	Zelf	heeft	hij	aan	de	wieg	gestaan	
van	 de	 totstandkoming	 van	 dit	 beleid.	
De	Trinidadiaan	Lennox	Findlay,	die	als	
consultant	bij	Staatsolie	werkt,	kent	zijn	
veiligheidsattitude	en	droeg	Murli	voor	
als	buitenlandse	jurylid.	

Beoordeling 
‘Health and life at work -a basic human 
right’	 was	 het	 thema	 van	 de	 natio-
nale	 veiligheidsweek	 van	 Trinidad	 &	
Tobago,	die	duurde	van	23	tot	en	met	29	
april.	De	selectie	van	de	beste	uitgevoer-
de	 veiligheidsprogramma’s	 over	 2008	
vond	 in	 dezelfde	 periode	 plaats.	 Het	
was	de	derde	keer	dat	de	Occupational	
Safety	&	Health	Authority	(OSHA)	van	
Trinidad	 en	 Tobago,	 werkarm	 van	 het	
ministerie	 van	Arbeid,	 deze	 competitie	
hield.	 De	 Safety	 Council	 of	 Trinidad	
&	 Tobago,	 een	 niet-gouvernementele	
organisatie	 waar	 bedrijven	 en	 perso-
nen	zijn	aangesloten,	assisteerde	bij	de	
beoordeling.	 De	 veiligheidsactiviteiten	
werden	 in	 drie	 categorieën	 ingedeeld:	
team,	individu	en	bedrijf.	Murli	jureerde	
de	eerste	twee	categorieën.	
Van	 de	 86	 inzendingen	 –	 voor	 2007	
waren	het	er	28	–		werden	bij	de	voor-
selectie	de	beste	vijf	teams	en	drie	indi-
viduele	gekozen.	Dit	gebeurde	op	basis	
van	zes	criteria:	de	veiligheidsdoelen	en	
hoe	die	waren	gerealiseerd;	barrières	en	
problemen	die	werden	ondervonden	en	
hoe	deze	werden	opgelost;	hoe	de	voor-
uitgang	met	betrekking	tot	de	veiligheid	
werd	 gemeten;	 wat	 de	 impact	 was	 in	
de	directe	verantwoordelijke	omgeving;	
hoe	 het	 veiligheidsbeleid	 zal	 worden	
gecontinueerd;	en	wat	de	voordelen	zijn	
van	het	initiatief.	

Award
De	 jury,	 die	 naast	 Murli	 uit	 vier	 loka-
le	 deskundigen	 bestond,	 had	 daarna	
gesprekken	 met	 en	 bracht	 oriëntatie-

bezoeken	 aan	 de	 drie	 beste	 teams	 en	
twee	 individuele	 inzenders	om	de	win-
naars	in	respectieve	volgorde	te	kunnen	
plaatsen.	 De	 winnaar	 in	 de	 teamklasse	
werd	Ten	Degrees	North,	een	bedrijf	in	
de	 petroleumsector,	 met	 als	 onderwerp	
The development and implementation 
of an HSE management System. HSE	
staat	 voor	 health (gezondheid), safe-
ty	 (veiligheid), Environment (milieu). 
De	 individuele	 prijs	 ging	 naar	 Donald	
Mohan,	 HSE	 adviseur	 van	 het	 con-
structiebedrijf	 CG	 Construction	 Limi-
ted.	Hij	heeft	een	zodanige	programma	
opgesteld	 dat	 de	 bouwwerkzaamheden	
aan	 een	 schoolgebouw	 konden	 worden	
uitgevoerd,	 zonder	 dat	 het	 onderwijs-
proces,	de	leerlingen	en	docenten	er	last	
van	 ondervonden.	 De	 school	 bleef	 dus	
open.	Mohan	zag	erop	toe	dat	de	veilig-
heid	 in	 acht	 werd	 genomen	 en	 trainde	
de	arbeiders	hierin.	De	winnaars	kregen	
een	award.

Continu proces
Murli	 blikt	 terug	 op	 een	 leerrijke	
periode.	 “Door	 naar	 anderen	 te	 kijken,	
kunnen	we	vergelijken.	Vergeleken	met	
de	 beleving	 van	 veiligheid	 in	 Trinidad	
denk	 ik	 dat	 Staatsolie	 wat	 dat	 betreft	
verder	 is.	 In	 Trinidad	 is	 het	 beleid	 er	
vaak	 wel,	 maar	 de	 uitvoering	 laat	 te	
wensen	 over.	Veiligheid	 is	 een	 continu	
proces.	 Mensen	 moeten	 dit	 leren,	 het	
moet	uiteindelijk	een	intuïtie	worden.”
Geïnspireerd	door	hetgeen	Murli	in	Tri-
nidad	heeft	gezien,	wil	hij	nu	een	voor-
stel	doen	aan	het	ministerie	van	Arbeid,	
Technologische	Ontwikkeling	en	Milieu	
om	 een	 Occupational	 Safety	 &	 Health	
Authority	(OSHA)	voor	Suriname	in	het	
leven	te	roepen.	▲

Sam Murli tijdens een presentatie in Trinidad.

Sam Murli at a presentation in Trinidad.

Veiligheid moet intuïtie worden
Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad
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Safety must be intuitive 
In April 2009 Sam Murli, manager Procurement was 
invited to be a judge at the annual competition of 
safety programs in Trinidad and Tobago. The com-
petition was one of the events of the annual national 
safety week. Murli was the first ever non-Trinidadian 
native from the Caribbean to judge the event. 

To Murli the invitation is an acknowledgement that 
Staatsolie is doing well in the field of safety. He is one 
of the pioneers for the establishment of the company’s 
safety policy. Lennox Findlay, a Trinidadian consultant 
at Staatsolie, knows Murli’s attitude towards safety. He 
nominated Murli for the position as foreign judge. 

Pre-selection
The theme for Trinidad and Tobago’s national safety 
week was Health and Life at Work –a Basic Human 
Right. The safety week ran from 23 through 29 April. At 
the same time a selection was made of the best exe-
cuted safety programs in 2008. It was the third time this 
competition was held. The Occupational Safety & Health 
Authority (OSHA) of Trinidad and Tobago, an affiliate of 
the Ministry of Labor, organized it. The Safety Council 
of Trinidad & Tobago, a non-governmental organization, 
with firms and individuals as members, assisted in the 
judging. The safety activities were divided into three 
categories: team, individual and company. Murli was a 
judge to the first two categories.
Out of 86 entries – 28 for 2007 – the best five teams and 
three individuals were chosen. They have been evalu-
ated on three criteria: the safety goals and how these 
have been realized; barriers and problems that surfaced 
as well as how they have been solved; measuring devel-
opment regarding safety; the impact in the immediate 
responsible surroundings, how the safety policy will be 
continued; and the benefits of the initiative. 

Award
The judges, consisting of five, four of which local 
experts, then conducted interviews and on-site visits 
with the best three teams and two individual entries 
to determine the winners in the proper order. Ten 
Degrees North, a firm in the oil and gas industry, won 
the award for best team with its program The devel-
opment and implementation of an HSE management 
System. HSE stands for health, safety and environ-
ment. The individual prize was awarded to Donald 
Mohan, HSE advisor of CG Construction Limited. He 
designed a safety program, which allowed a school 
to stay open while construction was going on. Mohan 
monitored the safety measures and provided safety 
training to the workers. 

Continuous process
Murli has learned much. ‘We know by bench marking 
that Staatsolie is performing well. Compared with 
Trinidad I must say that Staatsolie is ahead of them. 
There is a safety policy in Trinidad, in most cases, but 
it’s the execution end that fails. Safety is a continuous 
process and people have to understand this. It must 
finally become an intuition. 
Inspired by what he has witnessed in Trinidad, Murli 
now wants to propose to the Ministry of Labor, 
Technological Development and Environment (ATM) 
to establish its very own Occupational Safety & Health 
Authority (OSHA) for Suriname. People who are 
devoted to safety must then man the OSHA. ▲

18   S T A A T S O L I E  N I E U W S  •  No. 2  •  Juni / June 2009 



Renovatie Tarcisiusschool een feit door samenwerken

Renovation Tarcisiusschool 
Accomplished through  

Cooperation

Students at the Tarcisiusschool at Abra Broki 

now enjoy a completely renovated school. The 

official handing over was on April 28 last. This 

project was realized through cooperation between 

Staatsolie and its foreign partner Noble Energy.

David Knocks, Noble Energy representative, at 

the handing over ceremony, explained why his 

company contributed to this project. ‘As a foreign 

company we have a social obligation towards the 

community where we are exploring for oil. It’s 

been a pleasure working on this project and we 

hope that both students and teachers will put this 

building to good use for many years to come.’  

Staatsolie and Noble Energy had included a 

clause in their offshore production sharing con-

tract reserving funds for training Staatsolie staff 

and for social projects. Staatsolie proposed using 

the funds for renovation of a school building. After 

evaluation of a few projects the choice was made 

for the Tarcisiusschool. This school had been on 

the RKBO’s (School Board of the Roman Catholic 

Church in Suriname) urgency list since 2006.

The Dutch Skanfonds, represented by Mary-Jose 

Artist, expressed how pleased it is to have had a 

share in the project. ‘The Skanfonds, in coopera-

tion with the RKBO, contributes in the renovation 

of schools to guarantee more quality to students 

and thus creating a more pleasant environment.’ 

In order to create that a lot was renovated and 

renewed. The roofs, the wood works, the ceiling, 

doors, new restrooms and a fence, new wiring, 

adjustment of the principal’s office, new black-

boards and a complete fresh coat of paint.

RKBO chair, Duncan Brunings, in his speech, 

addressed the students. He urged them to main-

tain their school. ‘Each of you is responsible 

for this task.’ Brunings extended his gratitude 

to Noble Energy, the Skanfonds and Staatsolie 

which have helped the RKBO to realize this 

project. The costs for renovation were at US$ 

150,400, US$ 87,500 of which was donated by 

Noble Energy. The Skanfonds donated € 28,500, 

while the RKBO came up with US$ 18,100. ▲

Nieuwe sanitaire voorzieningen.

New sanitary facilities.

David Knocks (Noble Energy) maakt een praatje met een leerling.

David Knocks (Noble Energy) chats with a student.

Tekst / Text : Sherida Asinga

Leerlingen van de Tarcisiusschool 
te Abra Broki beschikken over een 
totaal gerenoveerde school. Deze 
werd op 28 april officieel opgele
verd. Dit project is het resultaat van 
een samenwerkingsovereenkomst 
tussen Staatsolie en haar buiten
landse partner Noble Energy.

D avid	 Knocks,	 vertegenwoordiger	
van	Noble	Energy	gaf	bij	de	opleve-

ring	van	het	schoolgebouw	aan	waarom	
zijn	maatschappij	heeft	meegewerkt	aan	
dit	project.	“Als	buitenlandse	maatschap-
pij	 hebben	 wij	 ook	 een	 sociale	 verant-
woordelijkheid	naar	de	gemeenschap	toe	
in	landen	waar	wij	naar	olie	zoeken.	We	
hebben	met	plezier	deelgenomen	aan	dit	
project	 en	 hopen	 dat	 zowel	 leerlingen	
als	 leerkrachten	 nog	 vele	 jaren	 gebruik	
mogen	maken	van	deze	school.”
Staatsolie	 en	 Noble	 Energy	 hadden	 in	
hun	 productiedelingsovereenkomst	 een	
clausule,	 waarin	 is	 opgenomen	 dat	 er	
middelen	 gereserveerd	 worden	 	 voor	
training	van	Staatsolie	personeel	of	voor	
het	uitvoeren	van	sociale	projecten.	Op	
voorstel	 van	 Staatsolie	 werd	 besloten	
om	de	middelen	te	bestemmen	voor	de	
renovatie	 van	 een	 school.	Na	 evaluatie	
van	een	paar	projecten	viel	de	keus	op	
de	Tarcisiusschool	die	sedert	2006	op	de	

urgentielijst	 van	 het	 Rooms	 Katholiek	
Bijzonder	Onderwijs	(RKBO)	stond.	
Het	Skanfonds	uit	Nederland,	vertegen-
woordigd	door	Mary-Jose	Artist,	gaf	 te	
kennen	even	blij	te	zijn	als	Noble	Energy	
om	 aan	 dit	 project	 meegewerkt	 te	 heb-
ben.	“Het	Skanfonds	zet	zich	in	voor	de	
renovatie	van	scholen	in	samenwerking	
met	 het	 RKBO	 om	 meer	 kwaliteit	 te	
garanderen	 voor	 leerlingen	 op	 scholen	
en	daarmee	een	prettige	omgeving	voor	
hen	te	creëren.”
Dus	 werd	 heel	 wat	 gerenoveerd	 en	
vernieuwd.	 De	 daken,	 muren,	 plafond,	
deuren,	 een	 nieuwe	 toilettengroep	 en	
omheining,	 nieuwe	 elektrische	 bedra-
ding,	 aanpassing	 van	 het	 kantoor	 voor	
het	 schoolhoofd,	 nieuwe	 schoolborden	
en	een	volledige	verfbeurt.
RKBO-voorzitter	 Duncan	 Brunings	
richtte	 zich	 in	 het	 bijzonder	 tot	 de	
leerlingen	 en	 drukte	 hen	 op	 het	 hart	
de	 school	 schoon	 en	 mooi	 te	 houden.	
“Elk	 van	 jullie	 moet	 hiervoor	 zorgen.”	
Brunings	 bedankte	 Noble	 Energy,	 het	
Skanfonds	en	Staatsolie	die	het	RKBO	
hebben	ondersteund	bij	dit	project.	
De	renovatie	heeft	US$	150.400	gekost,	
waarvan	USS	87.500	door	Noble	Energy	
werd	bijgedragen.	Het	Skanfonds	kwam	
in met Є 28.500 en het RKBO droeg uit 
eigen	middelen	US$	18.100	bij.	▲
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Op	 zondag	 31	 mei	 is	 onze	 gewaardeerde	
collega	 Saridjo Dipopawiro	 ons	 komen	 te	
ontvallen.	Hij	was	Sr.	Electrical	Technician	bij	
Production	Development	en	sinds	9	juni	1986	
werkzaam	 bij	 Staatsolie.	 Dipopawiro,	 Dipo	
voor	 collega’s,	 trad	 in	 dienst	 als	 Powerhouse	
operator	op	Catharina	Sophia.	Bij	de	herstruc-
turering	 van	 de	 productieafdeling	 werd	 hij	
opzichter	bij	Utility.	Daar	werd	hij	belast	met	
het	onderhoud	van	elektrische	netten.	Vanwege	
zijn	 inzet	 werd	 hij	 in	 2003	 bevorderd	 tot	 Sr.	
Electrical	Technician.	Dipo	heeft	een	centrale	
rol	gespeeld	bij	 de	 aanleg	en	bouw	van	elek-
trische	 netten	 (hoog-	 en	 laagspanning)	 en	 de	

aansluiting	van	nieuwe	bronnen	op	het	elektriciteitsnet.	Mede	hierdoor	werd	hij	
vaak	aangeduid	als	“	Elektra	Dipo.”	Zijn	naam	was	als	het	ware	verbonden	met	
elektra.	Dipo	was	een	echte	manusje-van-alles.	Hij	beheerste	heel	wat	 techni-
sche	beroepen.	Niet	alleen	over	elektra	kon	je	met	hem	praten,	maar	ook	over	
de	bouw,	automontage,	waterpompen,	zelfs	over	visserij.	Dipo	was	behulpzaam.	
Je	kon	altijd	bij	hem	terecht	met	een	probleempje.	Hij	genoot	ervan	als	hem	om	
advies	werd	gevraagd.	Recent	heeft	hij	nog	collega’s	geholpen	met	het	opzet-
ten	van	duikers	op	TA58.	Ook	in	zijn	eigen	buurt,	Tourtonne,	was	hij	actief	bij	
de	buurtwacht.	Hij	was	buitengewoon	agent	van	politie.	Daarnaast	was	hij	een	
sociaal	mens;	hij	heeft	veel	vrienden	gemaakt	binnen	Staatsolie.	▲

In Memoriam

Our esteemed colleague Saridjo Dipopawiro left us on Sunday 

31 May. He has worked at Production Development as Sr. 

Electrical Technician. Dipopawiro, or Dipo as he was known 

to colleagues, started working at Staatsolie on 9 June 1986 

as Powerhouse Operator. Back then, he was stationed at 

Catherina Sophia. When the production department underwent 

a restructuring he became supervisor at Utility. His main task 

was maintenance of the electricity network. Because of his zeal 

he was promoted to Sr. Electrical Technician in 2003. Dipo was 

pivotal in the construction and installation of electrical networks 

(high and low voltage) and connecting new wells to the electri-

cal network. Because of that he earned the nickname ‘Electra 

Dipo’. His name was inextricably connected to electricity.

Dipo was a jack-of-all-trades; at home in many a technical 

vocation. You could discuss a great variety of things with 

him including construction, car repair, water pumps and even 

fishery. Dipo was also always helpful; you could always go to 

him with your problems. He enjoyed it when people asked his 

advice. Recently, he helped a colleague placing ducts at TA58. 

In his own neighborhood, Tourtonne, he was member of the 

vigilance committee. He was a deputy constable. Dipo was a 

very social person, who made many friends at Staatsolie.  ▲

In Memoriam
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Tekst / Text: Charles Monsels

Olieweetjes Oil & Gas News

Wereldwijd 32 procent toename booractiviteiten tegen 2013
Volgens gegevens van Douglas-Westwood and Energyfiles zullen wereldwijd 
de	 booractiviteiten	 toenemen	 tegen	 het	 jaar	 2013.	 De	 groei	 zal	 voornamelijk	
merkbaar	zijn	bij	diepzeeactiviteiten.	Voor	2009	en	2010	worden	verminderde	
uitgaven	verwacht	alsgevolg	van	de	wereldwijde	recessie,	die	de	vraag	naar	olie	
verminderd	 heeft.	Toch	 verwachten	 operators	 een	 verhoging	 van	 de	 uitgaven	
voor	 offshore	 booractiviteiten	 met	 32	 procent	 tussen	 2009	 en	 2013	 in	 verge-
lijking	 met	 de	 2004-2008	 periode.	 Exploratiebooractiviteiten	 in	 kustwateren	
zullen	naar	verwachting	nooit	meer	de	piek	van	2007	bereiken,	maar	de	groei	
bij	diepzeeoperaties	heeft	bijgedragen	aan	de	exploratiebooractiviteiten	van	de	
afgelopen	jaar	–	en	zal	tegen	2013	het	niveau	van	veertig	procent	van	alle	explo-
ratiebronnen	bereikt	hebben.
De	gestage	groei	heeft	tot	gevolg	dat	ultra-diepzeebronnen	nu	in	toenemende	mate	
aantrekkelijk	worden,	omdat	de	mogelijkheden	van	diepwaterproductiesystemen	
verbeterd	 zijn	 en	 bedrijven	 extra	 aangemoedigd	 worden	 deze	 kostbare	 risico’s	
te	nemen.	De	gegevens	spreken	over	een	vraag	naar	technologisch	hoogstaande	
drijvende	platformen	die	in	diepzee	en	in	een	veeleisend	milieu	kunnen	werken,	
terwijl	het	gebruik	en	de	productiecijfers	onveranderd	blijven.	Het	 rapport	 stelt	
dat	 er	voldoende	diepzeeplatformen	beschikbaar	 zullen	zijn	om	 te	voldoen	aan	
de	vraag.	Er	was	tot	2006	een	toename	van	olieboringen	in	kustwateren	vanwege	
de	steeds	stijgende	olieprijzen,	maar	die	groei	is	blijven	steken.	Er	is	reeds	een	af-
name	voorspeld	gevolgd	door	een	hernieuwde	groei	omdat	veel	van	de	uitgestelde	
projecten	van	2009	opnieuw	opgestart	worden.	De	groei	zou	opmerkelijker	zijn	
en	zelf	beter	omdat	productiever	aanboren	van	bronnen	zal	resulteren	in	minder	
bronnen	per	veld.
Tussen	2004	en	2008	is	er	wereldwijd	US$	278	miljard	besteed	aan	booracti-
viteiten.	De	voorspelling	is	dat	tegen	2013	dit	zal	zijn	opgelopen	naar	US$	367	
miljard.	Volgens	het	rapport	zal	het	aantal	aangeboorde	bronnen	wereldwijd	stij-
gen	met	zeven	procent	tussen	2009-2013,	ondanks	de	sterke	daling	in	2009.	Azië	
zal	daarbij	het	voortouw	nemen,	gevolgd	door	Noord-Amerika	en	West-Europa.	
Naar	verwachting	zullen	er	19.570	bronnen	geboord	zijn	tegen	2013.	▲

Global drilling spend to increase by 32 per cent by 2013
The global drilling market is expected to pick up by 2013 with 
deepwater rigs driving the growth, according to data from 
Douglas-Westwood Ltd. and Energyfiles. Although there will be 
reduced spending in 2009 and 2010 due to the global recession 
that has reduced oil demand, operators are expected to increase 
spending on offshore drilling by 32 percent from 2009-2013 
compared with 2004-2008. 
Shallow water exploratory drilling levels are not expected to ever 
return to their most recent 2007 peak but growth in deepwater 
drilling has supported exploratory drilling over the last 5 years - 
to reach 40 per cent of all exploratory wells by 2013. The steady 
growth is a result of new ultra deepwater targets becoming 
increasingly viable, as the capability of deepwater production 
systems is improved, giving additional encouragement to explor-
ers to take these expensive risks. The data revealed demand 
for high-specification floating rigs that can operate in deep water 
and harsh environments with utilization and day rates holding 
up. The report said there will be sufficient numbers of deepwater 
development rigs to meet market demand. Until 2006, shallow 
oil drilling surged because of rising oil prices but has since lev-
eled off. A decline is now forecast followed by returning growth 
as many of the delayed projects of 2009 are restarted. Growth 
would be even more marked if not for better, more productive 
well bores allowing fewer wells per field. 
Between 2004 and 2008, US$ 278 billion was spent on off-
shore global drilling. By 2013 this is forecast to increase to 
US$ 367 billion. According to the report, operators will see the 
number of wells being drilled around the world rise by seven 
per cent in  the 2009-2013 period, despite a sharp decline in 
2009 with Asia leading the trend followed by North American 
and Western Europe. Around 19,570 wells are to expected to 
be drilled by 2013. ▲
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Aubrey Nai Chung Tong studeerde	Bedrijfsecono-
mie	 en	 heeft	 tien	 jaar	 gewerkt	 op	 het	 Ministerie	
van	Arbeid,	vier	jaar	voor	een	stichting	voor	star-
tende	ondernemingen	en	colleges	verzorgd	aan	de	
Anton	de	Kom	Universiteit.	Bij	Staatsolie	begon	
Aubrey	op	15	oktober	1996	op	de	afdeling	Project	
Control	Center	als	Project	Controller	waar	hij	een	
jaar	werkte.	Hierna	werd	hij	vier	maanden	uitge-
leend	aan	ABB	Lummus	tijdens	de	constructie	van	

de	raffinaderij	voor	het	leren	van	Construction	Scheduling	&	Planning.	In	1998	
werd	 hij	 hoofd	 van	 de	 afdeling	 Maintenance	 Control	 Center.	Aubrey	 maakte	
nog	 tweemaal	 de	 overstap	 naar	 andere	 afdelingen	 en	 is	 momenteel	 Manager	
Marketing.	Een	hoogtepunt	in	Aubreys	loopbaan	is	de	planning,	scheduling	en	con-
trole	van	de	eerste	grote	onderhoudsbeurt	van	de	raffinaderij	in	1999	waar	hij	mee	
belast	was.	“Het	was	een	heel	nieuw	ding,	nooit	eerder	gedaan	binnen	Staatsolie	en	
voor	mij	een	hele	uitdaging.”	Een	ander	hoogtepunt	 is	zijn	promotie	tot	manager	
Marketing.	“Het	streven	is	altijd	om	hogerop	te	komen,	maar	ik	kan	dat	nooit	met	
zekerheid	stellen,	omdat	dat	altijd	te	combineren	moet	zijn	met	mijn	privéleven.	Ik	
ben	vaak	weg	voor	mijn	werk.	Mijn	zoon	van	10	vroeg	me	eens:	“Maar	pa,	als	je	
directeur	wordt,	ga	je	dan	vaker	weg?”	Ik	zei	toen:	“Ik	denk	het	haast	wel	en	hij:	
“Dan	moet	je	maar	geen	directeur	worden!”	Er	zal	dus	altijd	wel	een	afweging	zijn	
afhankelijk	van	privéomstandigheden.	Voor	mij	is	het	ook	van	groot	belang	om	de	
toekomst	van	mijn	kinderen	veilig	 te	 stellen.”	Aubrey	heeft	ook	een	dochter	van	
17.	 In	zijn	vrije	 tijd	begeleidt	hij	nog	graag	ondernemers	met	het	schrijven	van	
hun	bedrijfsplan.	Hij	houdt	van	gitaar	spelen,	volleybal,	samen	genieten	met	zijn	
kinderen	die	beiden	badminton	spelen,	maar	ook	films	kijken.	Zijn	lievelingsfilm?	
De	comedy:	“See	no	evil,	hear	no	evil.”	▲

Then Don’t Become a Director !

Aubrey Nai Chung Tong has studied business economics. He 
worked for the Ministry of Labor for ten years and four years at the 
Foundation for Starting Entrepreneurs while he was also a lecturer 
at the Anton de Kom University. He started at Staatsolie on 15 
October 1996 at the Project Control Center as Project Controller, 
a position he held for a year. He was then loaned for four months 
to ABB Lummus during the construction of the refinery to learn 
Construction Scheduling & Planning. In 1998 he was promoted 
head of the Maintenance Control Center. Aubrey got himself a 
transfer to other departments twice before he became Marketing 
Manager, a position he currently still holds. A height in Aubrey’s 
career is the planning, scheduling and supervision of the first 
refinery Test and Inspection Turn Around in 1999, a project he was 
responsible for. ‘It was something completely new, never before 
done at Staatsolie, so it posed a great challenge to me.’ Another 
height was when he made Marketing Manager. ‘The aim is to go 
higher, but I can’t be too certain about this, because plans must be 
compatible with my private life. I’m often abroad for my work. My 
10-year-old son once asked me: ‘But dad, if you become director, 
will you be abroad more often?’ I told him that this would most 
certainly be the case, to which he answered: then don’t become 
a director, dad! 
I will have to weigh matters carefully. It is important to me to put 
my children’s future first.’ Aubrey also has a 17-year-old daughter. 
In his spare time he still helps entrepreneurs writing their business 
plan. His likes playing guitar, volleyball and enjoying his children, 
who both play badminton. He also likes watching movies and his 
favorite is the comedy ‘See No Evil, Hear No Evil.’ ▲

Jubilarissen/Jubilarians
Dan moet je maar geen directeur 
worden!

Tekst & Foto’s / Text & Photos : Sherida Asinga

 
Jubilaris Bisai Alida	begon	zijn	 loopbaan	bij	Staats-
olie	als	Foreman	3e	klasse	te	La	Prevoyance.	Daarvoor	
zat	 hij	 nog	 in	 het	 management	 bij	 Para	 Industries	
en	 later	 als	 opzichter	 bij	 Grassalco.	 Hij	 begon	 op	 16	
december	1996.
“Ik	 kreeg	 de	 leiding	 over	 drie	 operators	 en	 één	
bootsman.	Het	was	wel	even	wennen,	want	ik	moest	
rapporteren	aan	een	vrouwelijke	supervisor.	Ik	heb	in	
die	periode	heel	veel	geleerd.”
Na	 de	 reorganisatie	 in	 1998	 verhuisde	 Bisai	 naar	

Catharina	Sophia-Noord.	Na	twee	jaar	werd	hij	overgeplaatst	naar	Fieldproduction	
TA58.	 In	2003	zag	hij	voor	zichzelf	een	nieuwe	uitdaging	en	vroeg	overplaatsing	
naar	de	afdeling	Crude	Treatment	&	Pipeline	Operations	(CTPO)	TA58,	waar	hij	tot	
heden	werkzaam	is.	In	2004	maakte	hij	promotie	tot	Foreman	2e	klasse.	Bisai	heeft	
een	goede	verstandhouding	met	zijn	collega’s.	“Ik	kijk	altijd	naar	het	groter	plaatje	
en	dat	is	een	verstandhouding	die	in	vele	opzichten	ondersteunend	is.	Natuurlijk	zijn	
er	ook	spanningen,	maar	die	zijn	van	minder	belang.	Het	leukste	aan	mijn	baan,	vind	
ik	leiding	geven.	Je	draagt	een	zekere	verantwoordelijkheid	en	moet	altijd	het	goede	
voorbeeld	geven.	Bisai	kent	tal	van	hoogtepunten	in	zijn	loopbaan.	De	belangrijkste:	
zijn	promotie	tot	Foreman	2e	klasse	en	dat	hij	de	Staatsolie	Werknemers	Organisatie	
(SWOS)	waar	hij	bestuurslid	van	is,	in	2007	heeft	vertegenwoordigd	in	Bolivia.	“Ik	
vond	het	een	eer	dat	ik	dat	mocht	meemaken.”
Bisai	 is	vaak	 in	het	binnenland	 te	vinden	 in	zijn	vrije	 tijd.	Hij	 is	heel	goed	bekend	
met	Brokopondo	en	de	historie	van	het	gebied	en	fungeert	daarom	soms	als	gids	voor	
bezoekers.	Zijn	ondersteuning	verleent	hij	op	regelmatige	basis	aan	vele	sociale	orga-
nisaties	uit	het	binnenland	door	onder	andere	contacten	voor	hen	te	leggen.	Bisai	is	ook	
lid	van	de	Commissie	van	Toezicht	van	de	Krediet	Coöperatie	van	Staatsolie.	▲

I Look at the Larger Picture
 
Jubilee Bisai Alida started his career at Staatsolie as Foreman 3rd 
Class at La Prevoyance. Before that he was in the Para Industries 
management and later Foreman at Grassalco. He started at 
Staatsolie on 16 December 1996.
‘I was in charge of three operators and one boatswain.  
I really had to get used to the idea of reporting to a female 
supervisor, but I have learnt much back then.’
After a reorganisation in 1998 Bisai was employed at Catharina 
Sophia-North. He was then transferred after two years to Field 
Production TA58.  In 2003 he discovered a new challenge and 
asked to be transferred to the Crude Treatment & Pipeline 
Operations (CPTO) TA58, where he is currently employed. In 
2004 he made Foreman 2nd Class. Bisai has an excellent working 
relation with his colleagues. ‘I always look at the larger picture, the 
relations, which is very supportive. We are at loggerheads at times, 
but that’s just part of it. What I like most about my job is being in 
charge. I have a certain responsibility and have to set a good 
example at all times. Bisai has had several heights in his career, 
but the ones that mean a lot was when he made Foreman 2 and 
when he represented the Staatsolie Workers’ Association (SWOS) 
in Bolivia in 2007. ‘It was an honor to have been part of that.’  
In his spare time Bisai goes off to the interior a lot. He knows 
Brokopondo through and through, as well as its history, so he 
sometimes works as a guide for tourists. He regularly supports 
social organizations in the interior by opening up ways for them. 
Bisai also has a position on the Supervisory Committee of the 
Staatsolie Credit Union.’ ▲

Ik kijk naar het groter plaatje
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Hendrik Maridie Martodimedjo	had	reeds	vijftien	
jaren	 ervaring	 in	 elektrische	 instrumentatie	 voor	 hij	
bij	 Staatsolie	 kwam.	 Ervaring	 had	 hij	 opgedaan	 in	
zijn	periode	bij	Suralco	en	in	zijn	drie	jaar	als	hoofd	
van	de	afdeling	elektrische	beveiliging	bij	een	bewa-
kingsbedrijf.	Nu	12,5	jaar	verder,	kijkt	hij	ook	tevre-
den	terug	op	zijn	dienstbetrekking	bij	Staatsolie.
Hendrik	kwam	in	oktober	1996	in	dienst	als	Electri-

cal	Instrumentation	Foreman	II	op	de	afdeling	Maintenance.	“De	werkzaamheden	
waren	voor	mij	wel	bekend,	vanwege	mijn	ervaring.	Voor	nieuwe	dingen	moest	ik	
uiteraard	wel	bijscholing	hebben,	maar	dat	ging	heel	snel.”	De	samenwerking	met	
zijn	collega’s	noemt	Hendrik	“perfect!	Ik	heb	geen	problemen	met	niets	en	niemand.	
Alles	is	op	te	lossen	door	goed	communiceren.”	Hendrik	geniet	nog	steeds	van	zijn	
job.	 “Er	 zijn	 altijd	 weer	 nieuwe	 technieken,	 modernere	 apparaten	 en	 je	 moet	 je	
daar	in	gaan	verdiepen.	Je	bent	daartoe	eigenlijk	gedwongen.	Je	moet	bijvoorbeeld	
informatie	op	internet	zoeken	om	de	werking	van	een	nieuw	apparaat	te	begrijpen.	
Op	deze	manier	leer	je	echt	elke	dag	weer	iets	nieuws	bij.”
Drie	jaar	terug	maakte	Hendrik	promotie	tot	Foreman	1ste	klasse.	“Ik	had	er	jaren	
hard	naartoe	gewerkt.	Toen	het	uiteindelijk	kwam,	was	ik	toch	echt	verrast.”	Wat	
is	voor	hem	veranderd	in	al	die	jaren?”	In	het	begin	was	het	voor	mij	best	zwaar,	
omdat	ik	de	leiding	had	over	werknemers	die	nog	niet	bekend	waren	met	elektrische	
instrumentatie.	Hen	bijscholen	heeft	 jaren	gekost.	 Ik	werd	bijkans	elke	dag	 thuis	
gebeld	om	problemen	op	te	lossen.	Dat	is	nu	gelukkig	niet	meer	het	geval.	Ik	heb	
het	idee	dat	ik	nu	de	vruchten	pluk	van	de	kennis	die	ik	in	hen	heb	geïnvesteerd,	dus	
kan	ik	gerust	zeggen	dat	mijn	doel	is	bereikt.	Staatsolie	is	voor	mij	zeker	belangrijk,	
omdat	ik	verdien	van	Staatsolie	en	het	mij	instaat	stelt	mij	en	m’n	gezin	te	onder-
houden.	Ik	zou	nog	graag	de	uitbreiding	van	de	raffinaderij	met	meerproducten	wil-
len	meemaken.	Ik	ben	me	nu	al	aan	het	voorbereiden	op	mijn	pensioen.	Ik	ben	ook	
niet	de	 jongste	meer.”	Hendrik	houdt	van	vogels	kweken.	Iets	wat	hij	 intensiever	
wil	gaan	doen	als	hij	met	pensioen	is.	Verder	fietst	hij	ook	graag.	“Om	calorieën	te	
verbranden	en	gezond	te	blijven.”	▲

Solutions Come through
Communication

 
Hendrik Maridie Martodimedjo already had 15 years of experi-
ence in electrical instrumentation when he started at Staatsolie. 
Now 12.5 years later, he is content about his job at Staatsolie.
Hendrik joined in October 1996 as Electrical Instrumentation 
Foreman II at Maintenance. ‘To me it was as clear what duties I 
had, due to my experience. I needed some upgrading, however, 
to learn the new things, but that went easy.’
Hendrik gets along fine with his colleagues. ‘I don’t have any 
problems with whom-so-ever. We can find solutions for whatever 
just through communication.’ Hendrik still enjoys his job. ‘There 
are always innovations, newer machines, which requires some 
studying. One is actually compelled to do so. You have to log on 
to the internet for instance to understand the workings of a new 
machine better. In this way, everyday is a new experience.
Three years ago Hendrik made Foreman 1st Class. ‘I have 
worked so hard towards that moment, but when it finally came, 
it took me by surprise.’ 
What are the things that have changed through the years? ‘The 
beginning wasn’t easy. I had some men working under me who 
didn’t know a thing about Electrical Instrumentation, and it took 
some years to get them leveled up. They kept calling me at home 
almost everyday to solve problems. Fortunately, that episode is 
over. I now feel like I’m reaping the fruits from the knowledge 
I have invested in these men. I can safely state that I have 
reached my goal. Staatsolie is important to me, because I earn 
my living, which enables me to provide for my family. I would like 
to see the expansion of the refinery, but I’m also gearing towards 
retirement. I’m not young anymore, you know.’ 
Hendrik likes keeping birds, a hobby he would like to dig into more 
seriously once he is retired. He also likes going for a spin on a bike: 
“To burn off all those calories and to stay healthy.” ▲

Alles is op te lossen door goed 
communiceren

	
“Twee	 broers	 van	 mij	 werkten	 al	 voor	 mij	 bij	 Staatsolie”,	
vertelt	 jubilaris	Wilgo Lieveld.	“Door	hen	ontstond	eigenlijk	
mijn	interesse	voor	Staatsolie.	Ik	werkte	toen	bij	de	bankbevei-
liging.	Staatsolie	was	een	Surinaams	bedrijf	en	groeiende.	 Ik	
zag	daar	voor	mezelf	meer	kansen	en	de	voorzieningen	bleken	
ook	goed	te	zijn.”
Wilgo	kwam	op	16	oktober	1996	in	dienst	als	guard	derde	klas-
se.	Nu	is	hij	guard	2e	klasse	werkzaam	op	de	bedrijfslocatie	
Sarah	Maria	(district	Saramacca).	Wilgo	houdt	van	zijn	werk.	

Het	werk	van	een	guard	is	best	divers,	vindt	hij.	“Veel	mensen	denken	dat	we	alleen	maar	
in	een	hokje	hoeven	te	zitten	en	kijken	wie	komt	en	gaat.	Vroeger	was	het	werk	misschien	
simpeler,	omdat	er	nog	niet	zoveel	mensen	waren.	Maar	er	is	veel	veranderd.	Behalve	de	
tas-	en	voertuigen	controle	of	snelheidsmetingen,	moeten	we	bij	calamiteiten	inspringen	als	
eerstelijnshulpverlener.	Nu	is	er	ook	veel	meer	schrijfwerk.	Rondes	die	je	vroeger	in	een	
halfuur	of	zo	had	gedaan,	daar	ben	je	nu	drie	uren	aan	kwijt.	Op	de	rondes	worden	we	vaker	
met	stropers	geconfronteerd.	Een	keer	betrapten	we	een	die	het	had	gemunt	op	de	kwikwi’s	
in	de	zwamp.	Hij	bleef	zich	ondanks	ons	roepen	maar	verschuilen	in	het	hoog	wied.	Toen	
we	de	politie	erbij	haalden,	kwam	hij	eindelijk	te	voorschijn,	maar	was	helemaal	rood	aan-
gelopen	door	de	felle	zon.	Hij	bleef	maar	foeteren	van:	“unu brêde botro k’ba.”	We	hebben	
er	nog	hartelijk	om	gelachen.”
Wilgo	 is	ook	een	fervente	visser	en	 jager.	Hij	gaat	meestal	naar	Coesewijne	of	Tibiti	voor	
deze	hobby.	Hij	jaagt	op	“alles	wat	eetbaar	is.”	In	zijn	vrije	tijd	teelt	Wilgo	fruit	zoals	kersen,	
markoesa	en	citrus.	Hij	is	nu	een	van	de	bekendste	fruittelers	in	Saramacca.	▲

I Saw More Chances for Myself
 
‘Two of my brothers were already working at 
Staatsolie,’ says jubilee Wilgo Lieveld. ‘They were 
the ones who roused my interest in the company. 
Back then I was a bank security guard. Staatsolie 
was and still is a booming Surinamese company. I 
saw more chances for me since the fringe benefits 
were good.
Wilgo started on 16 October 1996 as guard 3rd 
class. Now he is guard 2nd class stationed at Sarah 
Maria (in the District of Saramacca). Wilgo loves his 
job; there is much variation. ‘Most people think we 
simply sit in our booth watching people come and 
go. In earlier days my work was simpler, because 
there weren’t so many people. In addition to bags 
searches and vehicle checks, we now have to be 
ready to respond in case of emergencies. We also 
have a lot of paperwork now. Doing rounds, which 
took half an hour before, now consumes three full 
hours. Wilgo likes fishing and hunting. He often 
travels to the Coesewijne or Tibiti area for his 
hobby. In his spare time Wilgo cultivates fruits such 
as cherries, passion fruit and citrus. He is one of the 
best-known fruit growers in Saramacca. ▲

Ik zag voor mezelf meer kansen
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Personalia/Personnel News (april 2009 - juni 2009)

PROMOTIE/PROMOTION
NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT
Dwarkasing M. Sr. Buyer Operational Goods (Procurement)
Quartier B. Cash Management Assistant I Treasury
Ramesar D. Wellsite Geologist Wellsite Geology
Frankel E. Operations Manager SPCS Staatsolie Power Company Suriname 
Changur K. E&P Technical Warehouse & Archive Assistant Exploration & Production Data Management
Harpal J. Driller I Drilling
Van Kallen J. Driller I Drilling
Debi Tewarie M. Mechanic I Drilling

JUBILARISSEN/JUBILEES 
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT JUBILEUMDATUM/DATE
12½ dienstjaren/years
Alida B. Crude Treatment TA58 16 juni 2009
Dhonre M. Crude Treatment TA58 16 mei 2009
Frankel E. Staatsolie Power Company Suriname 1 mei 2009
Lieveld W. Personnel Services & Plant Security Saramacca 16 april 2009
Martodimedjo H. Maintenance Refinery 1 april 2009
Nai Chung Tong A. Marketing General 16 april 2009
Sariredjo J. Mechanical Maintenance 1 mei 2009
Toelsie S. Production Engineering 1 april 2009

GEBOREN/BORN
NAAM/NAME Kind van/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT
Dwayne Amatkarijo G. Utilities
Imara Tolud W. Personnel Services & Plant Security Saramacca

UIT DIENST/RESIGNED
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT
Graham G. Field Production Tambaredjo

OVERLEDEN
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT
Dipopawiro S. Production Development

HUWELIJKEN
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT NAAM/NAME PARTNER
Vermeer A. Finance Administration General Tjon Affo Angelique

Nieuwe Medewerkers
New Employees

Soraya Oemrawsingh-Tirbeni

Functie/Position:  
Librarian Assistant 
Afdeling/Department:  
Exploration & Production Data 
Management 
In dienst/Employment:  
1 april 2009

Radhna Badal

Functie/Position:  
Jr. Wellsite Geologist 
Afdeling/Department:  
Wellsite Geology 
In dienst/Employment:  
1 april 2009

Sukul Sewnarain

Functie/Position:  
Jr. Engineer Electrical Instrumentation
Afdeling/Department:  
Utilities 
In dienst/Employment:  
16 juni 2009

Kurt Ramdin 

Functie/Position:  
Contracts Supervisor Refinery 
Expansion Project 
Afdeling/Department:  
Procurement General 
In dienst/Employment:  
1 juni 2009
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Sint Carolusschool heeft nieuwe vleugel

Since 30 April 2009 students at the St. Carolus school, at 
Ornamibo have separate classrooms for every grade. Before, two 
grades were lodged in one room. Staatsolie changed all this.

In September 2008 Staatsolie allocated funds for construction 
of a new wing with five rooms. The parents’ association worked 
alongside teachers and their partners after school hours for 
betterment of their school. And yet there is still work to be done. 
The water supply and the furniture need mending. The old 
school building is also in dire need of repairs. The St. Carolus 
School was founded in 1928. School Principal Rosita Fung A 
Loi, teachers and the parents’ association are clearly motivated 
to help improve the condition of the school. Problems are solved 
in unison.
At the inauguration of the new rooms the students expressed 
their gratitude to Staatsolie in a self-composed song: We 
are proud, happy, oh so happy with the gift by the Staatsolie 
Maatschappij. We are very grateful children. ▲

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES

New Wing for St. Carolus School

Vanaf	 30	 april	 2009	 gaan	 de	 leerlingen	 van	 de	 St.	 Carolusschool,	 te	
Ornamibo,	 naar	 hun	 eigen	 klas	 om	 onderwijs	 te	 genieten.	 Daar	 voor	
moesten	twee	leerjaren	één	leslokaal	delen.	Staatsolie	bracht	verande-
ring	hierin.
In	september	2008	stelde	Staatsolie	de	financiële	middelen	ter	beschik-
king	voor	de	bouw	van	een	nieuwe	vleugel	die	verdeeld	is	in	vijf	leslo-
kalen.	Zowel	de	oudercommissie	als	de	leerkrachten	met	hun	partners	
hebben	kosten	noch	moeite	gespaard	en	zich	ook	na	schooluren	ingezet	
voor	 de	 school.	 Er	 zijn	 nog	 enkele	 tekortkomingen.	 De	 watervoor-
ziening	en	het	meubilair	moeten	nog	aangepakt	worden.	Ook	het	oud	
schoolgebouw	is	aan	renovatie	 toe.	De	St.	Carolusschool	 is	opgericht	
in	1928.	
De	motivatie	van	het	schoolhoofd	Rosita	Fung	A	Loi,	de	oudercommis-
sie	en	leerkrachten	om	de	school	verder	te	verbeteren,	is	merkbaar.	De	
problemen	worden	samen	ter	hand	genomen.	
Bij	 de	 ingebruikname	 van	 de	 nieuwe	 leslokalen	 brachten	 de	 leerlin-
gen	 in	 een	 zelfgeschreven	 lied,	 hun	 dank	 uit	 aan	 Staatsolie:	 Met het 
geschenk van de Staatsolie Maatschappij/Zijn wij trots, gelukkig en oh 
zo blij/Wij zijn kinderen die heel dankbaar zijn.	▲
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