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Medewerkers en contractors heb-
ben optimaal deelgenomen aan de 
Health, Safety, Environment (HSE) 
week 2009. De programma’s op de 
verschillende locaties waren goed 
in elkaar gezet en de activiteiten 
hebben bijgedragen aan vergro-
ting van het bewustzijn. “Het moet 
warm gehouden worden”.

D e	 organisatie	 van	 de	 HSE	 Week	
kende	ook	dit	jaar	een	gedecentra-

liseerde	 aanpak.	 Op	 elke	 bedrijfsloca-
tie	 –	 Flora	 (hoofdkantoor),	 Saramacca	
Operations	en	Tout	Lui	Faut	Operations	
–	was	een	organisatiecommissie	aange-
wezen.	 Een	 ‘hoofdcommissie’	 voorge-
zeten	door	Dennis	Mac	Donald,	mana-
ger	van	de	HSEQ	divisie	en	waarin	ook	
de	voorzitters	van	de	locatiecommissies	
zaten,	coördineerde	het	geheel.	
Op	 elke	 locatie	 zijn	 er	 tijdens	 de	 HSE	
Week	presentaties	gehouden	met	onder-
werpen	 die	 aansloten	 op	 het	 thema	
“Herkennen	van	gevaren	en	nemen	van	
actie”.	Ook	zijn	er	creatieve	activiteiten	
ontplooid,	 zoals	 een	 quiz,	 expo,	 trim-
loop,	hazard hunt	 (speurtocht)	en	sket-
ches.	 Medewerkers	 hebben	 niet	 alleen	
de	 activiteiten	 op	 hun	 eigen	 locatie	
bijgewoond,	maar	zijn	ook	naar	andere	
locaties	 geweest.	 Bij	 de	 samenstelling	
van	de	programma’s	was	hiermee	reke-
ning	gehouden.

Spontaan
De	 organisatie	 van	 de	 HSE	 Week	 was	
op	 elke	 locatie	 anders.	 Dat	 heeft	 ook	
zo’n	 beetje	 te	 maken	 met	 de	 aard	 van	
het	 werk	 en	 de	 grootte	 van	 de	 locatie.	
Flora	is	een	‘kantoorlocatie’	en	de	klein-
ste,	 terwijl	Sarammacca	(olieproductie)	
en	Tout	Lui	Faut	(raffinaderij)	de	“veld-
locaties”	zijn.	Saramacca	is	de	grootste,	
zowel	 wat	 het	 aantal	 werknemers	 als	
bedrijfsactiviteiten	 betreft.	 Bovendien	
zijn	 de	 bedrijfsactiviteiten	 verspreid.	
Dus	 is	 daar	 gekozen	 voor	 subcommis-
sies	 die	 voor	 hun	 eigen	 gebied	 een	
programma	 hebben	 samengesteld.	 Sam	
Murli,	manager	Procurement	en	voorzit-
ter	 commissie-Saramacca,	 blikt	 tevre-
den	 terug.	 “De	 commissieleden	 zijn	
spontaan	en	creatief	geweest.	Als	voor-
zitter	hoefde	ik	heel	weinig	te	doen.	Het	
heeft	prima	gewerkt.”	
“De	 creativiteit	 was	 groot	 en	 moest	 af	
en	 toe	 zelfs	 worden	 afgeremd”,	 zegt	
Annand	 Jagesar,	 manager	 Corporate	
Planning	en	voorzitter	commissie-Flora.	
“Wij	 hebben	 gekeken	 naar	 het	 thema	
en	 type	 werk	 dat	 op	 het	 hoofdkantoor	
wordt	 uitgevoerd	 en	 op	 basis	 daarvan	
het	programma	samengesteld.	Uiteraard	
zijn	ook	andere	gevaren,	zoals	in	en	om	
het	 gebouw	 en	 op	 het	 terrein.	 Die	 zijn	
door	 middel	 van	 een	 speurtocht,	 een	
hazard hunt,	aan	de	orde	gekomen.”	

Bewuster
“Er	is	op	een	bewuste	manier	invulling	
gegeven	 aan	 het	 thema”,	 zegt	 Murli.	

HSE Week Theme met Consciously

Staatsolie employees and contractors have 
optimally participated in the Health, Safety, 
Environment (HSE) week 2009. The programs 
at the various sites have been drafted perfectly 
and the activities have contributed to an increase 
of awareness. ‘We have to keep a finger on the 
pulse, though.’

The organization of the HSE Week was again 
decentralized this year. At every company site 
– Flora (Main Office), Saramacca Operations and 
Tout Lui Faut Operations – an organizing com-
mittee was appointed. A main committee chaired 
by Dennis Mac Donald, manager of the HSEQ 
division, and consisting of the chairs of the site 
committees, coordinated the program.
At every site lectures were held during the HSE 
Week with subjects that are linked to this year’s 
theme ‘Recognizing Hazards and Taking Action’. 
There were also creative activities, including a 
quiz, exhibition, fitness walks, a hazard hunt and 
acts. Employees not only participated in activities 
at their site, but has visited other sites as well. 
This had been calculated in the preparation of 
the programs.

Spontaneous 
The organization of the HSE week was different at 
the various sites. This is due to the nature and the 
size. Flora is an office site and the smallest, while 
Saramacca (crude production) and Tout Lui Faut 
(refinery) comprise the field locations. Saramacca 
is the biggest in staff and company operations. 
On top of that the operations are spread. For 
Saramacca it was therefore decided to appoint 
subcommittees which had to draft programs for 
their own area. Sam Murli, Manager Procurement 
and chair of the Saramacca committee, is content. 
‘The committee members have been spontane-
ous and creative. I didn’t have to do much. It went 
excellently.’ 
‘There was so much creativity that we had to 
halt it at times’, says Annand Jagesar Manager 
Corporate Planning, who chaired the Flora com-
mittee. ‘We have looked at the theme and the kind 
of work we do at our Main Office and based on 
that we drafted the program. There are, however, 
other hazards, in and around the building and on 
the emplacement. Those hazards were encoun-
tered through a hazard hunt.

More Aware
‘The theme was met consciously’, says Sam 
Murli. ‘Participation was good. The committee 
members have thought up the activities and have 

Het ‘slachtoffer’ wordt weggevoerd tijdens een evacuatie drill op Saramacca.

During the evacuation drill it is demonstrated how a victim should be transported properly. 
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Thema HSE Week op bewuste manier ingevuld
Tekst / Text: Kailash Bisessar
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carried most of them out themselves. For the pre-
sentations, for examples, fewer external experts 
were invited this year. The committees in this way 
wanted employees to participate more actively 
and be more aware. The exhibitions and self-
made pictures and short films on unsafe situations 
proved this. Massive participation at all sites is a 
good indicator of the quality of the programs.
Both Murli and Jagesar are convinced that the 
awareness for a healthy and safe workplace has 
been given a boost during the HSE Week. ‘But 
we have to keep a finger on the pulse’, says 
Jagesar. ‘Everyone has a role in this by being 
an example. During the HSE Week employees 
has seen for themselves where improvement is 
needed. The Flora committee will do some rec-
ommendations to the standing committee Flora 
in charge of HSE aspects. The standing commit-
tee can then include it in its year program, thus 
ensuring continuity. ▲

“De	 participatie	 was	 bijzonder	 goed.	
De	 commissieleden	 hebben	 de	 activi-
teiten	 zelf	 bedacht	 en	 voor	 het	 groot-
ste	 gedeelte	 zelf	 uitgevoerd.”	 Voor	 de	
presentaties	 bijvoorbeeld,	 zijn	 dit	 jaar	
over	 de	 gehele	 linie	 minder	 externe	
deskundigen	gevraagd	die	te	verzorgen.	
Hiermee	wilden	de	commissies	bereiken	
dat	 medewerkers	 actiever	 en	 bewuster	
participeerden.	Dat	was	ook	af	te	leiden	
uit	de	expo’s	en	de	zelfgemaakte	foto’s	
en	filmpjes	van	medewerkers	over	onvei-
ligheden.	De	massale	participatie	van	de	
medewerkers	op	alle	locaties	kan	als	een	
goede	graadmeter	worden	gezien	voor	de	
kwaliteit	van	de	programma’s.	
Zowel	Murli	als	Jagesar	menen	dat	het	
bewustzijn	voor	een	gezonde	en	veilige	
werkplek	een	boost heeft	gekregen	in	de	
HSE	Week.	“Maar	zoals	met	alles,	moet	
het	 warm	 gehouden	 worden”,	 beseft	
Jagesar.	 “Daar	 heeft	 elke	 medewerker	
een	rol	in	door	het	voorbeeld	te	geven.	
In	de	HSE	Week	hebben	medewerkers	
zelf	 geconstateerd	 welke	 zaken	 voor	
verbetering	 vatbaar	 zijn.	 De	 commis-
sie-Flora	 zal	 hierover	 aanbevelingen	
doen	aan	het	vaste	comité	van	Flora	dat	
zich	bezighoud	met	HSE-aspecten.	Zij	
kan	 die	 dan	 opnemen	 in	 haar	 jaarpro-
gramma,	waardoor	de	continuïteit	beter	
is	gewaarborgd.”	▲

De bijdrage van Ralph Kariodimedjo
“Ken de gevaren om leed te besparen” was de slogan voor de 
HSE Week 2009. Ralph Kariodimedjo, production geologist bij 
de afdeling Field Evaluation & Development, is de bedenker. Hij 
won met zijn inzending het slogancontest. In totaal waren er 288 
inzendingen. “Ik had absoluut niet gedacht te winnen, vooral toen 
ik wist dat het aantal deelnemers groot was. Ik was dus verbaasd 
en tegelijkertijd blij dat ik gewonnen had”, zegt Ralph. Lang heeft 
hij niet hoeven na te denken voordat hij de slogan had. “Een paar 
kernwoorden had ik al en tijdens de busrit van werk naar huis had 
ik het helemaal. Voor mij was belangrijk dat de slogan aan de 
vastgestelde criteria moest voldoen en pakkend moest zijn. Als er 
een rijm in zit, dan zal het impact hebben, dacht ik.”

Een wisseltrofee en een retourticket Paramaribo-Curaçao, de prijzen die hoorden bij het winnen van het 
slogancontest, kreeg Ralph bij de opening van de HSE Week op Saramacca Operations. Daarbij waren er 
ruim 400 mensen aanwezig, allen gestoken in een shirt met daarop de door hem bedachte slogan. Wat er op 
dat moment in hem omging, omschrijft hij als “best wel een trots gevoel, maar ik bleef wel nuchter.” Wat hij 
met de slagzin wil zeggen? “Gewoon het safety-gevoel en bewustzijn bij de Staatsolie-gemeenschap helpen 
bevorderen en met mijn slogan een bijdrage daaraan leveren.” 

Ralph Kariodimedjo’s Contribution
“Ken de gevaren om leed te besparen” (Know the risks to avoid grief) was this year’s HSE Week slogan. Ralph 
Kariodimedjo, production geologist at Field Evaluation & Development Department is the author. His slogan won 
this year’s contest. There were a total of 288 entries. ‘I didn’t think I would win’, says Ralph, especially when 
I learnt about the number of participants. I was surprised and at the same time overwhelmed that I had won.’ 
He did not have to think long about the slogan. ‘I already had a few basic words in mind, and during the bus 
ride home I completed it. To me it was important that the slogan met the criteria and that it had to be catching. 
I thought to myself: if it rhymes it will have impact.’
Ralph has won a trophy and a round-trip ticket to Curaçao. He received his prizes at the opening ceremony of 
the HSE Week at Saramacca Operations. More than 400 people dressed in a shirt with Ralph’s slogan were 
present at the ceremony. He describes his feelings as ‘I was proud, but I stayed on the ground with both feet.’ 
At the question what message he wanted to convey with his slogan Ralph said ‘Just help improve the safety 
feeling and awareness of the Staatsolie community and contribute to that with my slogan.’

Projecten op scholen in de buurt
Het is langzamerhand traditie dat de gemeenschap in de buurt van de bedrijfslocatie wordt betrokken bij de 
HSE Week. Met name wordt gekeken naar de scholen, omdat het bijbrengen van bewustzijn voor een veilige 
en gezonde leefstijl nooit te vroeg kan beginnen. In voorgaande jaren zijn er opstel- en tekenwedstrijden 
gehouden en schoolgebouwen en -terreinen aangepakt. 
Op twee lagere scholen van Flora is in samenwerking met Optiek Ninon een brillenproject uitgevoerd. “Een van 
de commissieleden heeft het ooit geroepen op een vergadering”, zegt Annand Jagesar. “In eerste instantie is 
het idee, ook buiten de commissie, met wat reserve ontvangen, omdat je fantasierijk moet zijn om een relatie 
met het thema te leggen. Uiteindelijk is het toch een mooi gemeenschapsproject geworden. De kinderen 
hebben aspiraties als president, piloot en dokter genoemd. Misschien kan dit project daaraan bijdragen.”  
(zie ook achterpagina) 
Op Tout Lui Faut hebben de leerlingen van de lagere school te Dijkveld zelf mogen zoeken naar de onveilighe-
den op het terrein en in de leslokalen. Samen met commissieleden hebben leerlingen in groepjes, gewapend 
met een fototoestel, gespeurd naar de gevaren en die vastgelegd. Daarna hebben zij de foto’s op Tout Lui Faut 
aan de medewerkers gepresenteerd en aangegeven wat nou het gevaarlijke was van een situatie en hoe dat 
zou kunnen worden opgelost. De meest urgente zaken zijn door Staatsolie aangepakt. 
Op Saramacca zijn reparaties verricht aan de gebouwen van de lagere scholen te Tambaredjo en Huwelijks-
zorg. Onder andere het dak, de toiletten en plafonds kregen een beurt. Hiermee is bereikt dat de kinderen 
onder betere omstandigheden onderwijs kunnen genieten.

Projects at Local Schools
Communities near company locations are also involved in the HSE Week. The focus is mainly on schools because 
teaching about awareness on a safe and healthy life style should begin at the earliest possible moment. In previous 
years, there were essay writing and drawing competitions, while school buildings and yards were rehabilitated.
This year a looking-glass project was carried out on two basic schools in Flora in cooperation with Ninon 
Optics. ‘One committee member had proposed this at a meeting once’, says Jagesar. ‘Initially the idea was not 
embraced entirely, because you have to have a vivid imagination to see some sort of link with the theme. But 
eventually it turned out a very good community project. The students have ambitions to become president, pilots 
and doctors. This project may contribute to realizing their dream.’ (See back page).
At Tout Lui Faut students at the OS Dijkveld primary school carried out a hazard hunt searching on primary 
their schoolyard and in the classrooms. Accompanied by committee members groups of students, searched and 
photographed hazards. They presented the pictures at Tout Lui Faut operations, explaining the hazard of the 
situation and how to solve it. Staatsolie dealt with the most urgent cases.
At Saramacca, repairs were made to the school buildings at Tambaredjo and Huwelijkszorg. The roof, the toilets 
and the ceilings were repaired. 
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The Telesur-Staatsolie Got Talent? 2009 
Supporting Talented Young People During 

the Summer Break

The Telesur-Staatsolie Got Talent? is an event for senior high 
school students to show their talents during the summer break. 
The event was initiated in 2008 by Telecommunicatiebedrijf 
Suriname (Telesur). Staatsolie joined this year as co-sponsor. 
The objective of the event is not only to keep young people 
busy during the summer break, but also to contribute to the 
education and development of the youth.

Teams of six people competed during six weeks for the first 
prize: a US$ 10,000 makeover of their school. The teams 
were also rewarded for their efforts. For every show the teams 
got a creative assignment in singing, dancing and drama or 
a combination of these. The shows were judged by an expert 
jury. The audience could vote for its favorite team via text 
messages (SMS) or by phone after every show and in this 
way decided with the jury the winner of the Telesur-Staatsolie 
Got Talent? 2009. NATIN became the new Got Talent? cham-
pion of 2009. This year 10 senior high schools participated. 
The event was from August 25 till September 25. ▲

IMEAO-2 tijdens de voorronde.

IMEAO-2 during the preliminaries.
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Telesur-Staatsolie Got Talent? 2009

Ondersteuning talentvolle jongeren tijdens schoolvakantie 
Tekst / Text: Sherida Asinga

Staatsolie	 is	dit	 jaar	erbij	geko-
men	als	sponsor.	Dit	evenement	

beoogt	niet	alleen	jongeren	bezig	te	
houden	 in	de	grote	vakantie,	maar	
ook	een	bijdrage	te	leveren	aan	het	
onderwijs	 en	 de	 ontwikkeling	 van	
de	jeugd.	

In	 teams	van	zes	werd	zes	weken	
lang	gedongen	naar	de	hoofdprijs:	
een	 make-over	 van	 hun	 school	
ter	 waarde	 van	 US$	 10.000.	 De	
teams	 kregen	 ook	 prijzen	 voor	
hun	 inzet.	 Voor	 elke	 show	 kre-
gen	 de	 scholenteams	 een	 crea-

tieve	 opdracht	 in	 zang,	 dans	 en	
drama	of	een	combinatie	daarvan.	
De	 opvoeringen	 werden	 beoor-
deeld	 door	 een	 deskundige	 jury.	
Het	 publiek	 mocht	 na	 elke	 show	
per	 sms	 of	 telefonisch	 stemmen	
op	 haar	 favoriete	 schoolteam	 en	
samen	met	de	jury	bepalen	wie	de	
winnaar	zou	worden	van	de	Teles-
ur-Staatsolie	 Got Talent?	 2009.	
En	die	werd	het	Natuur	Technisch	
Instituut	(NATIN).	Dit	 jaar	waren	
er	 tien	 middelbare	 scholen.	 Het	
evenement	werd	gehouden	van	25	
augustus	tot	en	met	25	september.	▲

De Telesur-Staatsolie Got Talent? is een evenement tijdens de 
schoolvakantie waarin jongeren van Surinaamse middelbare 
scholen hun talenten tonen. Got Talent? is in 2008 geïnitieerd 
door het Telecommunicatiebedrijf Suriname (Telesur). 
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De laatste voorontwerpfase van 
het Raffinaderij Expansie Pro-
ject (REP) bevindt zich nu in een 
afrondende stadium. Daarmee is 
de ontwerpfase op schema, want 
volgens planning moet die eind 
2009 af zijn. 

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

wordt	 uitgevoerd	 door	 het	 engineering-
bedrijf	 CB&I	 Lummus	 in	 Den	 Haag,	
Nederland.	 Het	 grootste	 deel	 van	 het	
werk	 vindt	 ook	 daar	 plaats.	 Een	 deel	
van	 de	 activiteiten	 die	 onderdeel	 zijn	
van	de	FED3	vindt	 in	Suriname	plaats,	
zoals	het	bouwklaar	maken	van	het	ter-
rein,	 ontwerp	 en	 aanleg	 van	 pijplijnen	
voor	 afvoer	 van	 eindproducten	 en	 een	
milieustudie.	 In	 de	 FED3	 fase	 wordt	
het	basisontwerp,	het	uitvoeringsplan	en	
de	begroting	voor	de	constructie	van	de	
nieuwe	raffinaderij	opgesteld.	

Gedefinieerd 
“De	FED3	bevindt	zich	 in	een	eindsta-
dium	en	wordt	 in	december	afgerond”,	
meldt	Tom	Ketele,	projectmanager.	“Het	
basisontwerp	is	zo	goed	als	afgerond,	het	
is	in	grote	mate	gedefinieerd.	Er	moeten	
nog	 enkele	 kostenbesparende	 verande-
ringen	 in	 worden	 verwerkt.	 De	 begro-
ting	is	nu	op	twintig	procent	nauwkeurig	
en	op	basis	daarvan	wordt	de	haalbaar-
heid	 opnieuw	 doorgerekend.”	 De	 con-
structiestudies	zijn	al	uitgevoerd	en	het	
constructieplan	 is	bekend.	Het	ontwerp	
van	de	pijpleidingen	waarmee	premium	
diesel	 en	 gasoline	 van	 de	 nieuwe	 raf-
finaderij	naar	de	retailers	voor	verkoop	
aan	 de	 consumenten	 zal	 worden	 ver-
pompt,	is	al	gereed.	
Verder	 worden	 de	 veiligheidsstudies,	
HAZOP’s	afgerond.	Dat	zijn	studies	die	
de	veiligheid	van	de	operaties	en	instal-
laties	 moet	 garanderen.	 HAZOP	 staat	
voor	Hazard and Operability Study.	De	
overige	activiteiten	zijn	het	op	tien	pro-

cent	nauwkeurig	maken	van	de	begro-
ting	en	samenstellen	van	het	aanbeste-
dingspakket.	 Ketele	 verwacht	 dat	 in	
januari	 2010	 nog	 de	 aanbesteding	 kan	
plaatsvinden	voor	de	volgende	fase,	de	
EPC	 ofwel	 de	 Engineering,	 Procure-
ment en	Construction fase.	Tijdens	dit	
stadium	 vindt	 het	 detailontwerp	 en	 de	
constructie	plaats.

Blij 
Staatsolie	 is	 actief	 betrokken	 bij	 de	
FED3	 fase.	 Leden	 van	 het	 REP-team	
zijn	 in	 Nederland	 gestationeerd	 bij	
CB&I	 Lummus.	 Daar	 beoordelen	 en	
keuren	 zij	 het	 ontwerp	 van	 de	 raffina-
derij	 en	 de	 procesinstallaties.	 Verder	
werken	 zij	 mee	 aan	 het	 ontwerp	 door	
opties	 te	helpen	evalueren	en	besluiten	
daarover	 te	 nemen.	 “De	 meeste	 team-
leden	 zijn	 nu	 een	 jaar	 in	 Nederland”,	
zegt	 Ketele.	 “De	 helft	 van	 hen	 komt	
eind	september-begin	oktober	terug	naar	
Suriname.	De	rest	blijft	tot	het	eind	van	

Staatsolie’s current refinery will expand. The 
refining capacity will be increased from 7,000 
to 15, 000 bbls a day. This is an update on the 
latest developments. 

Staatsolie Refinery
Expansion Project

Final Pre-design Phase Near 
Completion

The final pre-design phase of the Refinery 
Expansion Project (REP) is near completion. The 
design phase is on schedule because according to 
plans it has to be completed by the end of 2009.

The final pre-design phase, the Front End Design 
Phase 3 (FED3 phase), is carried out by the 
engineering firm CB&I Lummus in The Hague, 
the Netherlands. The largest part of the operation 
takes place at those offices, while some of the 
operations take place in Suriname, including site 
preparation, designing pipelines for the transport 
of end products and an environmental study. In the 
FED3 phase the basic design, construction plan 
and the budget for the construction are drafted.   

Defined
‘The FED3 will be completed in December’, says 
Tom Ketele, project manager. ‘The basic design 
is as good as completed; it has been defined for 
a very large part. Some cost-cutting alterations 
have yet to be included, however. The budget has 
an accuracy of 20 percent and based on this the 
feasibility will be recalculated.’

Project uitbreiding Staatsolie raffinaderij

Laatste voorontwerpfase  
in afronding

De huidige raffinaderij van Staatsolie zal worden uitgebreid. De raffinagecapaciteit 
wordt verhoogd van 7000 naar 15.000 barrels per dag. Via dit blad wordt u op de 
hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen.

Tekst / Text: Kailash Bisessar
Foto’s / Photos: Ranu Abhelakh / Archief / File
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The constructability studies have already been car-
ried out and the construction plan is out. The design 
of the pipelines for transport of premium diesel and 
gasoline to retailers has been completed.
The safety studies, HAZOPs, are being com-
pleted. These are studies to guarantee the safety 
of the operations and the installations. HAZOP 
stands for Hazard and Operability Study. Other 
activities include narrowing down the budget’s 
accuracy to 10 percent and drafting the tender 
conditions. Ketele expects the next phase, the 
EPC (detailed Engineering, Procurement and 
Construction) to be put out to tender in January 
2010. During this phase the detailed design and 
construction takes place.

Happy 
Staatsolie is actively involved in the FED3 phase. 
Members of the REP-team are in the Netherlands 
at CB&I Lummus. They assess and approve of 
the design of the refinery and the process instal-
lations. They also contribute to the design by 
evaluating options and making decisions. ‘Most of 
the team members have been in the Netherlands 
for a year now’, says Ketele. ‘Part of the group will 
be returning to Suriname by late September or by 
early October. The remaining members will stay in 
the Netherlands till the end of the year to complete 
current activities. You can imagine the members 
to be happy to return home.’
Ketele looks back contently to the past year. 
‘Operations were well scheduled ahead, and we’ve 
managed, despite the pressure, to stay on course 
for the most important FED3 targets. I personally 
liked the team spirit among the people involved. 
After the contracts had been signed, it was all 
hands on deck and some 150 people on more 
than seven locations across the world worked to 
produce a perfect design. I think that everybody 
will agree that they have learnt a great deal.’

Site Preparation
Part of the new refinery will be constructed on 
the plot to the east of the existing emplacement 
at Tout Lui Faut. Site preparation has already 
started. The contract with Boskalis International 
was signed in the second week of August last. The 
nine hectares terrain will be banked with 2.5 meter 
of river sand, which will raise it half a meter higher 
than the existing emplacement.
Apart from banking the terrain the contractor will 
also construct berthing facility at the river as well 
as construct the foundation for new storage tanks. 
A lower lying part of the existing emplacement 
will also be banked. A total of 330,000 m³ of river 
sand will be dredged from a sand concession in 
the Suriname River, transported to the site and 
deposited on the land. This will be a 24-7 opera-
tion during four months. Site preparations will be 
completed by the end of February 2010. ▲

het	jaar	om	de	lopende	activiteiten	af	te	
ronden.	 De	 mensen	 zijn	 uiteraard	 blij	
dat	ze	naar	huis	terugkeren.”
Ketele	kijkt	met	genoegen	terug	op	het	
afgelopen	 jaar.	 “Het	 werk	 was	 voor-
af	 goed	 gescheduled	 en	 het	 is	 gelukt,	
ondanks	 de	 nodige	 dynamiek,	 om	 de	
belangrijke	FED3-mijlpalen	aan	te	hou-

den.	 Het	 mooie	 vind	 ik	 persoonlijk	 de	
teamgeest	 tussen	 alle	 partijen.	 Nadat	
de	contracten	eenmaal	waren	getekend,	
was	het	alle	hens	aan	dek	en	is	op	meer	
dan	zeven	locaties	in	de	wereld	met	zo’n	
150	man	hard	gewerkt	om	een	ontwerp	
op	maat	te	produceren.	Ik	denk	dat	een	
ieder	tevens	kan	bevestigen	heel	veel	te	
hebben	geleerd.”

Ophogen terrein
Een	 deel	 van	 de	 nieuwe	 raffinaderij	
komt	 op	 het	 stuk	 terrein	 aan	 de	 ooste-
lijke	zijde	van	het	huidige	emplacement	
te	Tout	Lui	Faut.	Het	ophogen	van	het	
terrein	 is	 al	 gestart.	 Het	 contract	 hier-
voor	is	in	de	tweede	week	van	augustus	

2009	getekend	met	Boskalis	Internatio-
nal.	Het	 terrein	 is	ongeveer	negen	hec-
tare	groot	en	wordt	opgehoogd	met	2,5	
meter	 rivierzand,	 waardoor	 het	 onge-
veer	50	centimeter	hoger	zal	liggen	dan	
het	huidige	emplacement.	
Behalve	 ophoging	 van	 het	 terrein	 zal	
de	 aannemer	 een	 aanmeerkade	 aan	 de	

rivierzijde	 aanleggen	 en	 de	 fundering	
voor	de	productopslagtanks	maken.	Ook	
zal	 er	 een	 hoeveelheid	 zand	 op	 een	
laag	gelegen	gedeelte	van	het	bestaande	
emplacement	 aangebracht	 worden.	 In	
totaal	 zal	 330.000	 m³	 rivierzand	 met	
een	 baggerschip	 uit	 een	 zandconcessie	
in	 de	 Surinamerivier	 worden	 opgezo-
gen,	getransporteerd	naar	de	plaats	van	
bestemming	 en	 vervolgens	 gespoten	
worden	 op	 het	 terrein.	 Dit	 proces	 zal	
1x24	 uur	 geschieden	 gedurende	 vier	
maanden.	 De	 werkzaamheden	 zullen	
naar	 verwachting	 eind	 februari	 2010	
zijn	afgerond.	▲

In totaal zal 330.000 m3 zand worden opgespoten.

A total of 330.000 m3 of river sand will deposited on the future construction site.

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 7



Staatsolie is constant op zoek naar 
technologische innovaties, manage-
mentprogramma’s en “tools” om 
continue prestatieverbetering te 
bewerkstelligen. Tegen deze ach-
tergrond is bij Refining Operations 
(raffinaderijoperaties) Total Produc-
tive Maintenance geïntroduceerd. 

I n	 oktober	 2008	 is	 een	 proefproject	
gestart	en	dat	liep	tot	eind	september	dit	

jaar.	De	doelen	die	met	de	implementatie	
van	Total	Productive	Maintenance	(TPM)	
worden	 nagestreefd	 zijn:	 elimineren	 van	
verliezen,	optimaliseren	van	de	effectivi-
teit	 van	 de	 productiemiddelen,	 verhogen	
van	 de	 moraal	 van	 de	 totale	 organisatie,	
reduceren	 van	 de	 operationele	 kosten	 en	
benodigde	investeringen.

Invalshoek
TPM	is	een	manier	van	werken,	waarbij	
elke	medewerker	in	het	bedrijf	meehelpt	
om	 steeds	 beter	 gebruik	 te	 maken	 van	
de	 beschikbare	 middelen.	 Elke	 letter	
van	de	afkorting	“TPM”	heeft	meerdere	
betekenissen:	
•	 T staat voor Totaal:	 alle medewer-

kers worden betrokken bij het opti-
maliseren van de installaties en de 
processen, iedereen werkt mee; er is 
sprake van een integrale aanpak.	

•	 P staat voor Productief, en Proces:	
alle verliezen er uit; maximaal toe-
gevoegde waarde leveren, dus verho-
ging van de totale productiviteit.	

•	 M staat voor Management	 (stu-
ren en basisvoorwaarden vervullen),	
Manufacturing	 (effectief ondersteu-
nen)	en	Maintenance	(aanhouden en 
continu verbeteren).	

Het	uiteindelijk	resultaat	van	TPM	is	een	
efficiënte	 onderneming	 die	 topprestaties	
neerzet	 inzake	 productiviteit,	 kostenbe-
heersing,	 kwaliteit,	 klantgerichtheid,	 vei-
ligheid,	milieu	en	personeelstevredenheid.	
Ervaring	 heeft	 	 aangetoond	 dat	 de	 M	 in	
TPM	vooral	staat	voor		“Management”	in	
plaats	van	“Maintenance”.

Toepassing 
Voor	de	begeleiding	van	dit	project	is	een	
gerenommeerde	consultant	uit	de	VS	aan-
getrokken.	 In	 brainstormsessies	 zijn	 een	
aantal	zaken	geïdentificeerd	waaraan	ver-
beteringen	 aangebracht	 moesten	 worden.	
Die	 bleken	bij	Refining	Operations	 twee	

Stap voor stap naar verbetering
Tekst & foto’s / Text & photos: Sherida Asinga

Step by Step towards Improvement 

Staatsolie is constantly looking for technological 
innovations, management programs and tools for a 
continuous performance improvement. To this end 
Total Productive Maintenance was introduced at 
Refining Operations.

A pilot project started in October 2008 which was 
completed by the end of September this year. The 
objectives of Total Productive Maintenance (TPM) 
are eliminating losses, optimizing the effectiveness of 
production resources, increasing the morality of the 
entire organization, reducing operational costs and 
necessary investments.

Point of view 
TPM is a working method, which allows every employ-
ee to help using the available resources in an increas-
ingly improved manner. Each of the letters in the 
abbreviation has multiple meanings:
•  T stands for total: all employees are involved in 

optimizing installations and processes. Everybody 
contributes his part; it is an integral approach.

•  P stands for Productive, and Process: all losses 
have to go; supplying maximum added value result-
ing in increase of total productivity.

•  M stands for Management (guiding and meet-
ing basic conditions), Manufacturing (supporting 
effectively), and Maintenance (maintaining and 
continuous improvement.)

The final result of TPM is an efficient undertak-
ing at top performance regarding productivity, cost 
management, quality, customer-focus, safety, envi-
ronment and staff contentment. From experience it 
has been proven that the M in TPM mostly means 
‘Management’ in stead of ‘Maintenance’.

Application 
For guidance of this project a renowned American 
consultant was hired. A number of trouble spots were 
identified for improvement. These were two important 
pumps at Refining Operations that have to process 
heavy and hot substances and the process sump, a 
collection container for waste water and oil residue. 
At the Maintenance Department it concerned the 
maintenance shop.
The TPM process consists of eight fundaments or 
elements of which the 5S method is the basis. The 5S 
and their original corresponding Japanese words refer 
to the five ways of organizing: sorting, systemizing, 
cleaning or shining, standardizing and self-discipline to 
keep the process going. All five steps are implemented 
in this order. 5S improves safety, supervision, a better 
way of working, increased productivity and the feeling 
that the employee is in complete control of his work 
place. The 5S method is currently being implemented 
in the maintenance shop at Maintenance. 
One other method that is also applied is the break-
down reduction method. This method involves total 
performance or the performance of a resource (equip-
ment). The performance of the resource is important 
in this method. If there is troubleshooting the cause 

Alles heeft nu een vaste plek.

Everything has a fixed place.
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belangrijke	 pompen	 te	 zijn	 die	 de	 zware	
en	 hete	 stoffen	 uit	 het	 proces	 moeten	
verwerken	en	de	process sump,	een	‘ver-
gaarbak’	 voor	 afvalwater	 en	 olieresten.	
Bij	 de	 afdeling	 Maintenance	 was	 dat	 de	
onderhoudswerkplaats.	
Binnen	het	TPM-proces	zijn	er	acht	pila-
ren	of	elementen	waarvan	de	5S methode	
de	 basis	 vormt.	 De	 vijf	 S’en	 zijn	 oor-
spronkelijk	Japanse	termen	die	verwijzen	
naar	 de	 vijf	 manieren	 voor	 organiseren:	
sorteren,	 systematiseren,	 schoonmaken	
of	shinen	(oppoetsen),	standaardiseren	en	
zelfdiscipline om	het in	stand	te	houden.	
Alle	 vijf	 stappen	 worden	 in	 deze	 volg-
orde	toegepast.	
5S	 bevordert	 veiligheid,	 overzicht,	 een	
betere	manier	van	werken,	verhoging	van	
de	productkwaliteit	en	het	gevoel	dat	de	
werknemer	zijn	werkplek	volledig	onder	
controle	 heeft.	 De	 5S	 wordt	 momenteel	
toegepast	 in	 de	 onderhoudswerkplaats	
van	Maintenance.
Een	methodiek	die	ook	wordt	toegepast	is	
breakdown reduction.	 Deze	 heeft	 betrek-
king	 op	 het	 totale	 functioneren	 of	 de	
werking	 van	 een	 middel	 (equipement)	 en	
hoe	 daar	 optimaal	 gebruik	 van	 te	 maken.	
Hier	wordt	dus	 alleen	maar	gekeken	naar	
het	 functioneren	 van	 het	 middel.	 Hapert	
daar	 wat	 aan,	 dan	 wordt	 naar	 de	 oorzaak	
gezocht	en	nagegaan	hoe	dat	weer	effectief	
te	maken.	Deze	methodiek	wordt	toegepast	
op	de	pompen	en	de	process sump.

Teams
“Om	 zaken	 overzichtelijk	 te	 maken	 zijn	
er	 drie	 werkteams	 geïnstalleerd	 met	 elk	
een	ander	werkgebied”,	zegt	Marc	Refos,	
Refining	 Maintenance	 supervisor.	 “Elk	
team	 bestaat	 uit	 zes	 werknemers	 van	
de	 verschillende	 afdelingen	 bij	 Refining	
Operations.	 Zo	 heb	 je	 bijvoorbeeld	 een	
engineer,	 een	 supervisor,	 maar	 ook	 een	
monteur	 in	 één	 team;	 dus	 zes	 verschil-
lende	disciplines	die	samen	een	oplossing	
proberen	 te	 zoeken	 voor	 het	 probleem.	
Ook	 Staatsolie	 Power	 Company	 (SPCS)	
is	 meegenomen	 in	 het	 TPM-proces.	 Elk	
team	 moet	 ervoor	 zorgen	 dat	 de	 TPM-
standaarden	 worden	 toegepast	 en	 over-
gedragen.	 Als	 bedrijf	 willen	 we	 tot	 de	
beste	behoren	door	ons	te	meten	met	wat	
internationaal	 gangbaar	 is	 en	 door	 onze	
operations	zo	efficiënt,	kosteneffectief	en	
veilig	 mogelijk	 uit	 te	 voeren.	 Uiteraard	
kijken	 we	 naar	 wat	 voor	 Staatsolie	 van	
toepassing	is	om	de	effectiviteit	van	onze	
processen	te	vergroten.”

Onderhoudswerkplaats
Refos	 gaat	 nader	 in	 op	 het	 5S	 Main-
tenance	 team	 waar	 hij	 deel	 van	 is.	 “Als	
je	 voorheen	 de	 onderhoudswerkplaats	
binnenkwam,	 lag	 er	 overal	 werkmateri-
aal”,	 vertelt	 hij.	 “Het	 werken	 gebeurde	
niet	altijd	efficiënt	en	gereedschappen	en	
materialen	 hadden	 geen	 vaste	 plek.	 Dat	
is	 veranderd.	 We	 zijn	 in	 de	 werkplaats	
gestart	met	alles	een	vaste	plek	te	geven.	
Bijvoorbeeld:	 vroeger	 moest	 een	 lasser	
een	 eind	 verder	 lopen	 om	 iets	 te	 lassen	
of	materialen	te	pakken.	De	lasmaterialen	
zijn	nu	in	een	hokje	geplaatst	met	daarop	
een	 slot,	 dichtbij	 de	 werkplek.	 De	 werk-
fietsen	 staan	 allemaal	 netjes	 naast	 elkaar	
op	 een	 aparte	 plek.	 Voor	 wegwerpmate-
riaal	 zoals	 bevestigingsbouten,	 plaat	 en	
buismateriaal	is	er	een	plateau:	rood	voor	
definitief	wegdoen	en	blauw	voor	nog	 te	
gebruiken	of	te	repareren.	De	spullen	die	
echt	 niet	 meer	 gebruikt	 kunnen	 worden,	
gaan	 in	 een	 speciaal	 daarvoor	 bestemde	
ton.	 De	 verschillende	 werkplekken	 wor-
den	 ook	 gemarkeerd.	 Er	 zijn	 labels	 en	
opslagboxen	 met	 een	 herkenbare	 kleur	
voor	 alle	 gereedschappen	 in	 de	 werk-
plaats.	Op	deze	manier	zijn	dingen	mak-
kelijk	weer	terug	te	vinden.”

Naleven
“We	zijn	momenteel	bezig	met	de	tweede	
en	 derde	 stap	 van	 de	 5S	 in	 de	 werk-
plaats:	het	systematiseren	en	shinen.	De	
eerstvolgende	 stappen	 zijn	het	 standaar-
diseren	 van	 alle	 aanpassingen	 en	 het	
stimuleren	 en	 in	 stand	 houden	 daarvan	
door	 het	 vaststellen	 van	 procedures	 en	
regelmatig	uitvoeren	van	check	ups.	Bij	
de	 laatstgehouden	 audit	 hebben	 we	 een	
voldoende	gehaald	en	we	werken	nu	naar	
de	 finale	 audit	 toe	 die	 begin	 oktober	 is	
gepland.	Na	de	evaluatie	van	het	huidige	
5S	 team	voor	de	werkplaats	wordt	 deze	
ontbonden	 en	 een	 ander	 team	 samen-
gesteld	 voor	 een	 ander	 werkgebied.	 Zo	
zal	 dat	 steeds	 doorgaan.	 De	 verschil-
lende	 afdelingen	 zullen	 ervoor	 moeten	
zorgen	dat	 de	TPM-standaarden	worden	
nageleefd.	We	zijn	er	nog	niet	helemaal;	
we	doen	het	stap	voor	stap.	Er	is	al	veel	
werk	 verzet.	 Iemand	 die	 na	 lange	 tijd	
hier	terugkomt,	treft	een	compleet	andere	
onderhoudswerkplaats	aan.”	TPM	is	nooit	
af	en	evenmin	een	vrijblijvende	oefening.	
Het	vergt	langdurige	motivatie,	maar	zal	op	
langere	 termijn	 leiden	 tot	 grotere	 betrok-
kenheid	en	persoonlijke	voldoening.	▲

is tracked down and a study is made how to regain 
effectiveness. This method is currently being applied 
on the pumps and the process sump.

Teams 
‘In order to have a well-organized approach three work-
ing teams have been established, each with another 
working field’, says Marc Refos, Refining Maintenance 
supervisor. Each team consists of six employees 
from various departments at Refining Operations. For 
example, there are, an engineer, a supervisor, but also 
a mechanic in one team: so there are six disciplines 
trying to find a solution to their problem. The Staatsolie 
Power Company (SPCS) is also included in the TPM 
process. They have a 5S team. Each team must see to 
it that the TPM standards are applied and passed on. 
We want to be the best by comparing with international 
standards and carrying out our operations as efficient, 
cost effective and safe as possible. Of course we look 
at what Staatsolie needs to increase the effectiveness 
of its processes.’

Maintenance shop
Refos elaborates on the 5S Maintenance team to 
which he belongs. ‘Before, when you entered the 
maintenance shop, you could see tools lying about 
everywhere. The employees were not working effi-
ciently and tools and materials did not have a fixed 
place.’ That has changed now. The first thing we did 
was assign a fixed place to everything in the shop. 
A welder, for example, had to walk to another part 
to weld something or to get his materials. Now the 
materials have been placed in a shed with a lock 
on the door, close to the work place. The bikes are 
neatly parked close to each other on a separate spot. 
Disposable materials have a special shelf: red for defi-
nite disposable and blue for reuse or repair. Materials 
that can definitely not be reused are thrown in a special 
container. The various work places have also been 
demarcated. There are labels and storing boxes in a 
recognizable color for every tool in the shop. In this 
way everything can be found easily. 

Obey 
‘We are currently at the second and third stage of 
the 5S in the shop: systemizing and shining. The 
next steps are standardizing of all adjustments and 
stimulating and maintaining by implementing proce-
dures and frequent check ups. At the last audit we 
were given a sufficient mark, and now we are pre-
paring for the final audit of this year, early October. 
The current 5S team for the shop will be dissolved 
after an evaluation and a new team will be estab-
lished for another working field. This will be a con-
tinuous process. The various departments will have 
to see to it that the TPM standards are obeyed. We 
aren’t there yet; we take it step by step. Much work 
has already been done. When somebody visits the 
maintenance shop after a long time he will find a 
completely different shop.’ TPM is never done and 
it is not a informal exercise either. It takes long term 
motivation, but it will eventually also result in greater 
involvement and personal contentment. ▲
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35ste Staatsolie zwemmarathon

Streven naar een steeds veiligere marathon
35th Edition of the  

Staatsolie Marathon 
Working Towards a Safer Marathon

Covering the 18 km distance in the Suriname 
River safely is the main objective of everyone 
concerned with the Staatsolie swimming mara-
thon. Nothing was left to chance at the 35th edi-
tion of this sporting event on July 5. Extra safety 
measures were taken derived from a calamity 
plan. A specially appointed team was in charge of 
executing this plan.

The plan aims mainly at nullifying chances of 
calamities. It also stipulates how to react in case 
of an emergency. ‘All stakeholders convened at 
an early stage to discuss a safe marathon’, says 
Sharine Silos-Sluer, Public Relations Officer at 
Staatsolie. For the last seven years, she has been 
coordinating the Staatsolie swimming marathon in 
cooperation with the Suriname Swim Association 
(SZB). The stakeholders for this event are the 
Suriname Swim Association, Staatsolie (spon-
sor), the Maritime Authority Suriname (MAS) and 
the Life Guard Brigade. Additionally an impartial 
safety consultant was also hired.

Relaxed 
‘The discussions focused on, for example, placing 
lifebuoys, escorting the swimmers in the water 
and determining whose orders they had to take 
during the event as well as the location of the fin-
ish line and the manner how to finish. These are 
a few challenging points. During those sessions 
the idea for a calamity plan was hatched and as a 
result a crisis team was assembled.’
All team members were present on the day of the 
event. They were in charge of the 15 official fol-
lowing boats that escorted the swimmers on the 
course. The team members were clearly distin-
guishable by their orange polo shirts. Their boats 
carried a red flag and they were in continuous 
radio contact with each other. ‘The crisis team was 
the real beacon during the marathon’, says Silos 
Sluer. ‘I personally felt at ease and much safer. 
The whole atmosphere was quite relaxed.’ 

In Writing 
‘The calamity plan was made to cushion pos-
sible accidents during the marathon, keep them 
manageable and to prevent possible damage or 
loss or at least minimize them completely’, says 
Winston Etman, Staatsolie’s Associate Safety 
Engineer and the company’s representative on 
the crisis team. ‘It was a challenge for me to 
draft the plan, because I had never before been 

Veilig de afstand van 18 km in de 
Surinamerivier afleggen, is het hoofd-
doel van een ieder die is betrokken 
bij de Staatsolie Zwemmarathon. Bij 
de 35ste editie van dit zwemevene-
ment op 5 juli werd niets aan het 
toeval overgelaten. Op basis van een 
calamiteitenplan waren er extra vei-
ligheidsvoorzieningen getroffen. Een 
speciaal hiervoor aangesteld team 
was verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring van dit plan.

I n	 het	 plan	 gaat	 het	 voornamelijk	
om	 het	 reduceren	 van	 de	 kans	 op	

calamiteiten	 tot	 nul.	 Daarnaast	 wordt	
ook	 aangegeven	 hoe	 er	 opgetreden	
moet	 worden	 als	 er	 iets	 mocht	 gebeu-
ren.	“Alle	belanghebbenden	zijn	 in	een	
vroeg	 stadium	 bij	 elkaar	 gekomen	 om	
te	 brainstormen	 over	 een	 veilig	 ver-
loop	 van	 de	 zwemmarathon,”	 vertelt	
Sharine	 Silos-Sluer,	 Public	 Relations	
Officer	 bij	 Staatsolie.	 Zij	 coördineert	
al	 zeven	 jaar	 in	 samenwerking	 met	 de	
Surinaamse	 Zwembond	 de	 Staatsolie	
Zwemmarathon.	 De	 belanghebbenden	
zijn	de	Surinaamse	Zwembond,	Staats-
olie	 (sponsor),	 de	 Maritieme	Autoriteit	
Suriname	en	de	Life	Guard	Brigade.	Er	
werd	een	onafhankelijke	 safety-consul-
tant	bij	gehaald.	

Ontspannen
“In	de	brainstormsessies	 is	er	gespro-
ken	 over	 bijvoorbeeld	 het	 plaatsen	
van	 reddingsboeien,	 begeleiden	 van	
de	 zwemmers	 in	 het	 water,	 wiens	
opdrachten	de	zwemmers	die	dag	moe-
ten	opvolgen	en	de	plaats	en	wijze	van	
finish.	 Dit	 zijn	 een	 paar	 punten	 waar	
het	 mis	 kan	 gaan.	Tijdens	 die	 sessies	
is	 het	 idee	 ontstaan	 voor	 een	 calami-
teitenplan	en	in	het	verlengde	daarvan	
is	een	crisisteam	samengesteld.” 
Op	de	dag	van	de	zwemmarathon	waren	
alle	teamleden	aanwezig.	Zij	waren	ver-
antwoordelijk	voor	de	vijftien	volgboten	
die	de	zwemmers	begeleidden	geduren-
de	het	hele	 zwemtraject.	De	 teamleden	
waren	voor	een	ieder	herkenbaar	in	hun	
oranje	poloshirts.	Ook	waren	hun	boten	
voorzien	 van	 een	 rode	 vlag	 en	 was	 er	
onderling	 radiocontact.	 “Het	 crisisteam	
was	echt	het	baken	in	het	water	tijdens	
de	marathon”,	vindt	Silos-Sluer.	“Ik	had	
er	 zelf	 een	 rustiger	 en	 veiliger	 gevoel	
bij.	De	sfeer	was	ook	heel	ontspannen.”

Alles vastgelegd 
“Het	 calamiteitenplan	 is	 er	 om	 even-
tuele	 ongevallen	 tijdens	 de	 zwemma-
rathon	 op	 te	 vangen,	 onder	 controle	 te	
houden	 en	 eventuele	 schade	 of	 verlies	
te	 voorkomen	 of	 die	 tot	 het	 minimum	

Opvang van de zwemmers door het Rode Kruis en de Life Guard Brigade Suriname.  
Guno van der Jagt (uiterst links), lid van het crisisteam, kijkt toe.

The Red Cross and Life Guard Brigade Suriname help the swimmers to shore.  
On the left Guno van der Jagt, member of the crisis team. 

Tekst /Text: Sherida Asinga  Foto’s / Photos: Ranu Abhelakh
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involved with a marathon. I didn’t have the faintest 
idea what to do. When I was asked to participate 
for the safety aspect, I became motivated to make 
this the safest marathon ever. The plan was com-
pleted at the meetings.’
The calamity plan states who are in charge of the 
contents and execution of the plan, who would sit 
on the team and their respective tasks. Chantal 
van Keeken, member of the SZB, is very positive 
about the plan. ‘All the aspects were more or less 
in place, but now everything has been put in writ-
ing. The aspects have been detailed and we are 
better geared to one another. We intend to keep 
on working in this fashion.’

Points for Improvement
The plan was evaluated after the marathon. 
‘There will always be things that could’ve been 
done better’, says Silos Sluer. ‘Radio contact, for 
instance, will improve next year, so it means more 
walky talkies and the ladder rail of the pontoon at 
the finish will be checked again before the mara-
thon. Five extra following boats will be used in the 
rear for a better spreading and to keep track of all 
swimmers escorted by their coaches.’
Marcel Tjon Kon Hong, swimming coach of the 
Witte Lotus, who has been with the marathon 
for years, is in favor of this. ‘At the height of the 
race, everybody goes to the front to see what is 
happening, forgetting all about the swimmers in 
the rear. The finish at the ‘Marinetrap’ was not 
safe. This year a pontoon was used to solve that 
problem. The organization of the marathon was 
excellent from the planning to the start. I think that 
Staatsolie has done a superb job and it should 
continue to do so.’  ▲

te	 beperken”,	 legt	 Winston	 Etman	 uit.	
Hij	 is	 Associate	 Safety	 Engineer	 bij	
Staatsolie	 en	 namens	 Staatsolie	 verte-
genwoordiger	 in	 het	 crisisteam.	 “Voor	
mij	was	het	 een	uitdaging	om	het	plan	
op	 te	 stellen,	 omdat	 ik	nooit	 eerder	bij	
de	marathon	betrokken	ben	geweest.	Ik	
wist	dus	 totaal	niet	hoe	het	er	allemaal	
aan	 toe	 ging.	 Nadat	 mij	 gevraagd	 was	
een	 bijdrage	 te	 leveren	 vanuit	 het	 vei-
ligheidsoogpunt,	 raakte	 ik	 gemotiveerd	
deze	marathon	 tot	 een	van	de	veiligste	
ooit	te	maken.	Tijdens	de	brainstormses-
sies	werd	het	plan	afgemaakt.”
In	 het	 calamiteitenplan	 staat	 wie	 de	
verantwoordelijken	zijn	voor	de	inhoud	
en	uitvoering	van	het	plan,	wie	deel	uit-
maken	 van	 het	 crisisteam	 en	 de	 taken.	
Chantal	van	Keeken	van	de	Surinaamse	
Zwembond	 is	 positief	 over	 het	 plan.	
“Alle	dingen	waren	min	of	meer	 reeds	
aanwezig,	 maar	 nu	 is	 alles	 vastgelegd.	
Zaken	 zijn	 gedetailleerder	 beschreven	
en	 er	 is	 een	 betere	 afstemming	 met	
elkaar.	Het	is	zeker	de	bedoeling	dat	we	
op	deze	manier	blijven	werken.”

Verbeterpunten
Na	de	zwemmarathon	is	het	plan	geëva-
lueerd.	 “Er	 zijn	 altijd	 wel	 dingen	 die	
beter	 kunnen”,	 zegt	 Silos-Sluer.	 “Zo	
is	besloten	om	volgend	jaar	het	radio-
contact	te	verbeteren,	meer	portofoons	
dus,	 en	 de	 trapreling	 van	 de	 ponton	
waar	 er	 wordt	 gefinisht	 kort	 voor	 de	
marathon	 weer	 te	 inspecteren.	 Ook	
zullen	 vijf	 extra	 volgboten	 worden	
ingezet	 in	 de	 achterhoede.	 Zo	 heb	 je	
een	 grotere	 spreiding	 en	 een	 beter	
overzicht	 op	 alle	 zwemmers	 onder	
begeleiding	van	hun	coaches.”	
Marcel	 Tjon	 Kon	 Hong,	 zwemcoach	
bij	 de	 Witte	 Lotus	 en	 al	 jaren	 betrok-
ken	 bij	 zwemmarathons,	 beaamt	 dit.	
“Op	 de	 spannende	 momenten	 staat	
iedereen	voorin	 te	dringen	om	alles	 te	
zien	en	de	zwemmers	achterop	worden	
dan	vergeten.	De	finish	bij	de	marine-
trap	was	niet	erg	veilig.	Dit	jaar	is	dat	
opgevangen	met	een	ponton.	Voor	wat	
de	 organisatie	 betreft,	 vond	 ik	 deze	
marathon	heel	goed.	Vanaf	de	opbouw	
tot	 de	 start.	 Ik	 vind	 dat	 Staatsolie	 een	
prachtige	job	heeft	gedaan	en	vooral	zo	
verder	moet	gaan.”	▲

Het crisisteam bestaat uit: Guno van der Jagt (Surinaamse Zwembon, teamleider), Imro Smith 
(Life Guard Brigade Suriname), Lloyd Tolud (Korps Politie Suriname), Joël Zegelaar (Maritieme 
Autoriteit Suriname), Iwan Marengo (Surinaams Rode Kruis), Jan Vandenbergh (safety-consul-
tant) en Winston Etman (Staatsolie).

The crisis team consists of Guno van der Jagt (Suriname Swim Association, team leader), Imro 
Smith (Life Guard Brigade Suriname), Lloyd Tolud (Police Force), Joёl Zegelaar (Maritime Autho-
rity Suriname), Iwan Marengo (Suriname Red Cross), Jan Vandenberg (safety consultant) and 
Winston Etman (Staatsolie)

De jaarlijkse Staatsolie zwemmarathon is gehouden op zondag 5 juli. Gordon Touw Ngie Tjouw, 
vorig jaar nog afwezig, eiste voor de vijfde keer de zege op. Tweede werd de winnaar van het 
afgelopen jaar, Jonathan Neslo. Karlene van der Jagt werd weer de eerste dame aan de finish 
en derde overall. Anne de Vries, geen onbekende bij de marathon, kan duidelijk niet wegblijven 
van het open water. Hij is met zijn �� jaar de oudste deelnemer en deed voor de 25ste keer 
mee. De winnaars bij zowel de dames als heren open klasse kregen naast hun trofee een geld-
prijs van Staatsolie. Daarnaast kregen alle deelnemende zwemmers als presentje een Staats-
olie badlaken.
Aan de 35ste zwemmarathon hebben 102 personen deelgenomen. Dit evenement wordt sinds 
1988 gesponsord door Staatsolie. Er wordt gezwommen over een afstand van 18 km in de Suri-
namerivier van Domburg naar de Waterkant (Paramaribo).

The annual Staatsolie Swimming Marathon was held on Sunday 5 July. Gordon Touw Ngie 
Tjouw, who was absent last year, claimed his fifth victory. Second was last year’s winner, 
Jonathan Neslo. Karlene van der Jagt was the first female to finish securing a third place in the 
overall standings. Anne de Vries, a regular participant, cannot seem to stay away from open 
water events. At age �� he is the eldest participant, competing for the 25th time. The winners in 
the female and male open category received prize money from Staatsolie next to their trophy. 
Additionally all participants received a bath towel with the Staatsolie logo printed on it as a pre-
sent. 102 swimmers competed in the 35th edition of the swimming marathon. Swimmers have to 
cover 18 kilometers of open water from Domburg to the Waterkant (Paramaribo).

De winnaars: Karlene van der Jagt & Gordon Touw Ngie Tjouw. 

The winners: Karlene van der Jagt & Gordon Touw Ngie Tjouw.
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“Ik zou niet achter een bureau willen 
zitten. Het varen is veel uitdagender”, 
zegt Fernando Tjen A Tak, machinist 
op een van de riviertankers van Marine 
Operations. Marine Operations en Oil 
Movement moeten er voor zorgen dat  
geraffineerde producten bij de klant 
terechtkomen.

M arine	 Operations	 is	 gevestigd	 op	
de	 raffinaderij	 te	 Tout	 lui	 Faut	

waar	onze	olie	verwerkt	wordt	tot	die-
sel,	stookolie	en	asfalt.	Vanuit	de	opslag-
tanks	 van	 de	 raffinaderij	 lopen	 pijplei-
dingen	naar	de	steiger	aan	de	Suriname	
rivier.	 Midden	 op	 dit	 ‘platform’	 steken	
twee	vangarmen,	de	‘loadingarms’,	fier	
de	lucht	in	en	komen	alleen	omlaag	om	
de	schepen	die	er	aanmeren	van	olie	 te	
voorzien	(bunkeren).	

Werkarm
De	 afdeling	 Marine	 Operations	 is	 ver-
antwoordelijk	 voor	 de	 bunkering	 van	
internationale	 zeeschepen,	 maar	 ook	
lokale	 vissersboten	 en	 zandboten.	 De	
afzet	 van	 onze	 producten	 vindt	 plaats	
binnen	 Surinaamse	 wateren	 met	 de	
Staatsolie	 IV	 en	 Staatsolie	 V	 die	 een	
capaciteit	 hebben	 van	 respectievelijk	
8750	 en	10.000	barrels.	Deze	 activiteit	

vindt	24	uur	per	dag	plaats,	zeven	dagen	
in	 de	 week.	 Staatsolie	 heeft	 afnemers	
in	 het	 Caribisch	 gebied,	 zoals	 Guy-
ana,	 Trinidad	 &	 Tobago	 en	 Curaçao.	
Er	 worden	 exporttankers	 gehuurd	 om	
olie	 te	 verschepen	 naar	 deze	 afnemers.	
Het	 beladen	 van	 deze	 exporttankers	
doet	 Marine	 Operations.	 Ruwe	 olie	 uit	
de	 olievelden	 in	 Saramacca	 wordt	 via	
een	pijplijn	naar	de	 raffinaderij	 te	Tout	
Lui	Faut	getransporteerd.	Suralco,	onze	
grootste	klant,	ontvangt	haar	product	via	
de	Tout	Lui	Faut	–	Paranam	pijplijn.	Bij	
een	 mogelijke	 uitval	 is	 Marine	 Opera-
tions	met	de	Staatsolie	IV	en	V	in	staat	
deze	taak	uit	te	voeren.		
Marine	operations	houdt	zich	niet	alleen	
bezig	met	bunkerwerkzaamheden.	Van-
wege	 haar	 expertise	 te	 water	 onder-
steunt	 zij	 elk	 jaar	 de	 Staatsolie	 zwem-
marathon	 door	 bemanningsleden	 af	 te	
vaardigen	en	bootjes	in	te	zetten.	In	het	
verleden	 heeft	 Marine	 Operations	 ook	
vaker	 ondersteuning	 verleend	 aan	 de		
Nationale	 Havendag	 die	 jaarlijks	 werd	
georganiseerd.	
De	afdeling	Marine	Operations	staat	niet	
op	zichzelf.	In	2007	werd	Oil	Movement	
er	 aan	 toegevoegd.	 Marine	 Operations	
en	Oil	Movement	 vallen	onder	Marke-
ting,	 de	 divisie	 die	 verantwoordelijk	 is	

The Movement of Oil 

‘I wouldn’t like sitting behind a desk. Sailing has 
much more challenges’, says Fernando Tjen 
A Tak, engineer on one of Marine Operation’s 
river barge tankers. Marine Operations and Oil 
Movement see to it that Staatsolie’s refined prod-
ucts arrive at clients. 

Marine Operations is housed at the refinery at 
Tout Lui Faut where crude is processed into 
diesel, fuel oil and asphalt bitumen. Pipelines 
from the storage tanks lead to the jetty. In the 
middle of this platform two loading arms point to 
the sky. They are only lowered to refuel mooring 
ships (bunkering).

Sub section
The Marine Operations Department is in charge of 
bunkering international ships, but also local fishing 
boats and sand barges. The sale of Staatsolie 
products takes place locally, in Surinamese waters, 
with the Staatsolie IV and V, river barge tankers, 
with a respective capacity of 8,750 and 10,000 
barrels. This is a 24-7 operation. Staatsolie has 
Caribbean clients, including Guyana, Trinidad and 
Tobago and Curacao. To transport the oil to these 
clients Staatsolie leases export tankers. Marine 
Operations is in charge of loading these export 
tankers. Oil produced at Saramacca is transported 
to the refinery at Tout Lui Faut through a pipeline. 

Vanuit de opslagtanks van de raffinaderij lopen pijpleidingen naar de steiger aan de Surinamerivier.

Via pipelines products are transported from the storage tanks to the jetty at the riverside.

De beweging van de olie Tekst /Text: Sherida Asinga
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voor	 de	 afzet	 van	 onze	 producten.	 Oil	
Movement	 zorgt	 voor	 de	 verplaatsing	
van	onze	olie	van	punt	A	naar	punt	B,	
de	beweging	van	de	olie	dus.	Zij	houdt	
de	hoeveelheid	olie	bij	die	binnenkomt	
na	verpomping	uit	Saramacca	en	na	raf-
finage	op	de	raffinaderij.	
Marketing	 geeft	 de	 bestelling	 van	 klan-
ten	door	aan	Oil	Movement	die	op	haar	
beurt	aan	Marine	Operations	de	opdracht	
geeft	voor	het	 transporteren.	De	pijplijn	
waarmee	 stookolie	 wordt	 geleverd	 aan	
Suralco	 valt	 ook	 onder	 het	 beheer	 van	
Oil	Movement.

Regels te water
Ook	 op	 het	 water	 gelden	 er	 regels	
net	 zoals	 in	 het	 verkeer	 op	 straat.	 De	
zeewaardigheid	 van	 onze	 boten	 wordt	
gewaarborgd	 door	 het	 Surinaams	 bin-
nenaanvaringsreglement.	 Elke	 binnen-
vaartboot	 dient	 zich	 te	 houden	 aan	 de	
scheepvaartregels	 die	 voor	 Suriname	
van	 kracht	 zijn.	 De	 Maritieme	 Auto-
riteit	 Suriname	 (MAS)	 controleert	 de	
naleving	 van	 deze	 regels.	 Staatsolie-
boten	 worden	 daarnaast	 ook	 jaarlijks	
geïnspecteerd	 door	 een	 	 internatio-
naal	bureau.	Bij	zo’n	inspectie	worden	
gemiddeld	 wel	 25.000	 diktemetingen	
van	de	romp	(scheepswand)	uitgevoerd.	
Aan	boord	gelden	behalve	de	regels	van	
de	 MAS	 ook	 de	 veiligheidsregels	 van	
Staatsolie.	 De	 steiger	 en	 onze	 boten	
zijn	ISO-gecertificeerd,	 terwijl	Marine	
Operations	ook	werkt	aan	een	specifiek	
maritiem	kwaliteitscertificaat. 

Bemanning
Er	zijn	drie	groepen	van	zeven	beman-
ningsleden	 die	 aan	 boord	 in	 shiftver-
band,	zes	uren	op	en	zes	uren	af	werken,	
dus	twaalf	uren	per	dag.	Fernando	Tjen	
A	Tak,	Machinist	derde	klasse	is	al	acht-

tien	jaar	werkzaam	op	de	boot.	“Ik	zou	
niet	achter	een	bureau	willen	zitten.	Het	
varen	 is	 veel	 uitdagender.	 Je	 maakt	 er	
spannende	dingen	mee,	komt	in	contact	
met	 verschillende	 mensen.”	 Of hij het 
erg vindt om steeds twee weken op het 
water te zijn?	 “Nee,	 ik	 houd	 van	 het	
werk	en	ben	al	gewend	aan	het	vaak	van	
huis	zijn.”
Naast	 de	 21	 personen	 die	 zich	 bezig-
houden	 met	 de	 maritieme	 activiteiten,	
zijn	er	vanuit	de	wal	nog	vijf	personen	
voor	 ondersteunende	 werkzaamheden.	
Allemaal	 mannen.	 Er	 loopt	 er	 niet	 één	
vrouw	 rond.	 Is het werk bij Marine 
Operations dan alleen een mannenaan-
gelegenheid?	Rudyard	King,	Supervisor	
Marine	Operations:	“Absoluut	niet.	Bij	

Suralco, Staatsolie’s biggest client receives the 
product through the Staatsolie-Paranam pipeline. 
If the line is shut down, Marine Operations can 
take over the job with Staatsolie IV and V.
Bunkering is not Marine Operations’ sole opera-
tion. Because of its expertise on the water, the 
department dispatches crews and boats for 
support to the Staatsolie Swimming Marathon. In 
the past Marine Operations used to support the 
National Harbor Day, an annual event. Marine 
Operations does not operate alone. In 2007 the 
Oil Movement Department was attached to it. 
Marine Operations and Oil Movement are sec-
tions of the Marketing Division, which is in charge 
of the sale of Staatsolie products. Oil Movement 
sees to the transport of oil from point A to B, 
hence the movement of oil. This department 
keeps records of the quantity of oil coming in 

Eigen vloot
Staatsolie beschikt vanaf de start van de productie in 1982 over haar eigen 
tankers. De eerste boot, Staatsolie I, was een tweedehands vrachtschip 
uit België dat in Suriname werd omgebouwd tot olietanker. Dat was om 
de olie vanuit Saramacca snel en efficiënt te vervoeren naar klanten. De 
productie bleef stijgen en daarmee de noodzaak voor meer tankers. De 
Staatsolieboten II, III, IV en V kwamen allemaal als bouwpakketten uit 
het buitenland en werden in Suriname door een lokaal bedrijf gebouwd. 
Armand Griffith, tegenwoordig Technician eerste klasse bij Marine Opera-
tions, kwam in 1982 als schipper in dienst van Staatsolie  en weet nog hoe 
primitief alles in het begin te werk ging. “De juiste faciliteiten om de sche-
pen te laden, ontbraken er. Een loopbruggetje moest dienen als steiger. 
Met slechts enkele mensen werd te Saramacca, de olie geladen en via het 
Saramaccakanaal vervoerd naar Paranam. De dagproductie was toen 100 
tot 150 barrels per dag.” Onze producten werden voornamelijk getranspor-
teerd naar Paranam voor de bauxietindustrie en Flora(Paramaribo), waar 
nu het hoofdkantoor gevestigd is. In bedrijf zijn nu nog alleen de Staatsolie 
IV en V die worden gebruikt voor het bunkeren van schepen. 

An Own Fleet
Since the start of its production in 1982 Staatsolie has had its own tank-
ers. The first boat, Staatsolie I, was a second-hand Belgian freighter, 
which was converted into a tanker in Suriname. The tanker was a swift 
and safe means to transport crude from Saramacca to Staatsolie clients. 
As the production kept increasing the need grew for more tankers. The 
Staatsolie boats II, III, IV and V arrived in Suriname as construction kits 
and were constructed locally. Armand Griffith, now Technician 1st Class, 
entered service in 1982 as Skipper. He still recalls how primitive opera-
tions were back then. ‘We didn’t have the proper facilities to load boats 
back then. A small footbridge served as loading pier. A handful of people 
loaded the boats at Saramacca, which then transported the crude via the 
Saramacca Kanaal to Paranam. The daily production was between 100 
and 150 bbls.’  Staatsolie products were transported mainly to Paranam, 
for the bauxite industry and to Flora (Paramaribo) where the main office 
is now. Staatsolie IV and V are the only remaining boats from the fleet. 
They are used for bunkering operations. 

Bunkering
Het bunkeren van schepen vormt een belang-
rijke bron van inkomsten voor Staatsolie. De 
producten zijn helemaal afgestemd op de wen-
sen van bunkerklanten. De eerste internationa-
le bunkering vond plaats in 2000. Met de bouw 
van de pijplijn Tout Lui Faut-Paranam hadden 
de Staatsolie IV en Staatsolie V minder olie te 
vervoeren. Er kwamen steeds meer aanvragen 
voor het bunkeren van schepen met diverse 
soorten scheepsbrandstoffen en in steeds gro-
tere hoeveelheden. Van 8.000 liters, werd dat 
op een gegeven moment 120.000 tot 140.000 
liters. De Staatsolie IV en V werden toen door 
Marine Operations ingezet voor de bunkering 
van schepen, internationaal en lokaal. De 
Staatsolie IV en V zou je kunnen vergelijken 
met twee grote drijvende pompstations. Een 
toenemend aantal internationale schepen vaart 
speciaal voor het innemen van onze bunkerolie 
de Suriname rivier op. Nabij Nieuw Amsterdam 
gaan ze voor anker en worden midden op de 
rivier bijgetankt. Schepen in de havens aan de 
Surinamerivier en in Nickerie worden ook door 
ons voorzien. 

Bunkering 
Bunkering ships is an important source of 
income for Staatsolie. The products are made 
to the customer’s specifications. The first 
international bunkering took place in 2000. 
After the construction of the Tout Luit Faut 
– Paranam pipeline the Staatsolie IV and V 
had less oil to transport. Staatsolie, however, 
received a growing number of requests for 
bunkering of ships that used a variety of fuels. 
The quantities also grew. Bunkering quanti-
ties soared from 8,000 to 120,000 and even 
to 140,000 liters. Marine Operations then 
deployed Staatsolie IV and V for bunkering 
operations on international and local ships. 
The boats can be compared to two floating 
gas stations. A growing number of inter-
national ships sail into the Suriname River 
especially for the Staatsolie bunker oil. They 
anchor close to Nieuw Amsterdam and are 
then bunkered in mid river. Ships that berth in 
harbors on the Suriname River and in Nickerie 
also receive Staatsolie bunker oil
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from Saramacca and the quantity after refining.
Marketing informs Oil Movements about orders 
from clients and the department in turn orders 
Marine Operations to carry out the transport. The 
pipeline that transports fuel oil to Suralco is also 
supervised by Oil Movement.  

Rules on the Water
There are rules on the water just like in traffic 
on land. The seaworthiness of Staatsolie boats 
is guaranteed by Surinamese regulations. Every 
inland vessel has to stick to the navigation rules. 
The Maritime Authority Suriname (MAS) sees to it 
that these rules are observed. Staatsolie boats are 
additionally inspected annually by an international 
agency. At these inspections an approximate 
25,000 thickness measurements are carried out 
on the hull. On board the Staatsolie safety rules 
are applied next to the MAS rules. The pier 
and both boats are ISO certified while Marine 
Operations is preparing for a specific maritime 
quality control certificate.

Crew
There are three groups of seven crews on board 
who work in six hour shifts on and off, so 12 hours 
a day. Fernando Tjen A Tak, Engineer Third Class 
has been working on the boat for 18 years. ‘I 
wouldn’t like sitting behind a desk. Sailing is much 
more challenging. A lot of exciting things happen 
and you meet a lot of people.’ ‘But is two weeks 
out a problem?’ No, I like my work and I’m used to 
being away from home for extended periods.’
Next to the 21 maritime crews there are five 
land-based crews for supporting duties. They 
are all men, not one woman. ‘Is the work at 
Marine Operations solely for men?’ Rudyard King, 
Supervisor Marine Operations: ‘Absolutely not. 
Here at Staatsolie it seems like a men thing. We 
have to take what the job market offers, however. 
I know there are women working on international 
ships, but maybe they don’t consider Staatsolie 
salaries attractive enough’, he adds smiling. With 
a Skipper / Motorist diploma or an intermediate 
nautical training one can find a job at Marine 
Operations. ‘Qualified employees, however, are 
scarce. Now that the Suriname Navigation School 
is reopened we will maybe get a bigger number of 
qualified applicants.’ ▲

Staatsolie	 lijkt	het	een	mannenaangele-
genheid.	We	zijn	echter	afhankelijk	van	
wat	 de	markt	 ons	biedt.	 Ik	weet	 dat	 er	
wel	 vrouwen	 werken	 op	 internationale	
schepen,	maar	misschien	vinden	ze	het	
salaris	 bij	 Staatsolie	 niet	 aantrekkelijk	
genoeg”,	 voegt	 hij	 er	 lachend	 aan	 toe.	
Met	 een	 diploma Schipper-Motorist	 of	
Middelbaar Nautische Opleiding	kun	je	

in	principe	al	bij	Marine	Operations	aan	
de	 bak.	 “Gekwalificeerd	 personeel	 is	
echter	schaars.	Met	de	heropstart	van	de	
Surinaamse	 Scheepvaartschool	 krijgen	
we	 misschien	 een	 groter	 aanbod	 aan	
gekwalificeerd	personeel.”	▲

De Tradewind River Panama, een van de exportschepen.

The export tanker, Tradewind River Panama. 

Veiligheid 
Om de veiligheid van de bunkeroperatie en van de werknemers te garanderen, is recent een grote 
investering gepleegd. Op de Staatsolie V zijn begin dit jaar twee hydraulische kranen aan boord 
geplaatst. Bij het bunkeren van inkomende schepen moest jarenlang een hele zware slang van 
bijkans twintig meter handmatig gekoppeld worden. Zo’n drie tot vijf werknemers moesten er aan 
te pas komen om deze op te tillen wat weer gezondheidsrisico’s met zich meebracht. Het tillen en 
verplaatsen van de slang gebeurt nu met de kranen en de bunkeroperatie wordt veiliger uitgevoerd. 
De Staatsolie IV krijgt ook soortgelijke kranen. 

Safety 
To guarantee the safety of the bunkering operation and of the crews, a big investment was made 
recently. Two hydraulic cranes were constructed aboard Staatsolie V at the start of this year. For 
years, at the bunkering operations, a heavy, almost 20-meters-long hose had to be connected 
manually. It took three to five crews to lift this hose causing health hazards. The cranes now lift 
and move the hose, making bunkering operations much safer. Similar cranes will be constructed 
on Staatsolie IV.

Voorbereiden voor verpomping.

Line up for bunkering.
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De family day is het grootste per-
soneelsevenement van Staatsolie. 
Elk jaar moeten zo’n 3000 mensen 
worden ondergebracht, gevoed en 
vermaakt. De dienstverleners die 
hiervoor worden ingehuurd, vol-
doen aan de Staatsoliestandaarden 
en dragen met kwaliteitswerk bij 
aan het succes van de family day. 

Colakreek	blijkt	door	de	 jaren	heen	
de	meest	aangewezen	plek	voor	de	

family day.	 Het	 oord	 is	 groot	 genoeg	
voor	 de	 ongeveer	 1200	 vaste	 mede-
werkers	en	contractormedewerkers	met	
hun	gezinnen.	
De	 Commissie	 Family Day	 zorgt	 er	
elk	jaar	voor	dat	mensen	tevreden	naar	
huis	terugkeren.	Dat	kan	alleen	bereikt	
worden	door	de	beste	dienstverleners	–	
die	hun	kunnen	reeds	hebben	bewezen	
–	aan	te	trekken.	De	family day	wordt	
door	een	commissie	georganiseerd	en	
bestond	dit	jaar	uit:	Widjai	Jungerman-
Gangadin,	Rieke	Wijngaarde,	Sharine	
Silos-Sluer,	 Liane	 Noten,	 Kitty	 Tjon	
En	Fa,	Howard	Coronel,	Roy	Gopie	en	
Maureen	Malone.	De	family day	werd	
voor	 het	 eerst	 in	 2000	 georganiseerd	
in	 verband	 met	 het	 20-jarig	 bestaan	
van	Staatsolie.	

Veldkeukens
Wat	zou	de	family day	zijn	zonder	drank	
en	 lekker	 eten?	 Het	 eten	 wordt	 uitbe-
steed	aan	ervaren	cateraars,	sinds	enkele	
jaren	 aan	 minimaal	 vier	 wat	 betekent	
dat	één	cateraar	voor	zo’n	achthonderd	
mensen	 moet	 koken.	 Het	 eten	 wordt	
voor	het	grootste	deel	–	vooral	vlees	en	
groente	–	ter	plekke	bereid	en	verpakt	in	
“veldkeukens”.	Voor	de	bezoekers	is	dit	
een	 garantie	 op	 vers	 en	 veilig	 voedsel.	
Het	 opzetten	 van	 de	 keukens	 betekent	
dat	er	door	de	organisatie	voorzieningen	
moeten	worden	getroffen,	 zoals	 tenten,	
brandveiligheid	en	voldoende	water.	
Een	 goede	 voorbereiding	 en	 planning	
zijn	geen	luxe.	De	zusters	Ursula	Wolf-
Starke	 (kokkin)	 en	 Mildred	 Starke	
(belast	 met	 de	 logistiek)	 van	 Ursula’s	
Catering,	 weten	 dat	 maar	 al	 te	 goed.	
Mildred	 Starke	 vertelt	 dat	 de	 planning	
begint	 zodra	de	datum	bekend	 is.	 “Dat	
moet	wel	als	je	voor	meer	dan	achthon-
derd	 mensen	 moet	 koken.	 We	 moeten	
vooral	 letten	 op	 voedselveiligheid.	 Op	
de	 dag	 zelf	 beginnen	 wij	 om	 twee	 uur	
in	 de	 nacht	 met	 de	 voorbereidingen.	
Een	deel	van	het	eten,	zoals	rijst,	wordt	
in	 Paramaribo	 gekookt	 en	 in	 speciale	
isolatieboxen	 op	 de	 juiste	 temperatuur	
gehouden	tijdens	het	vervoer	naar	Cola-
kreek.	 De	 rest	 wordt	 ter	 plekke	 klaar-

Je weet precies wat verwacht wordt
Tekst / Text: Sherida Asinga   Foto’s / Photos: Richenel Coulor / Archief / File
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Het eten wordt voor het grootste deel ter plekke bereid en verpakt.

Meals are mainly prepared on site.

You Know Exactly What is 
Expected

The family day is the biggest event for Staatsolie 
employees. Every year some 3,000 people 
have to be accommodated, fed and entertained. 
The service providers hired for this event meet 
Staatsolie requirements. With their quality work 
they contribute to the success of the family day. 

Through the years Cola Kreek has proven to 
be the most suitable place for the family day. 
The resort is large enough to accommodate the 
approximately 1,200 employees and contractors 
with their families.
The Family Day Committee sees to it every year 
that the guests return home satisfied. This can 
only be accomplished if the best service provid-
ers are hired, those that have proven their worth. 
The family day is organized by a committee and 
this year’s committee included Widjai Jungerman-
Gangadin, Rieke Wijngaarde, Sharine Silos-Sluer, 
Liane Noten, Kitty Tjon En Fa, Howard Coronel, 
Roy Gopie and Maureen Malone. The event 
was organized for the first time in 2000 when 
Staatsolie celebrated its 20th anniversary. 

Field Kitchens
What would the family day be without beverages 
and delicious food? The food is contracted to 
experienced caterers. For the past few years 
there have been at least four, which means that 
one caterer has to cook for some 800 people. The 
food, especially vegetables and meat, is mainly 
cooked on site and packed in field kitchens. For 
the guests this is a guarantee that the food is 
freshly cooked and safe. Putting up these kitchens 
requires special arrangements including tents, fire 
safety and an ample supply of water.
Good preparations and planning are not a 
luxury. The Starke sisters – Ursula (cook) and 
Mildred (in charge of logistics) – from Ursula’s 
catering, know more than any other person 
what this means. Mildred Starke explains that 
the planning starts the moment the date has 
been set. ‘There is no other way if you have to 
cook for more than 800 people. Food safety is 
our main concern. On the day of the event we 
start preparations at two in morning. Part of the 
food, the rice, is cooked in Paramaribo and kept 
warm in special isolation boxes during transport 
to Cola Kreek. The rest of the food is prepared 
on site and packed. This makes distribution a 
lot easier. The cutlery are wrapped in advance. 
Ursula Wolf-Starke: ‘We are always on sched-
ule. We enjoy our work. There are people who 
specially want our food and it gives great satis-
faction when we see how they enjoy it.
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Standard  
Cola Kreek is a big resort. There are plenty of 
shady trees and there are seats in the huts, but 
they are not enough for 3,000 people. Extra 
chairs, tables and small tents are needed. Next 
to that tents have to be put up, among others, for 
the caterers, for the distribution of beverages and 
snacks, for make up and handicrafts. Niamats 
Verhuurbedrijf has been the regular supplier for 
years. ‘We not only supply the 3,000 chairs and 
�00 tables, but we scatter them throughout the 
resort’, says Remie Niamat. He visits the site 
before putting up the tents. ‘We have to build 
some 45 tents, so we start four days before the 
event. Next to that we have to put up the play sta-
tions for the kids, and see to it that the cool boxes 
and water tanks are OK. It is quite an intensive 
operation. Logistically wise the Staatsolie family 
day is the best and to me it has set the standard. 
The service providers are given explicit instruc-
tions on what to do and how, so we know exactly 
what is expected from us. This has helped us to 
improve the quality of our service.’ 

Safety 
Safety of the guests is top priority for the organiz-
ing committee and it has to be in line with the 
Staatsolie safety requirements. Two doctors and 
members of the Surinamese Red Cross are on 
duty in case of emergencies. Since the guests, 
namely the children, spend the day mostly in the 
water the Life Guard Brigade Suriname (LGBS) 
is hired.
‘Our task is to guarantee safety in and around 
the water’, says Andy Ragoenathsingh of LGBS. 
‘When it comes to safety aspects, we are on the 
same page as Staatsolie. We pay two inspec-
tion visits to the site to make sure there are no 
threats to swimmers, such as tree stumps, and to 
ascertain that the water is clean. On the day of the 
event we field 25 people and everybody knows 
his job. Staatsolie is the first large firm we’ve done 
business with and it has created opportunities for 
us. I think that we’ve proven our worth.’

Entertainment 
Besides in the water, children can be entertained 
with handicrafts, they can show their singing tal-
ents, and participate in games with the Kimmy’s 
Land crew of Kimberly Weibolt. It is the second 
year that Kimmy’s Land is present at the family 
day. ‘We’ve started preparations a month ago, 
putting down all events in writing. We mostly start 
with an event for all ages. This year we had a 
bingo drive with nice presents. The musical chairs 
and the human train are much appreciated by the 
children. We look at how they enjoy themselves 
with the games. The family day is a new experi-
ence for us. It’s completely different from what we 
do on television. Staatsolie is one of the biggest 
firms we’ve worked with so far and we’re so proud 
that they’ve considered us. We’re truly honored to 
be a part of this event.’

gemaakt	 en	 verpakt	 wat	 de	 distributie	
enorm	 vergemakkelijkt.	 Bestek	 wordt	
van	tevoren	verpakt.	
Ursula	Wolf-	 Starke:	 “We	 zijn	 altijd	 op	
schema.	 We	 houden	 van	 het	 werk	 en	
doen	het	met	alle	liefde.	Je	hebt	mensen	
die	speciaal	bij	je	willen	komen	eten.	Het	
doet	ons	zeker	goed	wanneer	we	merken	
dat	de	mensen	van	ons	eten	genieten.”	

Maatstaf
Colakreek	is	groot,	er	zijn	genoeg	scha-
duwbomen	 en	 de	 hutten	 op	 het	 terrein	
bieden	zitplaats,	maar	dat	is	niet	genoeg	
voor	 3000	 personen.	 Er	 moeten	 extra	
stoelen,	 tafels	 en	 tentjes	 worden	 aange-
rukt.	Daarnaast	moeten	er	tenten	worden	
gebouwd	voor	onder	andere	de	cateraars,	
voor	 het	 verstrekken	 van	 drankjes	 en	
snacks,	 schminken	 en	 knutselen.	 Hier-
voor	 is	 Niamats	 Verhuurbedrijf	 al	 jaren	
de	 vaste	 leverancier.	 “Wij	 leveren	 niet	
alleen	drieduizend	stoelen	en	zeshonderd	
tafels,	maar	zetten	die	ook	over	het	heel	
terrein	uit”,	vertelt	Remie	Niamat.	

Vooraf	oriënteert	Niamat	zich	ter	plekke.		
“Er	moeten	zo’n	45	stuks	opgezet	wor-
den,	 dus	 beginnen	 we	 vier	 dagen	 van	
tevoren.	Verder	moeten	de	speeltoestel-
len	voor	de	kinderen	worden	opgesteld,	
koelboxen	 worden	 geregeld	 en	 water-
tanks	 in	orde	gemaakt.	Het	 is	 een	 zeer	
intensieve	operatie,	maar	een	uitdaging	
die	 we	 graag	 aangaan.	 De	 Staatsolie	
family day	 is	 wat	 logistiek	 betreft	 de	
beste	en	heeft	mijn	 inziens	de	maatstaf	
gelegd.	Als	 dienstverlener	 krijg	 je	 van	
tevoren	 te	 horen	 wat	 er	 gedaan	 moet	
worden	en	hoe.	Je	weet	dus	precies	wat	
van	je	verwacht	wordt.	Hierdoor	hebben	
wij	onze	dienstverlening	ook	kwalitatief	
kunnen	verbeteren.”

Veiligheid 
De	 veiligheid	 van	 de	 gasten	 is	 voor	
de	 organisatiecommissie	 topprioriteit,	
conform	 Staatsoliestandaarden.	 Mocht	
er	 zich	 iets	 voordoen	 dan	 zijn	 er	 twee	
artsen	en	leden	van	het	Rode	Kruis	aan-
wezig.	 Aangezien	 de	 bezoekers,	 vooral	
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de	kinderen	de	dag	voornamelijk	 in	het	
water	doorbrengen,	wordt	de	Life	Guard	
Brigade	Suriname	(LGBS)	ingehuurd.
“Onze	 taak	 is	 om	 de	 veiligheid	 in	 en	
rondom	het	water	te	garanderen”,	vertelt	
Andy	Raghoenathsingh	van	LGBS.	“Wat	
de	veiligheidsaspecten	betreft,	zitten	we	
op	 één	 lijn	 met	 Staatsolie.	 Van	 tevoren	
vinden	er	twee	inspecties	plaats	om	na	te	
gaan	of	er	gevaren	zijn	voor	zwemmers	
zoals	boomstronken	in	de	kreek	en	of	het	
water	 schoon	 is.	 We	 zijn	 op	 de	 family 
day	 met	 25	 mensen	 en	 iedereen	 weet	
duidelijk	wat	zijn	taak	is.	Staatsolie	is	het	
eerste	 grote	 bedrijf	 waarmee	 we	 in	 zee	
zijn	 gegaan,	 daarna	 zijn	 andere	 deuren	
voor	ons	opengaan.	Ik	denk	dat	we	intus-
sen	ons	nut	hebben	bewezen.”

Entertainment
Kinderen	kunnen	zich	op	de	family day 
behalve	in	het	water	ook	vermaken	met	
knutselen,	 hun	 zangtalenten	 tonen	 bij	
de	karaoke,	meedoen	met	 spelletjes	bij	
Kimmy’s	 land	 van	 Kimberly	 Weibolt.	
Kimmy’s	 Land	 was	 er	 dit	 	 jaar	 voor	
de	 tweede	 keer	 bij.	 “De	 voorbereiding	
begon	al	een	maand	van	tevoren,	waar-
bij	alle	activiteiten	op	papier	zijn	gezet.	
Meestal	starten	we	met	iets	waar	zowel	
jongeren	 als	 volwassenen	 aan	 kunnen	
deelnemen.	 Dit	 jaar	 hadden	 we	 een	
bingo	met	leuke	prijsjes.	De	stoelendans	
en	rijtjesdans	vallen	in	de	smaak	bij	de	
kinderen.	 Bij	 de	 spelletjes	 letten	 we	
vooral	op	de	sfeer.	De	family day	heeft	
ons	 zeker	 een	 ervaring	 rijker	 gemaakt.	
Het	 is	 weer	 anders	 dan	 voor	 de	 tele-
visie.	 Staatsolie	 is	 een	 van	 de	 grootste	
bedrijven	 waarmee	 we	 tot	 nu	 toe	 heb-
ben	gewerkt.	We	zijn	enorm	trots	dat	ze	
iets	in	ons	hebben	gezien	en	vinden	het	
een	hele	eer	dat	we	deel	mogen	zijn	van	
deze	dag.”
De	 hele	 dag	 door	 zorgt	 DJ	 Mario,	 een	
van	de	populairste	disc jockeys	in	Suri-
name,	voor	de	muziek,	waarbij	iedereen	
aan	zijn	trekken	komt.

Kaaiman
“Mevrouw,	mevrouw…ik	wil	een	kaai-
man	 zijn”,	 roept	 een	 jongetje	 in	 de	
schminktent.	 Sanrizia	 Heye	 en	 haar	
team	kijken	niet	vreemd	op	van	dit	soort	
verzoeken.	Zij	schminken	of	beschilde-
ren	het	lichaam	van	jong	en	oud	met	elk	
gewenste	figuur.	Van	de	meest	gewilde	
–	spiderman, kikkers,	een	pauw	of	pape-
gaai	 en	 niet	 te	 vergeten	 de	 populaire	
figuren	 zoals	 Cars	 en	 Dora.	 “Hygiëne	
is	erg	belangrijk”,	zegt	Heye,	“	vandaar	

dat	 het	 water	 waarmee	 gewerkt	 wordt	
steriel	gemaakt	wordt	en	we	huidvrien-
delijke	 schminkpoeder	 gebruiken	 die	
geen	 irritaties	 geeft	 en	 makkelijk	 te	
verwijderen	 is.	 We	 zijn	 al	 vier	 jaar	 op	
de	Staatsolie	family	day	en	we	kijken	er	
elke	keer	weer	naar	uit	om	er	te	zijn.	We	
genieten	 even	 veel	 als	 de	 kinderen	 die	
bij	 ons	 aan	 tafel	 komen	 zitten	 en	 hun	
wens	 kenbaar	 maken.	 Ze	 vertellen	 je	
uit	het	hart	wat	ze	graag	willen	zijn	en	
als	we	hen	gelukkig	kunnen	maken,	dan	
zijn	wij	ook	gelukkig.”

Wanneer	 tegen	 vier	 uur	 ’s	 middags	 de	
laatste	 bezoekers	 Cola	 Kreek	 verlaten,	
komt	 het	 leger	 dienstverleners	 weer	 in	
beweging.	 Alles	 wordt	 afgebroken	 en	
opgeruimd.	 Het	 vuil	 wordt	 vakkundig	
door	de	schoonmaakploeg	van	Job	Cre-
ation	 bij	 elkaar	 gebracht	 en	 afgevoerd.	
Deze	 ploeg	 is	 overigens	 de	 hele	 dag	
in	 de	 weer	 om	 het	 terrein,	 de	 toiletten	
en	de	kleedkamers	zo	schoon	mogelijk	
te	 houden.	 	 Er	 blijft	 weinig	 achter	 om	
bezoekers	 de	 volgende	 dag	 te	 laten	
geloven	dat	er	de	dag	ervoor	een	groot	
evenement	is	geweest	op	Colakreek.	▲

DJ Mario, one of the most popular disc jockeys in 
Suriname, is in charge of the music, playing songs 
to everybody’s heart content.

Cayman 
‘Please ma’am, ... I want to be a cayman’, one of 
the boys in the make up tent begs. Sarinzia Heye 
and her team are not surprised by these requests. 
They make up or paint both young and old meet-
ing everybody’s request. Frequently requested 
are Spiderman, frogs, a peacock or a parrot, but 
also popular figures including Cars and Dora. 
‘Hygiene is very important says Heye. ‘We use 
sterile water and skin-friendly make up powder 
that doesn’t cause irritations and can be removed 
easily. We have been at the family day for the past 
four years and every year we’re looking forward to 
this event. We enjoy ourselves just like the chil-
dren who come to us with their requests. They tell 
you their wishes straight from the heart and we’re 
happy if we can make them happy.’
 
When the last guests leave at four, the service 
providers move in once again. Everything is dis-
mantled and cleaned up. Garbage is collected and 
disposed off professionally by the sanitation spe-
cialists of Job Creation. The Job Creation crew is 
present throughout the day to keep restrooms and 
changing cubicles proper. No one visiting Cola 
Kreek the next day would believe that a very great 
event had been held there the previous day. ▲
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Karuna Bhoendie is Reservoir Engi-
neer bij Production Operations van 
Staatsolie. Voor haar werk – zij rijdt 
elke dag van Paramaribo-Noord naar 
Sarah Maria in Saramacca – is zij 
dagelijks minimaal tien uren van 
huis. Toch maakt ze tijd vrij voor 
vrijwilligerswerk. Renovatie van de 
in verval geraakte CCS bibliotheek 
op Maretraite is een sociaal project 
waar zij zich nu voor inzet.

D e	 vraag	 waar	 ze	 de	 tijd	 vandaan	
haalt,	 wuift	 ze	 lachend	 weg.	 Ze	

is	 bescheiden	 en	 praat	 niet	 graag	 over	
zichzelf.	“Iedereen	vraagt	zich	af	hoe	ik	
het	klaarspeel:	mijn	werk,	 huishouding	
en	 dit	 nog”,	 	 gebaart	 ze	 naar	 het	 CCS	
gebouw.	“	Ik	doe	gewoon	wat	er	gedaan	
moet	 worden.	 Ik	 heb	 de	 vaste	 overtui-
ging	dat	je	als	mens	je	dienstbaar	moet	
opstellen.”
‘Redt	 de	 CCS	 bib	 Maretraite:	 lezen	 is	
de	sleutel	tot	succes.	Helpt	u	mee?’	Dit	
staat	op	een	banner	bij	de	CCS	biblio-
theek	 aan	 de	 Weg	 naar	 Maretraite.	 De	
renovatie	 van	 het	 gebouw	 is	 sinds	 mei	
2009	in	volle	gang.	Het	heeft	een	mooie	
witte	 verflaag	 en	 voor	 de	 voorgevel	

is	 gebruik	 gemaakt	 van	 aantrekkelijke	
felle	 kleuren	 zoals	 oranje,	 groen	 en	
rood.	De	ramen	ontbreken	nog,	het	ter-
rein	moet	nog	een	beurt	krijgen	en	een	
nieuwe	 schutting	 is	 noodzakelijk	 voor	
de	veiligheid	van	bezoekers.

Sociaal
Bhoendie	is	een	trouwe	bezoeker	van	de	
CCS	 bibliotheek	 Maretraite.	 Met	 haar	
zoon	bezoekt	ze	het	gebouw	al	jaren.	Ze	
houdt	van	 lezen	en	verdiept	zich	graag	
in	 spirituele	 boeken.	 “Ze	 peppen	 me	
op	en	laten	me	positief	blijven.	Sociaal	
zijn,	 heb	 ik	 in	 mijn	 opvoeding	 meege-
kregen.	 Dat	 hoeft	 niet	 perse	 met	 geld,	
maar	 je	 kan	 ook	 je	 tijd	 besteden	 aan	
vrijwilligerswerk.”
Bhoendie	 zag	 hoe	 het	 bibliotheek	
gebouw	 in	 verval	 raakte.	 “Het	 was	
gewoon	 gevaarlijk	 om	 er	 te	 vertoeven.	
Delen	 van	 het	 plafond	 met	 kabels	 en	
ventilatoren,	stonden	er	gammel	bij.	De	
stichting	 Cultureel	 Centrum	 Suriname,	
CCS,	 heeft	 landelijk	 tien	 filialen.	 Ik	
ken	 het	 onderhoudsprogramma	 van	 de	
organisatie	niet,	maar	vorig	 jaar	had	 ik	
echt	zoiets	van:	dit	gebouw	móet	gere-
noveerd	worden.”	

Je moet je als mens dienstbaar opstellen

One Has to be Helpful 

Karuna Bhoendie is Reservoir Engineer with the 
Production Operations at Staatsolie.  She is at 
least 10 hours away from home every day for 
her work, for she drives from Paramaribo North 
to Sarah Maria in Saramacca. Yet, she has time 
for volunteer work. Renovation of the deteriorated 
CCS library at Maretraite is a social project she 
has adopted. 

When asked where she finds the time, she just 
smiles. She is modest and does not really like 
talking about herself. ‘Everybody keeps wonder-
ing how I do it: my work, my family and then this’, 
she says pointing to the building. ‘I just do what 
has to be done. I’m convinced that one has to 
be helpful.’
‘Save the CCS library Maretraite: Reading is the 
key to success. Will you lend a helping hand?’  
This text is printed on the banner in front of 
the CCS library at the Weg naar Maretraite. 
Renovation of the building started in May last. 
The building was given a fresh white coat of 
paint. For the front, eye-catching bright colors 
have been used, including orange, green and red. 
The windows have not been placed yet, the yard 
needs cleaning-up and a new fence is absolutely 
necessary for the visitor’s safety.

Social 
Bhoendie is a regular visitor of the CCS library at 
Maretraite. For years, she and her son have been 
frequenting the building. She likes reading, with 
spiritual books topping the lists of her favorites. 
‘They revive me and help me stay positive. I was 
taught as a child to be social. You don’t necessar-
ily need money for that, because you can invest 
time in volunteer work.
Bhoendie witnessed the deterioration of the library 
from up close. ‘It had become a threat. Parts of the 
ceiling with electricity cables and fans were totally 
ramshackle. The Cultureel Centrum Suriname 
Foundation (CCS) has ten affiliates across the 
country. I don’t know anything about their main-
tenance schedule, but last year I decided this 
building has to be renovated.’

Renovation
Bhoendie learnt from the head of the library that 
another regular visitor, Jennifer Abrahams, also 
wanted to help with the renovation. In February 
2008 plans were drafted for the rehabilitation of 
the building. The first action was making pam-
phlets to gather support from other visitors. Then 
there was a fundraiser during which books were 
sold. At the same time letters for donations went 
out to several firms. The renovation was estimated 

Tekst & Foto / Text & Photo: Sabitrie Gangapersad

Karuna Bhoendie: “Het gebouw mag nooit meer zo in verval raken”.

Karuna Bhoendie: ‘The building may never again deteriorate’.
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at US$ 135,000. Staatsolie gave US$ 10,000. The volunteer 
group, which started with two, now exceeds ten.

Cultural Education 
After the renovation, the library will not be a place for only 
borrowing books. ‘We will give cultural education such as 
music lessons. In addition to the reading room, there will be 
a study room and a room for children with toys and children’s 
books. Some room has been spared for an internet facility. 
We plan to put that room up for rent so that the proceeds can 
be used for the maintenance. The building may never again 
deteriorate.’ The renovation had to be finished by the end of 
July last, but the lack of means is causing arrears. ‘We’re 
still lobbying for the missing US$ 10,000. The fence will now 
have to wait. We’re trying to get the necessities done to get 
the library started again. ▲

Renovatie 
Na	een	gesprek	met	het	hoofd	van	
de	 bibliotheek	 kwam	 Bhoendie	
erachter	 dat	 Jennifer	 Abrahams,	
een	andere	trouwe	bezoeker	van	de	
bibliotheek,	 zich	 ook	 wilde	 inzet-
ten	 voor	 de	 renovatie.	 In	 februari	
2008	 werden	 er	 plannen	 gemaakt	
voor	herstel	van	het	gebouw.	Eerst	
werden	er	folders	gemaakt	voor	de	
leden	 voor	 ondersteuning.	 Daarna	
werd	 een	 fundraisingsactiviteit	
georganiseerd	 waarbij	 er	 boe-
ken	 werden	 verkocht.	 Tegelijker-
tijd	 werden	 er	 donatieverzoeken	
gericht	 aan	 bedrijven.	 De	 reno-
vatie	 werd	 begroot	 op	 ruim	 US$	
135.000.	 Van	 Staatsolie	 ontving	
de	 groep	 US$	 10.000.	 Begonnen	
met	twee,	telt	de	vrijwilligersgroep	
voor	 de	 renovatie	 van	 de	 CCS	
bibliotheek	Maretraite	nu	meer	dan	
tien	personen.

Culturele vorming
Na	 de	 renovatie	 wordt	 de	 biblio-
theek	niet	alleen	een	plek	waar	er	
boeken	zullen	worden	uitgeleend.	
“We	 gaan	 ook	 doen	 aan	 cultu-
rele	 vorming	 zoals	 het	 verzorgen	
van	 muzieklessen.	 Los	 van	 de	
leeszaal,	 komt	 er	 ook	 een	 stu-
dieruimte	 en	 een	 kinderhoekje	
met	 speeltjes	 en	 kinderboeken.	
Er	is	ook	een	ruimte	vrijgehouden	
voor	 internetfaciliteit.	 We	 willen	
die	 ruimte	 graag	 verhuren,	 zodat	

het	 geld	 kan	 worden	 aangewend	
voor	 onderhoud	 van	 het	 pand.	
Het	 gebouw	 mag	 nooit	 meer	 zo	
in	 verval	 raken.”	 De	 renovatie-
werkzaamheden	moesten	eind	juli	
al	 klaar	 zijn,	 maar	 het	 tekort	 aan	
middelen	stagneert	de	werkzaam-
heden.	“We	zijn	nog	aan	het	 lob-
byen	 voor	 het	 tekort	 van	 ruim	
US$	 10.000.	 De	 schutting	 moet	
daardoor	 nog	 even	 wachten.	 We	
doen	het	hoogst	noodzakelijke	om	
de	bibliotheek	wederom	te	kunnen	
openen.”	▲

Op	 donderdag	 3	 september	 2009	 is	 ons	 komen	 te	
ontvallen	 onze	 gewaardeerde	 medewerker	 en	 col-
lega,	Benito Jean Egbert Foen A Foe.	Hij	kwam	op	
1	september	1995	in	dienst	van	Staatsolie	en	vierde	
het	 afgelopen	 jaar	 nog	 zijn	 12,5-jarig	 jubileum.	
Benito	 was	 Well	 Operator	 2de	 klas	 bij	 de	 afdeling	
Field	 Production	 Tambaredjo.	Aan	 het	 werk	 stond	
hij	 simpelweg	bekend	 als	Snesi	 of	Foeng.	Volgens	
zijn	 collegae	was	hij	 een	gedreven	medewerker	 en		
erg	behulpzaam.	Benito	had	een	voorliefde	voor	de	
natuur,	 koken	 en	 jagen.	 Zijn	 levenslust	 en	 de	 uit-
spraak	“In de hemel is er geen bier, daarom drink ik 
het hier”	zullen	nooit	vergeten	worden.	Een	laatste	
groet	van	zijn	collegae	aan	Benito:	Wat was het fijn 

jou gekend te hebben en met je gewerkt te hebben. Bedankt voor alle kleine en grote 
dingen die jij voor ons hebt gedaan. Het gaat je goed waar je nu ook bent.	▲

In Memoriam

On Thursday 3 September 2009 our esteemed 
fellow-worker and colleague, Benito Foen A Foe, 
left for a better place. Benito started working with 
the company on 1 September 1995. Last year 
he celebrated his 12.5 years jubilee. Benito was 
Well Operator 2nd Class with Field Production 
Tambaredjo. To his colleagues he was simply 
Snesi (Chinaman) or Foeng. They describe him 
as a passionate colleague and always ready 
to help. Benito liked the outdoors, cooking and 
hunting. His joy of living and his statement ‘In 
Heaven there is no beer, that’s why I drink it here’ 
will never be forgotten. With the following words 
his colleagues pay their last respect: It has been 
great knowing you and being your colleague. 
Thank you for all the things you’ve done for us. 
Fare well, wherever you are. ▲

In Memoriam
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Olieweetjes Oil & Gas News

Overeenkomst tussen PDVSA en Petrobras over raffinaderij
De	 staatsoliemaatschappijen	 van	 Venezuela	 en	 Brazilië,	 respectievelijk	
PDVSA	en	Petrobras,	hebben	eindelijk	een	overeenkomst	over	de	in	aan-
bouw zijnde Abreu e Lima raffinaderij in de Braziliaanse staat Pernam-
buco.	“Alle	obstakels	in	de	onderhandelingen	zijn	nu	uit	de	weg	gehaald”,	
zegt	Paulo	Roberto	Costa,	directeur	Productie	&	Distributie	van	Petrobras.	
“Alle	kwesties	over	het	investeringsplan,	de	olieaankopen	en	de	distributie	
zijn	afgesproken.”
Eerdere	onderhandelingen	liepen	spaak	omdat	PDVSA	meer	wilde	hebben	
dan de wereldmarktprijs voor levering van ruwe olie voor de raffinade-
rij. Ook wilde zij producten uit de raffinaderij zelf verkopen in Brazilië. 
PDVSA	legt	zich	nu	neer	bij	de	lokale	regels	voor	distributie	van	brandstof-
fen van de Abreu e Lima raffinaderij tegen internationale olieprijzen. Naar 
verwachting wordt de definitieve overeenkomst in september getekend. 
Petrobras heeft reeds US$ 2 miljard geïnvesteerd in de raffinaderij. Ver-
wacht	wordt	dat	PDVSA	bij	ondertekening	van	de	overeenkomst	een	in-
vestering van US$ 500 miljoen zal bekend maken. De kosten van de raffi-
naderij,	oorspronkelijk	begroot	op	US$	4,5	miljard,	zullen	mogelijk	stijgen	
omdat	het	kostenplaatje	drie	jaren	geleden	werd	opgemaakt.	
De Abreu e Lima raffinaderij wordt beschowd als een belangrijk element 
in de plannen van Petrobras om Braziliё’s raffinagecapaciteit te vergroten 
naar	3,6	miljoen	barrels	per	dag	tegen	2015.	De	huidige	productie	bedraagt	
1,9	miljoen	barrels	per	dag.
De	raffinaderij,	zestig	procent	eigendom	van	Petrobras	en	veertig	pro-
cent	van	PDVSA,	heeft	een	ontwerpcapaciteit	van	230.000	barrels	olie	
per	 dag,	 waarvan	 elke	 partner	 de	 helft	 aanlevert.	 De	 raffinaderij	 zal	
tegen	2011	in	productie	worden	genomen	met	de	productie	van	diesel,	
LPG,	nafta	en	coke.	▲

Succesvolle vondst voor Chevron bij Angola
Cabinda	 Gulf	 Oil	 Company	 (CABGOC),	 een	 dochteronderneming	 van	
Chevron,	 heeft	 samen	 met	 haar	 partners	 een	 succesvolle	 vondst	 gedaan	
voor	de	kust	van	Angola.	De	boorput	kan	volgens	proeven	11,6	miljoen	
kubieke	voet	aardgas	en	2550	barrels	aan	vloeibare	koolwaterstoffen	per	
dag	leveren.	“Chevron	is	dolblij	met	de	ontdekking	en	wacht	de	resultaten	
van	verder	onderzoek	af”,	zei	Ali	Moshiri,	president	van	Chevron	Africa	
and	Latin	America	Exploration	and	Production	Company.
Chevron	heeft	via	CABGOC	een	aandeel	van	39,2	procent	 in	de	samen-
werking	en	fungeert	als	operator	van	de	contractorgroep,	die	verder	bestaat	
uit	SONANGOL	EP	(41	procent),	Total	E&P	(tien	procent)	en	ENI	Angola	
Production	(9,8	procent).	▲

PDVSA en Repsol hebben interresant zware olie blok
Petróleos	de	Venezuela	(PDVSA)	en	het	Spaanse	Repsol	YPF	onderzoeken	
momenteel	een	olieblok	dat	zes	miljard	barrels	aan	winbare	reserves	heeft.	
Productie	van	het	blok	kan	reeds	 tegen	2012	beginnen.	Het	zogenaamde	
Junin	7	blok	zal	door	een	jointventure	tussen	PDVSA	en	Repsol	 tot	ont-
wikkeling	 gebracht	 worden	 met	 een	 verwachte	 productie	 van	 maximaal	
200.000	barrels	per	dag.	Er	zullen	faciliteiten	opgezet	moeten	worden	om	
de	zware	teerachtige	olie	te	winnen.	PDVSA	en	Repsol	besloten	in	2005	tot	
een	samenwerking	in	het	Junin	7	blok	in	het	Orinoco-gebied.	Dat	gebied	
wordt	beschouwd	als	een	van	de	belangrijkste	reservoirs	in	de	wereld	van	
zware	en	extra	zware	aardolie.
De	Venezolaanse	minister	van	Olie,	Rafael	Ramirez,	zegt	dat	de	explora-
ties	in	Junin	7	dit	jaar	beeïndigd	kunnen	worden.	Wanneer	de	joint-venture	
tegen	volgend	jaar	wordt	goedgekeurd,	kan	de	productie	na	twee	jaar	van	
start	gaan.	▲

PDVSA, Petrobras agree on Abreu e Lima refinery
Petróleos de Venezuela SA (PDVSA) and Petróleo Brasileiro SA 
(Petrobras) have finally reached agreement concerning the Abreu e 
Lima refinery under construction in the Brazilian state of Pernambuco. 
“There is currently nothing pending in the negotiations,” said Paulo 
Roberto Costa, Petrobras’ downstream director. “All of the issues 
regarding the investment plan, oil purchases, and distribution have 
been set.” 
Earlier talks had stalled when PDVSA sought better-than-market 
prices for the oil it would provide for processing at the refinery. 
The Venezuelan state firm also wanted to sell oil products from the 
refinery in Brazil. 
After recent talks PDVSA agreed to follow local rules to distribute 
fuels from the Abreu e Lima facility, with international oil prices as the 
benchmark. It is expected that the final agreement on the refinery will 
be signed in September.  Petrobras is said to have invested US$2 bil-
lion in the refinery already, while Venezuela is expected to announce 
US$500 million in funding during the September signing by the two 
presidents. The cost of the refinery, originally budgeted at US$4.5 bil-
lion, will certainly rise, according to Costa who said much has changed 
since the budget forecast was made three years ago. 
The Abreu e Lima refinery is considered a key component in plans by 
Petrobras to increase Brazil’s refining capacity to 3.� million barrels/
day by 2015, up from current capacity of 1.9 million barrels/day. 
The joint venture facility – owned �0 percent by Petrobras and 40 percent 
by PDVSA – is designed to process 230,000 barrels/day of oil, with each 
partner providing 50 percent of the oil. The refinery is due to begin opera-
tions by 2011 and will produce diesel, LPG, naphtha, and coke. ▲

Chevron Hits Paydirt Offshore Angola
Chevron’s affiliate, Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC) and 
its partners, have made a successful discovery in offshore Angola. The 
well was tested at a rate of 11.� million cubic feet of natural gas and 
2,550 barrels of liquid hydrocarbons per day. “Chevron is pleased with 
the discovery, and we look forward to continuing the work needed to 
further evaluate the find and potential development options,” said Ali 
Moshiri, president of Chevron Africa and Latin America Exploration and 
Production Company. Chevron, through CABGOC, has a 39.2 percent 
interest and is the operator of the contractor group, which also includes 
SONANGOL EP (41 percent), Total E&P (ten percent) and ENI Angola 
Production (9.8 percent). ▲

PDVSA, Repsol Could Barrel Out Billions from Heavy Oil Block 
A Venezuelan oil block being studied by Petróleos de Venezuela SA 
(PDVSA) and Spain’s Repsol YPF SA has up to six billion barrels of 
recoverable reserves, and production at the site could begin by 2012. 
The so-called Junin 7 block will be developed by a joint Venezuelan-
Spanish company, and it will produce up to 200,000 barrels of crude 
a day. It will require upgrading facilities to improve the tar-like crude, 
he added.
PDVSA and Repsol agreed to start working together on Junin 7, locat-
ed in the Orinoco oil belt in eastern Venezuela, in 2005. The Orinoco 
area is considered to be one of the main reserves of heavy and extra 
heavy crude in the world.
Venezuelan Oil Minister Rafael Ramirez said the studies on Junin 7 could 
be finished this year. Once the joint-venture company is approved some-
time next year, production could begin two years after that, he said. ▲
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Harold Somohardjo	 hield	 het	 na	 een	 jaar	 als	 leer-
kracht	voor	gezien.	“Het	onderwijs	was	niet	betaald”,	
vertelt	hij.	Zijn	oog	viel	op	een	vacature	van	Suralco,	
een	 totaal	 ander	 werkgebied,	 maar	 wel	 met	 betere	
vooruitzichten.	“Ik	werkte	er	vier	jaar.	Staatsolie	was	
altijd	 heel	 positief	 in	 het	 nieuws	 en	 dat	 wekte	 mijn	
belangstelling.	Ik	solliciteerde	en	mocht	op	13	januari	
1997	aan	de	slag	in	de	controlekamer	van	de	raffina-
derij	als	board	operator,	hetzelfde	werk	als	bij	Suralco.	

Het	was	met	de	eerste	grote	onderhoudsbeurt	van	de	raffinaderij	in	2000	dat	ik	alle	
materialen	leerde	kennen	die	ik	dagelijks	op	mijn	scherm	afgebeeld	zag.”	In	datzelfde	
jaar	maakte	Harold	promotie	tot	Lead	Operator	en	is	tegenwoordig	Supervisor	Refi-
ning	Operations.	“De	raffinaderij	is	een	kleine	organisatie.	Je	ziet	elkaar	dagelijks	en	
we	vormen	best	een	hechte	organisatie.	Er	wordt	geen	onderscheid	gemaakt	tussen	
management	en	werknemers	wat	je	bij	andere	grote	organisaties	wel	duidelijk	ziet.”
Harold	is	graag	in	contact	met	mensen.	“Mensenkennis	is	erg	belangrijk.	Als	er	een	
machine	kapot	gaat,	kun	je	dat	repareren.	Als	het	weer	werkt,	prima.	In	het	ander	
geval	kun	je	dat	gewoon	wegdoen,	maar	dat	is	niet	hoe	je	met	mensen	omgaat.	Van-
daar	dat	voor	mij	mensenkennis	op	de	eerste	plaats	staat.”
Collega’s	zeggen	dat	Harold	nooit	stil	zit.	Hij	houdt	ervan	om	dingen	te	onderzoe-
ken.	Als	er	iets	fout	gaat,	moet	hij	dat	tot	in	de	puntjes	uitzoeken.	Hij	kan	ook	goed	
luisteren	en	neemt	vaker	hun	adviezen	mee	in	zijn	besluiten.	Harold	houdt	heel	veel	
van	eten,	vooral	kip.	“Ik	heb	al	genoeg	groente	moeten	eten	toen	ik	klein	was”,	zegt	
hij	vaak.”	Sinds	een	jaar	hebben	de	werknemers	een	trapfiets	in	de	controlekamer:	
“We	hebben	hem	vaker	aangespoord	om	daarop	te	trainen,	maar	hij	vindt	dat	zijn	
voeten	en	armen	te	kort	zijn.	Hij	zoekt	altijd	een	excuus.”	▲

There is no Distinction Between 
Management and Staff

Harold Somohardjo quit his teaching job after only one year. 
‘Teaching did not pay enough’, he says. He went for a job at 
Suralco, a completely different field, but with better prospects. ‘I 
worked at Suralco for four years. Staatsolie was getting positive 
reviews in the media, so I became interested. I applied and on 
13 January 1997 I started in the control room as board operator, 
just as at Suralco. In 2000, when the refinery had its first large 
overhaul I got to know all the appliances I see on my monitors 
every day. That same year Harold made Lead Operator and now 
he is Supervisor Refining Operations. ‘The refinery is a small 
organization. We see each other daily and we are one close 
family. There is no distinction between management and staff 
like in large organizations.’
Harold likes communicating. ‘People skills are very important. 
If a machine breaks down you can repair it. If it starts working 
again, Good! If not, well, you replace it. But that is not the way to 
treat people. That’s why people skills are my priority.’ Colleagues 
think that Harold can never sit still. ‘He likes studying things. 
When something goes wrong he wants to know in detail what 
happened.’ He is also a very good listener and he frequently 
includes advice given in his decisions. Harold likes eating, espe-
cially chicken. ‘I had to eat a lot of vegetables when I was young’, 
he used to say. For a year now the control room crews have a 
home trainer at their disposal. ‘We have encouraged him more 
than once to do some exercises, but he says that his arms and 
legs are too short. He always has an excuse.’ ▲

Jubilarissen/Jubilarians
Geen onderscheid tussen  
management en werknemers

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

Jubilaris	 Humphrey Amattamsir	 noemt	 zichzelf	
een	 bescheiden	 man.	 Dat	 kan	 dan	 wel	 waar	 zijn,	
maar	op	het	voetbalveld	is	zijn	bescheidenheid	zoek.	
Want	dan	rent	en	tiert	hij.	“Ja”,	geeft	hij	lachend	toe,	
“als	ik	iets	doe,	wil	ik	dat	goed	doen.”	Humphrey	is	
een	gepassioneerd	voetballer	en	al	 jaren	betrokken	
bij	 het	 voetbalteam	 dat	 aan	 het	 Centraal	 Toernooi	
van	Sporten	voor	Staatsbedrijven	(CTSS)	meedoet.	
Hij	was	speler	toen	in	2002	Staatsolie	voor	het	eerst	
voetbalkampioen	werd.	Humphrey	kwam	in	1997	in	

dienst	als	Assistant	Internal	auditor.	Na	afronding	van	de	Handelsschool	en	MBA	
studie,	werkte	hij	eerst	negen	jaren	voor	Ernst	&	Young	en	daarna	twee	jaren	op	
een	 administratiekantoor,	 toen	 hij	 besloot	 dat	 het	 tijd	 was	 voor	 een	 nieuwe	 uit-
daging.	Die	uitdaging	bleek	Staatsolie	 te	zijn.	“Ik	werd	geplaatst	op	de	afdeling	
Interne	Controle	die	viel	onder	de	divisie	Controlling.	Humphrey	bleef	niet	stilzit-
ten.	Hij	studeerde	door	en	slaagde	in	2005	als	beste	voor	de	opleiding	Bedrijfs-
economie	aan	de	hogeschool	InHolland.	In	2006	behaalde	hij	het	ISO9001:2000	
Lead	Auditor	Certificaat.	Na	gereageerd	 te	hebben	op	een	 interne	vacature,	ver-
trok	 Humphrey	 naar	 de	 afdeling	 Project	 Control	 Center	 als	Administrator.	 Zijn	
standplaats	werd	Saramacca,	maar	hij	bleef	er	niet	lang.	“	Na	twee	jaren	werd	ik	
gevraagd	een	post	te	vervullen	binnen	het	financieel	directoraat.”	Humphrey	is	nu	
Sr.	Cash	Management	Officer	bij	Treasury.	“Ook	in	mijn	huidige	job	heb	ik	enorm	
plezier.	Het	werk	is	voor	mij	wel	nieuw,	maar	ik	ben	bezig	de	nodige	kennis	en	
ervaring	op	te	doen.	Mijn	ervaring	met	controle	blijkt	een	goede	basis	te	vormen	
voor	elke	job	die	ik	tot	nu	toe	heb	uitgevoerd.”	Humphrey	beschouwt	zijn	groei	
binnen	Staatsolie	 als	 het	 hoogtepunt.	 “Je	wordt	bij	Staatsolie	 in	de	gelegenheid	
gesteld	het	pad	dat	je	voor	jezelf	hebt	uitgezet	te	volbrengen.	Als	ik	terugkijk	op	
het	pad	dat	ik	heb	afgelegd	ben	ik	heel	tevreden.”	▲

When I Do Something, I Like to Do it Right  

Jubilee Humphrey Amattamsir describes himself as a modest man. 
This may be true, but once he is on the soccer field his modesty is 
gone, because he runs around, making all kinds of fuss here and 
there. ‘Oh yes’, he admits smiling, ‘when I do something, I like to 
do it right.’ Humphrey is a passionate soccer player. For years 
now he has been on the team that participates in the sports 
tournament for government enterprises. He was on the team 
in 2002 when Staatsolie became soccer champion for the first 
time. Humphrey joined Staatsolie in 1997 as Assistant Internal 
Auditor. After getting. He first worked at Ernst & Young for nine 
years, followed by two years at an accounting firm. He decided 
then that it was time for a new challenge. That challenge was 
Staatsolie. ‘I started at the Internal Auditing Department, a section 
of the Controlling Division.’ But Humphrey did not idle. He pushed 
through and in 2005 he graduated with flying colors in Business 
Economics at the InHolland College. In 200� he was awarded the 
ISO9001:2000 Lead Auditor Certificate. He applied to an internal 
job opening and left to become Administrator at the Project Control 
Center Department. Saramacca became his new station, but he 
did not stay there very long either. After two years he was invited 
to a position on the finance directorate. Humphrey is now Sr. 
Cash Management Officer at the Treasury Department. ‘I enjoy 
my current position. The job is new to me, but I’m learning. The 
experience I have gained with auditing seems to have laid a solid 
foundation for every position I have held so far.’ To Humphrey his 
career development at Staatsolie is his highlight. ‘At Staatsolie you 
get the opportunity to reach those targets you have set for your-
self. Looking back, I am very content about the road taken.’ ▲

Als ik iets doe, wil ik dat goed doen
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Jubilaris	 Paul Morris	 was	 in	 de	 jaren	 80	 van	
de	 vorige	 eeuw	 werkzaam	 als	 monteur	 in	 de	
autowerkplaats	 naast	 de	 Geologisch	 Mijnbouw-
kundige	Dienst	aan	de	Gravenberchstraat.	“Eddie	
Jharap,	oud-directeur	van	Staatsolie,	werkte	toen	
nog	bij	de	GMD	en	bracht	zijn	auto	vaker	voor	
reparatie”,	vertelt	Morris.	“Hij	vroeg	me	een	paar	
jaar	 later,	 toen	 hij	 directeur	 was	 van	 Staatsolie,	
om	voor	hem	te	komen	werken.	Hij	wist	nog	van	
vroeger	dat	ik	de	GMD	vaker	had	bijgestaan	als	

ze	problemen	hadden	met	een	waterpomp	of	wat	anders.	Dat	heeft	me	eigenlijk	
mijn	baan	bezorgd	bij	Staatsolie.”	Op	9	juli	1984	kwam	Morris	in	vaste	dienst	
bij	Staatsolie	als	monteur	1ste	klasse	te	Catharina	Sophia	(CS)	in	Saramacca.	“CS	
was	helemaal	bebost	en	er	liepen	alleen	maar	koeien	rond	toen	ik	daar	aankwam”,	
illustreert	hij	hoe	het	er	in	het	begin	was.	Net	als	iedereen	in	de	pioniersperiode	
van	 Staatsolie	 deed	 hij	 van	 alles	 en	 nog	 wat.	Werken	 op	 de	 boor,	 bij	 de	 veld-
productie	en	zich	net	als	in	zijn	monteurjaren	bij	de	overheid	bezig	houden	met	
defecte	voertuigen,	bronpompen	en	noem	maar	op.	“Bij	de	structurering	van	het	
bedrijf	 kreeg	mijn	 afdeling	de	naam	Heavy	Equipement	Maintenance.	 Ik	werd	
na	een	paar	 jaar	bevorderd	 tot	Foreman	2de	klasse	en	ben	sinds	1992	Foreman	
1ste	klasse.	“Mijn	werk	is	mijn	hobby.	Het	is	voor	mij	een	uitdaging	om	iets	dat	
defect	is,	weer	te	laten	functioneren.	De	uitdaging	zit	vooral	in	het	uitzoeken	wat	
het	probleem	is.”
Over	zijn	samenwerking	met	collega’s	zegt	Morris:	“Mi na wan swit’ man.	My 
nickname is Sugar.	 Ik	kan	het	goed	vinden	met	 iedereen.	Ruzie	probeer	 ik	 te	
vermijden.”	Als	zijn	hoogtepunten	noemt	hij	de	bouw	van	zijn	eigen	huis	en	de	
offshore	boringen	met	Gulf	Oil	in	1980.	“Ik	mocht	mee	op	de	boot,	voor	mij	een	
geweldige	ervaring.”	Morris	gaat	over	enkele	jaren	met	pensioen.	Dan	heeft	hij	
alle	tijd	voor	zijn	hobby’s:	dansen,	voetbal,	troefcall,	af	en	toe	een	biertje	pak-
ken	met	vrienden	en	lekker	eten,	vooral	een	bordje	pindasoep	met	tom	tom.	▲

My Nickname is Sugar

In the early 1980’s, Jubilee Paul Morris worked as a mechanic in 
a garage next to the Geological Mining Administration (GMD) at the 
Gravenberchstraat. ‘Back then, Eddie Jharap, former Staatsolie man-
aging director, was employed by the GMD. He often brought in his 
car for repairs’, says Morris. ‘A few years later, when he had become 
the managing director at Staatsolie, he offered me a job. He had 
remembered how I had often helped the GMD doing odd jobs, fixing 
one thing or the other. That’s what got me my job at Staatsolie.’ 
On 9 July 1984, Morris started as a fulltime Mechanic 1st Class 
at Catherina Sophia (CS) in Saramacca. ‘CS was woodland and 
there were cows grazing there back then’, Morris describes his 
pioneer years. Just like everyone else he was a jack-of-all-trades in 
Staatsolie’s pioneer phase. ‘I had to work at the drilling rig, at field 
production, repairing cars, and sundry. At the structuring of the com-
pany my department was named Heavy Equipment Maintenance. 
After a few years I moved up to Foreman 2nd Class and since 1992 
I’m a Foreman 1st Class. My job is my hobby. I consider it a chal-
lenge to get something with a defect working again. The challenge 
is in finding the problem.’
‘I’m an easy going fellow’, says Morris referring to the contacts with 
his colleagues. ‘My nickname is Sugar. I have good relations with 
everybody and I try to avoid trouble.’ Building his own house and 
the offshore drilling excitement with Gulf Oil early 1980’s are his 
highlights. ‘I got a place on the boat, and that was a breathtaking 
experience to me.’ Morris is retiring in a few years. He will then 
have ample time for his hobbies, including dancing, playing soccer, 
a game of trumps, and an occasional beer with friends and deli-
cious food. His favorite is ‘pindasoep’ (soup made of peanuts) with 
mashed plantain. ▲

My nickname is Sugar

Voordat	 jubilaris	 Toromoe Kontino	 bij	 Staatsolie	
kwam,	werkte	hij	 in	West-Suriname	waar	hij	 belast	
was	met	transport	van	hout	van	het	binnenland	naar	
Paramaribo.	 Na	 West-	 Suriname	 en	 later	 de	 Spoor-
lijndienst,	 kreeg	 hij	 een	 baan	 bij	 het	 ministerie	 van	
Openbare	Werken	als	chauffeur	van	zwaar	transport-
materieel.	“Staatsolie	was	een	jong	bedrijf	en	had	nog	
geen	 eigen	machines.	Bij	 ons	 leenden	 zij	 een	boor-
machine	 en	 ik	 werd	 van	 1981-1984	 regelmatig	 uit-
geleend	om	te	helpen	met	de	verplaatsing	van	de	ene	

boorlocatie	naar	de	andere.	Later	kocht	Staatsolie	een	tweedehandse	boormachine	
en	 truck.”	 Toen	 Kontino	 het	 voorstel	 werd	 gedaan	 om	 voor	 Staatsolie	 hetzelfde	
werk	te	komen	doen	als	bij	Openbare	Werken	twijfelde	hij	in	eerste	instantie.	Maar	
het	idee	dat	hij	nu	beter	zou	verdienen,	haalde	hem	uiteindelijk	over	de	streep.
“Ik	begon	op	1	juli	1984	bij	Drilling	op	Saramacca	te	werken.	Ik	zal	die	dag	nooit	
vergeten.	Mijn	vrouw	keek	me	aan	met	de	vraag:	wie	begint	nou	 in	hemelsnaam	
op	 een	 feestdag	 te	 werken”,	 vertelt	 hij	 lachend.	Als	 ik	 terugkijk	 op	 de	 jaren	 bij	
Staatsolie	is	dat	toch	met	grote	tevredenheid.	Ik	heb	echt	heel	hard	moeten	werken,	
maar	ik	ben	een	doorzetter.”	Het	feit	dat	hij	nu	25	jaar	in	dienst	is	bij	een	bedrijf	
als	Staatsolie,	gaf	hem	de	overtuiging	dat	je	het	ondanks	een	geringe	scholing	kan	
maken.	“Ik	zat	in	de	eerste	klas	van	de	lagere	school	toen	mijn	ouders	vonden	dat	
ik	van	school	af	moest.	Wij	deden	aan	landbouw	en	als	oudste	van	het	gezin	moest	
ik	helpen	om	het	gezin	te	onderhouden.	Dat	heeft	mij	veel	verdriet	gedaan,	maar	je	
moet	een	wil	hebben.	Het	is	een	attitude	die	ik	ook	op	mijn	kinderen	probeer	over	
te	dragen.”	In	2004	maakte	Toromoe	promotie	tot	Foreman	3de	klasse,	volgens	hem	
een	bekroning	op	zijn	werk.	Over	enkele	weken	gaat	hij	genieten	van	een	welver-
diend	pensioen.	▲

You Must Be Driven

Before jubilee Toromoe Kontino came to work for Staatsolie 
he was working in West Suriname. His job was to transport 
lumber from the interior to Paramaribo. After his West Suriname 
experience and later the railroad service, he was offered a job 
at the Ministry of Public Works as a driver of heavy transport 
equipment. ‘Staatsolie was still a very young company with no 
equipment. They borrowed a drilling machine from us and from 
1981 to 1984 I was on frequent loan to help with moving equip-
ment from one drilling site to another. Later Staatsolie bought its 
own second hand drilling machine and truck, all second hands.’ 
When Kontino was offered a job at Staatsolie to do the same 
work he was used to at Public Works, he hesitated at first. The 
prospect of a better paying job was what won him over eventu-
ally. ‘I started on 1 July 1984 at Drilling in Saramacca. I will never 
forget that day. My wife looked at me with eyes that said who 
in his right mind starts working on a holiday’, he says smiling. ‘I 
look back very contently on my years at Staatsolie. I had to work 
very hard, but I am a go-getter.’  The fact that he now has 25 
years of service with a company like Staatsolie convinced him 
that one can make it in life despite little education. ‘I was in the 
first former when my parents decided that I had to leave school. 
We were farmers and as eldest I had to help. I felt very sorry 
about that, but you must have a will. It is he same attitude I try to 
instill in my children.’ In 2004 Toromoe made Forman 3rd Class, 
a height in his career. In a few weeks he will retire. ▲

Je moet de wil hebben
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Personalia/Personnel News (juli 2009 -september 2009)

OVERLEDEN
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT
Foen A Foe B. Field Production Tambaredjo

Nieuwe Medewerkers
New Employees

PROMOTIE/PROMOTION
NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT
Sporkslede S. Administrator Management Information Management Information
Ambrose I. Sr. Officer Internal Auditing Internal Auditing
Khedoe A. Applications Administrator ICT Applications
Jong-A-Pin S. Reservoir Engineer Reservoir Engineering 
Roberts M. Surpervisor Mechanical Maintenance TA58 Mechanical Maintenance
Berkhuizen J. Surpervisor Mechanical Maintenance Sarah Maria Mechanical Maintenance
Rijsdijk R. Surpervisor Mechanical Maintenance Projects Mechanical Maintenance

HUWELIJKEN
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT NAAM/NAME PARTNER
Gomes N. Training & Development (HRM) Marsan Marsiano
Nazir J. Refining Operations Sorijan Lilies
Macnack J. Refining Operations Anches Nancy
Ramotar S. Crude Treatment & Pipeline Operations TA58 Gajadin Rishwan

GEBOREN/BORN
NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT
Rivaldo Soerohardjo E. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations
Rishaya Kasi C. Field Production Tambaredjo
Faith Griffith C. Production Geology
Jewel Dodson R. Calcutta Asset Team
Ranveer Ramautar R. Catharina Sophia & Jossiekreek Operations

12½ dienstjaren/years
Coronel H. Health, Safety, Environment & Quality 16 juli 2009
Van Dal A. Refining Operations 13 juli 2009
Jhagroe G. Refining Operations 13 juli 2009
Peroti C. Refining Operations 13 juli 2009
Sjoerwamo G. Refining Operations 13 juli 2009
Somohardjo H. Refining Operations 13 juli 2009
Sontowinggolo H. Refining Operations 13 juli 2009

JUBILARISSEN/JUBILEES
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT JUBILEUMDATUM/DATE
25 dienstjaren/years
Kontino T. Drilling 1 juli 2009
Morris P. Heavy Equipment Maintenance 9 juli 2009
Poleon C. Heavy Equipment Maintenance 18 juli 2009

Laltapersad Bidesie

Functie/Position:  
Jr. Drilling Engineer 
Afdeling/Department:  
Exploration Drilling 
In dienst/Employment:  
1 juli 2009

Shantie  
Biharie-Changoer

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

Jessie Robbins

Functie/Position:  
Exploration Geologist
Afdeling/Department:  
Petroleum Contracts 
In dienst/Employment:  
1 juli 2009

Clarinda  
Heshesius-Alberga 

Functie/Position:  
Process Engineer
Afdeling/Department:  
Refining Operations 
General
In dienst/Employment:  
1 juli 2009

Valentino Somohardjo

Functie/Position:  
Jr. Network Administrator
Afdeling/Department:  
ICT Infrastructure 
In dienst/Employment:  
1 augustus 2009

Robert Rodgers

Functie/Position:  
Drilling Engineer 
Afdeling/Department:  
Drilling
In dienst/Employment:  
1 september 2009
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HSE Week brillenproject Flora

For its Health, Safety and Environment (HSE) Week 2009 
Staatsolie and Optiek Ninon carried out a looking glasses 
project in two primary schools at Flora. More than 300 
students had their eyes checked. In the end 33 were 
prescribed glasses by the Ninon optometrist. The children 
received the glasses on 17 August at the Staatsolie Main 
Office at Flora. Finance Director Iwan Kortram addressed 
the children and their parents expressing hope that this 
project will contribute to better academic results for the 
children. Kortram was all praises for this project, which was 
initiated by the committee in charge of the HSE week at 
the Main Office at Flora. ‘This is one of the best community 
projects I’ve seen in the past years of HSE Weeks, said 
Kortram. He promised a follow-up with the focus on other 
schools at Flora. Sharon Pinas of Ninon’s said that during 
the eye checks the children confided in her they want to 
make it in life. She in turn impressed on them to continue to 
do well in school and to consider Staatsolie’s and Ninon’s 
gift as an incentive towards a good career. Both the children 
and their parents are grateful to Staatsolie and Ninon, as 
many of them could not afford the glasses. ▲

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES

HSE Week Glasses Project at Flora

In	 verband	 met	 de	 Health,	 Safety	 en	 Environment	 (HSE)	 Week	 2009,	
heeft	Staatsolie	samen	met	Optiek	Ninon	op	twee	scholen	van	Flora	een	
brillenproject	 uitgevoerd.	 Bij	 ruim	 300	 leerlingen	 van	 OS	 Flora	 1	 en	
OS	Flora	B	zijn	oogmetingen	verricht,	 van	wie	33	uiteindelijk	 een	bril	
kregen	 voorgeschreven	 door	 de	 optometrist	 van	 Optiek	 Ninon.	 Op	 17	
augustus	 zijn	 op	 het	 hoofdkantoor	 te	 Flora	 de	 brillen	 overhandigd	 aan	
de	 kinderen.	 Financieel	 directeur	 Iwan	 Kortram	 sprak	 de	 kinderen	 en	
de	ouders	 toe.	Hij	hoopt	dat	Staatsolie	met	dit	project	een	bijdrage	kan	
leveren	aan	betere	leerprestaties	van	de	kinderen.	Hij	was	vol	lof	over	het	
project,	dat	een	initiatief	is	geweest	van	de	commissie	die	belast	was	met	
de	organisatie	van	de	HSE	Week	op	het	hoofdkantoor.	“Een	van	de	beste	
gemeenschapsprojecten	die	de	afgelopen	jaren	in	verband	met	HSE	Week	
zijn	uitgevoerd”,	zei	hij.	Kortram	stelde	een	vervolg	in	het	vooruitzicht,	
waarbij	 dan	 naar	 andere	 scholen	 op	 Flora	 gekeken	 zal	 worden.	 Sharon	
Pinas	 van	 Optiek	 Ninon	 merkte	 op	 dat	 zij	 tijdens	 de	 metingen	 van	 de	
kinderen	heeft	gehoord	dat	ze	graag	“iets	in	de	maatschappij	willen	wor-
den”.	Zij	drukte	hen	op	het	hart	zich	te	blijven	inzetten	op	school	en	het	
cadeau	van	Staatsolie	en	Optiek	Ninon	als	een	stimulans	te	zien	op	weg	
naar	een	maatschappelijke	carrière.	Zowel	de	 leerlingen	als	hun	ouders	
zijn	Staatsolie	en	Optiek	Ninon	dankbaar,	omdat	voor	de	meesten	een	bril	
niet	zo	makkelijk	is	te	betalen.	▲

Tekst & Foto / Text & Photo: Kailash Bisessar

Deze leerling showt haar bril die ze net kreeg van Financieel Directeur Iwan Kortram. Sharon Pinas van Optiek Ninon kijkt of de bril goed zit. 
This student shows the glasses she had just received from Finance Director Iwan Kortram. Sharon Pinas from Ninon checks if the glasses fit perfectly.


