


Redactie/Editorial Staff
Widjai Jungerman
Kailash Bisessar
Sherida Asinga
Vertaling/Translation
Iwan Olivieira

Uitgave/Publication
Staatsolie Maatschappij Suriname N.V.
Dr. Ir. H.S.Adhinstraat 21, Flora, POB 4069
Paramaribo, Suriname
Telephone: 499649  Fax: 491105
Website: www.staatsolie.com
E-mail: mailstaatsolie@staatsolie.com

Vormgeving en druk/Design and print
Art Sabina Design & Printing N.V.
Omslag/Cover
Ophoging van het terrein voor de  
Raffinaderij-uitbreiding/Banking the Site  
for Expansion of the Refinery
Foto/Photo: Hedwig (Plu) de la Fuente

Medewerkers aan deze editie/
Contributors to this edition
Sabitrie Gangapersad
PZ-HRM

No.1  STAATSOLIE NIEUWS      

Inhoud Contents

No. 4 • December 2009

Bronvermelding verplicht bij overname
Copyrights reserved

8

12

6

10

16

3 Staatsolie wil groene energiemarkt op als producent
3 Staatsolie Wants to Enter ‘Green’ Energy Market

5  Staatsolie maakt goede indruk tijdens 39e CSA Annual Conference 
meeting & exhibition

5  Staatsolie Makes Good Impression at 39th Annual Conference  
Meeting & Exhibition

5 Staatsolie op infodag ADEK
5 Staatsolie at Info Day Adek

6 Glenn Sairras benoemd tot directeur Production & Development 
 “Het was wel mijn streven”
6 Glenn Sairras Appointed Director Production & Development 
 ‘It Was My Goal’

7 Agnes Moensi onderdirecteur Finance
7 Agnes Moensi Deputy Director Finance

8 Project uitbreiding Staatsolie raffinaderij 
 Nu pas gaat het echte werk beginnen
8  Staatsolie Refinery Expansion Project  

Now the Job Starts For Real  

10 Staatsolie Sportfonds creëert kansen voor jeugd 
10 Staatsolie Sports Fund Creates Opportunities for the Youth 

12 Hotspot laat buik- en beenkrampen vergeten
12 Hotspot Took Away All Cramps 

14 ESP proefproject TA58 doorbreekt oude mythe
14 Esp Pilot Project TA58 Destroys Myth 

16 Kampioenschap lag binnen handbereik
16 Championship Was Within Reach 

18 We waren al blij dat we mochten meedoen
18 We Were Glad to Participate

20 Operatie haren wassen
20 Operation: Washing Hair

21 Meer bekendheid op Frans-Guyanese markt
21 Become Better Known on the French Guyanese Market

22 Jubilarissen legden goede basis voor toekomst
22 Honorees Lay Good Foundation for the Future

24 Olieweetjes
24 Oil & Gas News

25 Jubilarissen
25 Jubilarians

27 Personalia
27 Personnel News 

27 Nieuwe Medewerkers
27 New Employees

28 Elk slachtoffer is er een teveel
28 Every Victim is One Too Many



Staatsolie wil in de toekomst pro-
ducent worden van groene energie 
(biobrandstof) en treft momenteel 
voorbereidingen voor de produc-
tie van ethanol uit suikerriet. In 
de komende drie jaar zal moe-
ten blijken of met succes groot-
schalig biobrandstof in Suriname 
kan worden geproduceerd. Wage-
ningen is de bakermat van deze  
nieuwe ontwikkeling.

S taatsolie volgt de internationale 
trend in de vraag naar alterna-

tieve energiebronnen ter vervanging van 
zware olie. Een van de antwoorden 
daarop is biobrandstof. Biobrandstoffen 
fungeert als ‘kapstok’ voor alle brand-
stoffen voor transportmiddelen van 
biologische oorsprong waarvan ethanol 
verreweg de meest gebruikte is. 
“Biobrandstof blijkt niet alleen goedko-
per te zijn,” beargumenteert algemeen 
directeur, Marc Waaldijk de keuze voor 
biobrandstof, “maar kan ook zonder 
aanpassingen aan voertuigen en vlieg-
tuigen gebruikt worden en is beter voor 
het milieu. Daarnaast stelt het bedrijf 
zich in haar Vision 2020  ten doel een 
leidende rol te willen vervullen in de 
duurzame ontwikkeling van Surinames 
energie-industrie. De verkenning van de 
mogelijkheden voor biobrandstofpro-
ductie kan in dat licht worden gezien.” 

Speler
Wat ook onder biobrandstoffen wordt 
verstaan, nieuw zijn ze in ieder geval 
niet. Wereldwijd zijn ze reeds op ver-
schillende manieren in gebruik. Voor 
Suriname is dit echter een vrijwel nieu-
we onderneming. Staatsolie heeft in 
Brazilië, waar al jarenlang op grote 
schaal ethanol uit suikerriet geprodu-
ceerd wordt, een partner gevonden. “Zij 
hebben reeds in een vroeg stadium toe-
gezegd Staatsolie met expertise bij te 
staan”, vertelt Rudolf Elias, onderdi-
recteur Business Development, trekker 
van dit project. “De overheid als enige 
aandeelhouder heeft toestemming gege-
ven en ook alle medewerking verleend 
voor dit project.”
Staatsolie houdt er in haar aspiraties 
rekening mee dat de biobrandstofmarkt 
in de regio gedomineerd wordt door 
Brazilië. Volgens Waaldijk is het daar-
om niet de bedoeling zich te gaan meten 
met dit land. “Ons streven is om een 
speler te worden op deze markt. Primair 
zal zijn om in de behoefte van Suriname 
te voorzien.”
“Er zal meer ethanol geproduceerd wor-
den dan de Surinaamse markt aankan”, 
zegt Elias. Het overgrote deel zal geëx-
porteerd worden naar de VS en Europa. 
Ook hopen we in de toekomst net als 
in Brazilië meer dan vijftig procent van 
onze auto’s te laten rijden op een mengsel 
benzine en ethanol.” Ethanol kan tot en 
met twintig procent zonder aanpassingen 
aan de huidige motoren gebruikt worden, 

Staatsolie Wants to Enter ‘Green’ 
Energy Market

Staatsolie wants to be a future producer of green 
energy (bio fuel). Preparations for the production of 
ethanol from sugarcane are making head way. The 
next three years will have to prove if large scale 
production of bio fuel is possible in Suriname.  

Staatsolie follows the international trend in the 
demand for alternative energy sources to replace 
heavy oil. One of the solutions to this demand is 
bio fuel. 
‘Bio fuel appears not only to be cheaper, but it 
can be used in vehicles and aero planes without 
adjustments and on top of that it is friendlier to 
the environment’, says managing director Marc 
Waaldijk in explaining the choice to produce bio 
fuel. Staatsolie’s Vision 2020 also states that 
the company wants to perform a leading role in 
the sustainable development of the Surinamese 
energy industry. 

Player 
Staatsolie has found a partner in Brazil that has 
had large scale production of ethanol from sug-
arcane for years. ‘They have promised very early 
on in this process to assist Staatsolie with exper-
tise’, says Rudolf Elias, deputy Director Business 
Development, the pioneer of this project. The gov-
ernment of Suriname, the sole shareholder, has 
also approved of this project and given support.’ 
Staatsolie understands that the regional bio fuel 
market is dominated by Brazil. Waaldijk explains 
that the company in no way wishes to compete 
with the southern neighbors. ‘We aspire to be 
a player on this market. We will primarily aim at 
meeting the Surinamese demand.’
‘Our production will exceed the demand’ says Elias. 
Most of the production will be exported to the USA 
and Europe. ‘We also hope for the future to have 
more than 50 percent of our cars drive on a mix-
ture of gas and ethanol.’ An ethanol mixture of 20 
percent can be used without adjustments in existing 
engines. Brazil, however, has managed to use 100 
percent of ethanol in the so-called ‘flex cars.’ 

Wheel 
Ethanol is alcohol, distilled from sugarcane. It 
is also known as the first generation bio fuel, 
which can be made from sugarcane, beetroot 
and corn. The second generation bio fuels, from 
residue promise less CO2 emissions, a larger 
yield per hectare agricultural land and lower 
prices. ‘The first generation bio fuel looks promis-
ing for Staatsolie. Multinationals are researching 
commercial production of the second generation 
in developing countries. For now, the second gen-
eration is subsidized. As soon as it is proven that 
these fuels can be produced without subsidies 
Staatsolie will follow suit.’
Staatsolie does not exclude other forms of sus-
tainable energy, including wind and solar energy. 

Ondertekening van de overeenkomst tussen Hans Sharman, SML directeur en Marc Waaldijk,  
Staatsolie algemeen directeur.

Signing of the agreement between Hans Sharman, SML director and Marc Waaldijk, managing director Staatsolie.
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Staatsolie wil groene energie-
markt op als producent

Tekst / Text: Sherida Asinga
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These forms of energy are not economically profit-
able for investment’, says Elias, ‘but we are keeping 
an eye on developments. We don’t have to re-invent 
the wheel. If we see these new developments work-
ing for other areas with circumstances similar to 
Suriname, we will quickly jump to it.’ Waaldijk adds to 
this: ‘Staatsolie will perform a supportive role towards 
the university in studying these forms of energy.’
Around the world there have been questions about 
the production techniques of bio fuels, because of 
the demand for food. Waaldijk expects the ques-
tions to be raised in Suriname as well. ‘Staatsolie 
can’t avoid this. However, it is a choice to be made. 
Suriname is a relatively small country, but we have 
ample agricultural land available.’

Success
This new challenge will not bring much change in 
the Staatsolie structure. ‘A new factory will be put up, 
which means that there will be a new branch of trade, 
but it will barely influence the Staatsolie structure.’ 
If the project is successful Staatsolie will bear the 
name of green energy producer. ‘This will bring large 
scale agriculture back to life in Wageningen’, says 
Elias. The next step will be to incite farmers to plant 
sugarcane, which they can then sell to Staatsolie for 
the production of ethanol.
‘The factory, in its test phase, will be completely 
mechanized. At the height of this project it will offer 
some 125 to 150 jobs and this number may increase. 
We do hope that this project may have other spin off 
effects for Wageningen.’ 

Test
For realization of its plans, Staatsolie had to find 
agricultural land. One condition was that the land 
already had existing infrastructure for agricultural 
operations. It also had to be large enough for large 
scale cultivation. The land belonging to the Stichting 
Machinale Landbouw (SML) in Wageningen proved 
to be the best choice. Staatsolie bought 12,600 hect-
ares, some 52 percent of the total agricultural land in 
Wageningen. SML, a once profitable rice company, 
was declared broke after years of ailing. The move-
able and immoveable assets had to be sold.
A foreign consultant, who had to make a study of the 
possibilities of sugarcane cultivation in Wageningen 
and the profitability of ethanol production in Suriname, 
advised to first put up a test project. The preparations 
for this project have already been started. Tests with 
several sugarcane variants must show which one is 
best suitable for cultivation in Suriname. By January 
2010 the proposed variants for the testing must 
already be identified. Staatsolie will import most of 
the variants from Brazil and two from Barbados. 
After identification of the variants they will be bred on 
a plot. After approximately seven months the sugar 
level can be determined and then two to three of the 
most suitable variants will be chosen. Only then will 
the land be readied for cultivation of the entire 12,600 
hectares. During the test phase a factory will be put 
up for processing the cane to ethanol. ▲

maar in Brazilië is dat tot honderd pro-
cent in de zogenaamde ‘flex cars’.

Wiel 
Ethanol is alcohol, in dit geval gedestil-
leerd uit sap van suikerriet. Het wordt 
ook wel de ‘eerste generatie biobrand-
stof’ genoemd die gemaakt kan worden 
uit suikerriet, bieten en maïs. De tweede 
generatie biobrandstoffen, uit restmateri-
aal beloven echter minder CO2-uitstoot, 
een grotere opbrengst per hectare land-
bouwgrond en lagere prijzen. “De eerste 
generatie biobrandstof blijkt momenteel 
economisch rendabel voor Staatsolie. 
In een aantal ontwikkelingslanden doen 
multinationals onderzoek om de tweede 
generatie op commerciële basis te produ-
ceren, vooralsnog worden deze groten-
deels gesubsidieerd. Wanneer bewezen 
is dat deze brandstoffen geproduceerd 
kunnen worden zonder subsidie, zullen 
wij zeker ook volgen.”
Ook de andere vormen van duurzame 
energie zoals wind en zonne-energie, 
worden niet uitgesloten door Staatsolie. 
“Energievormen die nu niet economisch 
verantwoord zijn voor investering”, zegt 
Elias, “maar we blijven de ontwikkelin-
gen op de voet volgen. We willen niet 
het wiel opnieuw uitvinden. Merken we 
dat het wiel ergens anders goed werkt 
en de omstandigheden vergelijkbaar zijn 
met Suriname, dan zullen we dat snel 
oppakken.” “Staatsolie zal meer een 
ondersteunende rol vervullen naar de 
Universiteit toe voor wat onderzoek 
naar deze energievormen betreft”, vult 
Waaldijk hierop aan.
Wereldwijd worden ook kritische kantte-
keningen geplaatst bij de productietech-
nieken van biobrandstof in het kader van 
het voedselvraagstuk. Een discussie die 
ook in Suriname verwachtbaar is, meent 
Waaldijk. “Staatsolie komt er niet onder-
uit. Het blijft echter een keuze. Suriname 
is een relatief klein land, maar er is nog 
heel veel landbouwgrond beschikbaar.”

Succes
In de organisatie van Staatsolie zal deze 
nieuwe uitdaging niet veel veranderen 
denkt Waaldijk. “Er zal een fabriek wor-
den opgezet wat betekent dat er een 
nieuwe ‘tak’ bijkomt, maar de invloed 
op de totale organisatie van Staatsolie zal 
beperkt zijn.”
Bij een succesvol project zal Staatsolie 
zich producent van groene energie kun-
nen noemen en zal er volgens Elias in 
Wageningen weer sprake zijn van inten-
sieve landbouw. De volgende stap zal 
zijn om boeren te stimuleren ook suiker-

riet te gaan planten en aan Staatsolie te 
verkopen voor de productie van ethanol.
“De fabriek zal in de proeffase volledig 
gemechaniseerd draaien. In de piek van 
dit project zal er echter ruimte zijn voor 
125 tot 150 werkplaatsen, wat kan gaan 
oplopen. Natuurlijk hopen we dat dit 
project ook andere economische spin off 
effecten zal hebben voor Wageningen. 
Niet alleen Wageningen, maar ook het 
land zal voordelen hebben aan dit project 
in de vorm van deviezeninkomsten wat 
ook weer een positief effect zal hebben 
op ons bruto nationaal product.”

Proef
Staatsolie moest voor realisatie van deze 
plannen op zoek naar landbouwgrond. 
Een voorwaarde was dat de infrastruc-
tuur voor landbouwactiviteiten reeds aan-
gelegd moest zijn en de omvang van dien 
aard dat daarop hele grote aanplanten 
gedaan konden worden. “Het bleek niet 
makkelijk om 12.000 hectare aaneenge-
sloten landbouwareaal te  vinden om er 
suikerriet te telen”, zegt Elias.  Mariën-
burg, maar ook andere plekken werden 
overwogen. Uiteindelijk bleek het land-
bouwareaal van de Stichting Machinale 
Landbouw Suriname (SML) in Wage-
ningen, de beste keus. Staatsolie kocht 
12.600 hectare, zo’n 52 procent van het 
totale landbouwareaal te Wageningen. 
SML, in het verleden een winstgevend 
rijstbedrijf was na jaren sukkelen failliet 
verklaard en tot verkoop van roerende en 
onroerende goederen overgegaan. 
Een buitenlandse consultant die was 
aangetrokken voor studie van de moge-
lijkheden voor suikerrietteelt in Wage-
ningen en de economische haalbaar-
heid voor ethanolproductie in Suriname, 
adviseerde eerst een proefproject uit te 
voeren. De voorbereidingen hiertoe zijn 
reeds gestart. Uit testen met verschil-
lende suikerrietvarianten moet duidelijk 
worden welke het meest geschikt is 
voor teelt in Suriname. In januari 2010 
moeten de varianten waarmee getest zal 
worden reeds zijn geïdentificeerd. Een 
groot deel haalt Staatsolie uit Brazilië en 
twee uit Barbados. 
Na identificatie van de varianten, zullen 
die worden vermeerderd op een deel van 
het areaal. Na ongeveer zeven maanden 
kan het suikergehalte worden gemeten 
en de twee tot drie meest geschikte 
varianten worden gekozen. Pas daarna 
zal de grond worden klaargemaakt voor 
beplanting van de totale 12.600 hectare. 
Tegelijk met de proeffase zal een raffina-
derij worden opgezet voor de verwerking 
van suikerriet tot ethanol. ▲
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Staatsolie nam op 28 oktober deel aan een 
informatiedag voor universiteitsstudenten.  
De infodag was door de studentencom-
missie georganiseerd voor de Faculteit 
Maatschappijwetenschappen en is een 
van de activiteiten in het kader van 
de introductieweek voor eerstejaarsstu-
denten. Enkele ministeries en staatsbe-

drijven verstrekten informa-
tie aan studenten over hun 
activiteiten en de opleidingen 
die gekoppeld zijn aan de 
verschillende functies binnen 
hun organisatie. Het doel was 
om de studenten een blik te 
geven op de maatschappij, 
welke kant ze op kunnen na 
afronding van hun studie en 
wat zij mogen verwachten 
als zij in de toekomst in zo’n 
organisatie terechtkomen. 

Staatsolie nam onder de paraplu van het 
ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 
(NH) deel. Onder dit ministerie vallen 
alle mijnbouwactiviteiten in Suriname. 
Daarnaast is het ministerie van NH 
de vertegenwoordiger van de Staat als 
enige aandeelhouder van Staatsolie. ▲

Staatsolie maakt goede indruk  
tijdens 39e CSA Annual Conference 
meeting & exhibition

Staatsolie op infodag ADEK

Van 12 tot en met 14 oktober was 
Suriname gastland van de jaarcon-
ferentie van de Caribbean Ship-
ping Association (CSA). Staatsolie 
was een van de hoofdsponsors.

De CSA Conference is een jaarlijkse 
maritieme conferentie waarbij scheep-
vaart-organisaties in het Caribisch 
gebied, Midden- en Latijns-Amerika, 
maar ook enkele westerse scheepvaart-
organisaties die operaties hebben in 
deze regio aan deel nemen. Bespreking 
en evaluatie van relevante trends en 
ontwikkelingen in de scheepvaart staan 

centraal tijdens deze bijeenkomsten. 
Staatsolie beschikt over een eigen haven 
en twee riviertankers voor de bunke-
ring van schepen. Deze conferentie 
vormde daarom een goede gelegenheid 
om haar brandstoffen (bunkers) voor 
schepen onder de aandacht te brengen 
van de regionale scheepvaart en op de 
hoogte te blijven van de laatste ontwik-
kelingen op scheepvaartgebied. 
Op 13 oktober verzorgde Marketing 
manager, Aubrey Nai Chung Tong een 
presentatie over Staatsolie. De gasten 
waren erg onder de indruk van Staats-
olies activiteiten, het serviceaanbod en 
de kwaliteit van de producten. CSA par-
ticipanten kregen later die dag ook een 
rondleiding aangeboden op de raffinade-
rij te Tout Lui Faut. 
Tijdens deze conferentie werden niet 
alleen presentaties, maar ook een 
tweetal trainingen verzorgd. Daar-
naast werd een expositie gehouden 
door sponsoren. De Marketingstand 
vormde een ontmoetingsplek voor 
bestaande, maar ook nieuwe bunker-
klanten die interesse toonden voor 
Staatsolies bunkeractiviteiten. ▲

Staatsolie at Info Day ADEK

Staatsolie participated in the 28 October info day 
for university students. The info day was organized 
by the student body for the Social Sciences Faculty 
and is one of the activities during the introduction 
week for freshmen. A few ministries and govern-
ment enterprises informed students about their 
business activities and the training courses linked 
to the several positions in their organization. The 
objective was to present students with a view of 
society and the available possibilities after comple-
tion of their study as well as what they might expect 
should they apply for a position in one of the orga-
nizations in the future. Staatsolie participated as 
part of the ministry of Natural Resources (NH). The 
ministry is responsible for all mining activities in 
Suriname. The state, Staatsolie’s sole shareholder, 
is represented by NH. ▲

Staatsolie Makes Good 
Impression at 39th Annual 

Conference Meeting & Exhibition

The annual conference of the Caribbean Shipping 
Association (CSA) was held in Suriname from 
12 through 14 October. Staatsolie was one of 
the main sponsors.

The CSA Conference is an annual maritime 
conference in which shipping agencies from the 
Caribbean, Central and Latin America as well as 
a few western shipping agencies, with operations 
in this region, participate. The focus at these 
meetings is discussion and evaluation of relevant 
trends and developments in the shipping industry. 
Staatsolie has its own harbor and two river barge 
tankers, which are used for bunkering operations. 
The conference therefore served as an excel-
lent opportunity to promote the company’s fuels 
(bunkers) to the regional shipping industry and at 
the same time stay on top of the latest develop-
ments in shipping. Marketing manager Aubrey Nai 
Chung Tong, on 13 October, held a presentation 
on Staatsolie. The guests were impressed by 
Staatsolie’s activities, its service package and the 
quality of the products. Later that day, participants 
to the conference were given a tour at the refinery 
at Tout Luit Faut.
Next to the presentations sessions there were two 
training sessions scheduled as well. In addition an 
exhibition was held by sponsors. The Marketing 
stand was a meeting place of current and new 
Staatsolie bunkering customers, who showed 
interest in the company’s bunkering activities. ▲

Tekst & foto’s / Text & Photos: Sherida Asinga
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Glenn Sairras Appointed Director 
Production & Development

‘It Was My Goal’

Glenn Patrick Sairras has been appointed Director 
Production & Development as of 1 November 2009. He 
is now part of the statutory management of Staatsolie. 
Sairras was nominated for the position by the Board of 
Supervisory Commissioners. Minister Gregory Rusland, 
representative of the sole shareholder, backed the 
appointment in a specially held shareholders meeting 
on 29 October 2009. 

When you entered service on 15 November 1994, you 
must have had special wishes and ambitions. Was 
becoming director one of these?
I had just served three years and a half in a manage-
ment position – deputy director Surinaams Alcohol Bedrijf 
(Suriname Alcoholic Beverages). Before that, I had worked 
fifteen years at Suralco in several management positions. 
I understood that I needed to go through an intensive 
learning while working program if I wanted a management 
position at Staatsolie. And I was ready for that.

In 2006, you were appointed deputy director 
Production & Development. Was statutory director 
the logic next step?
It wasn’t the logic next step, but it was my goal. 
Appointment in the statutory management is the pre-
rogative of the statutory bodies, to wit the statutory 
management, the Board of Supervisory Commissioners 
– for the nomination and support – and the shareholder 
– for the appointment, and these bodies cannot be 
influenced. The individual, however, must see to an 
excellent performance of the divisions in his charge. 
Additionally, I have determinedly worked on increasing 
my competence and skills in the field of management 
and leadership. I had company-wide support in perform-
ing my tasks and duties.

When you were appointed deputy director in 2006, 
you said that one of the most important challenges 
would be achieving and maintaining a production 
level of 15,000 bbls a day in 2008. Since the current 
production of 16,000 bbls a day was reached in 
November 2007, we could say that you have reached 
your goal.
I did, but it wasn’t a solo achievement, even though 
I was the one bearing responsibility. We were able 
to achieve this by thoroughly evaluating the stagnant 
production in the 2002 – 2005 periods. With a multi-
disciplinary team we worked on removing shortcomings 
and implementing improvements. Through intensified 
discussion of progress we continued monitoring pro-
duction performance, enabling us to proactively and 
timely anticipate bottlenecks. I must say that the staff’s 
knowledge and skills have grown through the years, and 
this has improved our performance.

How was it as deputy director Production and 
Development? What is new in this position com-
pared to the old one?
I’m content and grateful for my time as deputy director. 

Glenn Patrick Sairras is per 1 
november 2009 benoemd tot direc-
teur Production & Development. 
Hiermee is hij toegetreden tot de 
statutaire directie van Staatsolie.  

S airras is benoemd op voordracht 
van de Raad van Commissaris-

sen bij Staatsolie. De benoeming werd 
bekrachtigd door de vertegenwoordiger 
van de aandeelhouder, minister Gregory 
Rusland, in een bijzondere Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders op 29 
oktober 2009. 

Toen u op 15 november 1994 in 
dienst kwam, had u bepaalde aspi-
raties en ambities. Was het direc-
teurschap een daarvan? 
Ik kwam net uit een directiefunc-
tie – onderdirecteur Surinaams Alco-
hol Bedrijf – waar ik drieënhalf jaar 
heb gewerkt. Daarvoor was ik vijftien 
jaren werkzaam bij Suralco in diverse 
managementfuncties. Wel besefte ik dat 
voor een directiefunctie bij Staatsolie 
het nodig was door een intensief lear-
ning while working programma te gaan, 
waartoe ik bereid was.

In 2006 bent u benoemd 
tot onderdirecteur Pro-
duction & Development. 
Was voor u de logisch vol-
gende stap statutair direc-
teur?
Niet logisch, het was wel 
mijn streven. De benoeming 
tot statutair directeur is 
voorbehouden aan de sta-
tutaire organen, te weten 
de statutaire directie, de 
Raad van Commissaris-
sen – voor het voorstel en 
de ondersteuning – en de 
aandeelhouder – voor de 
benoeming – en daar heb 
je in beginsel geen invloed 
op. Waar je wel voor moet 
zorgen is een goede per-
formance van de onder 
jou ressorterende divisies. 
Daarnaast heb ik doelbe-
wust gewerkt aan vergro-
ting van mijn competenties 
en vaardigheden op het 
gebied van management en 
leiderschap, waardoor ik 

mocht rekenen op bedrijfsbrede onder-
steuning bij de invulling van mijn taken.

Bij uw benoeming tot onderdirecteur 
in 2006 noemde u het bereiken en 
handhaven van een productieniveau 
van 15.000 vaten per dag in 2008 als 
een van de belangrijkste uitdagingen. 
Gezien de huidige gemiddelde dag-
productie van 16.000 vaten per dag, 
reeds bereikt in november 2007, bent 
u geslaagd in dat streven.
Ja, maar dat heb ik niet in mijn eentje 
gedaan, al was ik er direct verantwoor-
delijk voor. Wij hebben dit kunnen berei-
ken door een grondige evaluatie van 
de stagnerende productie in de periode 
2002 – 2005. In multidisciplinair team-
verband is daarna gewerkt aan ophef-
fing van de tekortkomingen en zijn ver-
beteringen in gang gezet. Voorts is door 
intensivering van werkoverleg gezorgd 
voor voortgaande monitoring van de 
productieperformance, waardoor pro-
actief en tijdig kon worden ingespeeld 
op aankomende knelpunten. Tenslotte 
dient vermeld te worden dat wij als per-
soneel door de jaren heen gegroeid zijn 
in kennis en vaardigheden, waardoor 
onze performance is verbeterd.

Glenn Sairras benoemd tot directeur Production & Development

“Het was wel mijn streven”

Minister Gregory Rusland(NH) feliciteert de nieuwe directeur Production & 
Development, Glenn Sairras.

Natural Resources Minister, Gregory Rusland, congratulates the new Director 
Production & Development, Glenn Sairras.

Tekst & foto’s / Text & photos: Kailash Bisessar
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Hoe kijkt u terug op de periode als 
onderdirecteur Production & Develop-
ment? Wat komt er inhoudelijk extra 
bij kijken in uw nieuwe functie verge-
leken met het onderdirecteurschap?
Ik kijk tevreden en dankbaar terug. In de 
uitvoering van werkzaamheden zal er in 
principe geen  wijziging optreden. Wel 
is mijn rechtspositie als statutair direc-
teur steviger verankerd en ben ik mede 
hoofdelijk aansprakelijk voor deugdelijk 
bestuur van de vennootschap.

Wat ziet u als uitdaging(en) in uw 
nieuwe functie? 
Mijn benoeming heeft plaatsgevonden 
op een moment waarop Staatsolie aan 
de vooravond staat van de uitvoering 
van een omvangrijk investeringspro-
gramma. Ik noem: de uitbreiding van 
de raffinaderij waarbij ook nieuwe 
olieproducten zullen worden geprodu-
ceerd, de verhoogde exploratie-acti-
viteiten zowel onshore als offshore, 
de uitbreiding van de productie door 
toepassing van zwampoperaties, de 
vergroting van thermische energieop-
wekking en ontwikkeling van water-
krachtenergie en biobrandstoffen. 
Als directielid ben ik medeverantwoor-
delijk voor het welslagen van deze pro-

jecten en vraagt dit om bestudering, 
zodat ik een adequate bijdrage kan 
leveren aan de besluitvorming.
Voor de zaken die direct onder mijn 
aandachtsgebied vallen, is de belang-
rijkste uitdaging de productietarget van 
minimaal 16.000 vaten per dag over een 
lange periode van minstens twintig jaar 
te garanderen. Hiertoe dient effectief 
beheer en exploitatie van de huidige en 
nog te vinden reserves plaats te vinden. 
Verder nog de toepassing van nieuwe 
technieken bij de oliewinning en produc-
tie. Een andere belangrijke uitdaging is 
verhoging van het professionalisme van 
het kader om de uitdagingen en nieuwe 
ontwikkelingen aan te kunnen, zodat het 
voldoende is uitgerust om te zijner tijd 
te kunnen overnemen.

Wordt uw leven nu drukker? U bent 
namelijk ook voorzitter van Staatsolie 
Foundation en actief binnen onder 
andere de Rotary. Blijft er wel tijd 
over voor de mens Glenn Sairras?
Ja, maar dat is reeds geruime tijd het 
geval. Toch zorg ik ervoor dat er tijd 
overblijft voor mijn gezin en sport en 
ontspanning. ▲

There probably won’t be any noticeable changes in my 
duties. My legal position as statutory director, however, 
has been sealed and now I am legally co-responsible for 
a sound management of the company.

What are the challenges in your new position?
My appointment comes just as Staatsolie is preparing to 
engage in a very extensive investment program. There is 
the refinery expansion project, for the production of new 
products, the increased onshore and offshore explora-
tion activities, expanding production through application 
of swamp operations, increase of thermal energy produc-
tion and the development of hydro energy and bio fuels. 
As member of the management team I’m co-responsible 
for successfully completing these projects and this will 
require a thorough study for me to adequately contribute 
to the decision making. The most important challenge in 
the duties under my care is to guarantee a production 
target of 16,000 bbls a day for at least 20 years. This will 
require effective management of the existing and future 
reserves. We also need to apply new techniques in the 
extraction and production. One significant challenge is 
increasing professionalism of the middle management in 
order to cushion new challenges and developments and 
prepare them to take over when the time is right.

Does your life become busier? You are chair of the 
Staatsolie Foundation and an active member of the 
Rotary. Is there some time left for you?
I admit having a busier life, but that’s not something new. 
However, I see to it that there is time left for my family, 
sport and recreation. ▲

Per 1 november 2009 is Agnes Kar-
tini Moensi-Sokowikromo door de 
directie van Staatsolie benoemd 
tot onderdirecteur Finance.

In deze functie zal zij belast zijn met de 
aansturing van de divisies ICT, Control-
ling en Finance Administration van het 
directoraat Finance. De onderdirecteur 
Finance rapporteert aan de Directeur 
Finance. Agnes Moensi-Sokowikromo 
trad op 1 november 1994 in dienst bij 
Staatsolie in de functie van Assistant 
Internal Auditor bij de divisie Control-

ling. Achtereenvolgens bekleedde zij 
de functies van Internal Auditor, Senior 
Administrator Controlling en per 1 juli 
2004 Manager Controlling. ▲

Agnes Moensi onderdirecteur Finance

De benoeming van statutaire directieleden bij 
Staatsolie is een aangelegenheid van de aan-
deelhouder, de Staat Suriname, op voordracht 
van de Raad van Commissarissen. De statutaire 
directie heeft de bevoegdheid onderdirecteuren 
aan te stellen. 
Met de benoeming van Glenn Sairras en Agnes 
Moensi-Sokowikromo bestaat het directieteam 
van Staatsolie uit de volgende personen:
Statutaire directie
• Marc C.H. Waaldijk, Algemeen Directeur
• Iwan E. Kortram, Directeur Finance
• Ben F. Nuboer, Directeur Refining & Marketing
•  Glenn P. Sairras, Directeur Production  

& Development

Onderdirecteuren
•  Wim B. Dwarkasing, Onderdirecteur  

Exploration and Production Contracts
•  Rudolf T. Elias, Onderdirecteur Business 

Development
•  Agnes K. Moensi-Sokowikromo,  

Onderdirecteur Finance

The appointment of statutory management members 
at Staatsolie is up to the sole shareholder, the Republic 
of Suriname, after nominations by the Board of Super-
visory Commisioners. The statutory management is 
authorized to appoint deputy directors.
With the appointment of Glenn Sairras and Agnes 
Moensi the Staatsolie management team is now 

comprised of the following members:
Statutory management
• Marc C.H. Waaldijk,  Managing Director
• Iwan E. Kortram, Finance Director
• Ben F. Nuboer, Director Refining & Marketing
•  Glenn P. Sairras, Director Production & 

Development

Deputy Directors
•  Wim B. Dwarkasing, Deputy Director Exploration 

and Production Contracts
•  Rudolf T. Elias, Deputy Director Business 

Development
•  Agnes K. Moensi-Sokowikromo,  

Deputy Director Finance

Agnes Moensi Deputy Director 
Finance

As from 1 November 2009, Agnes Kartini Moensi-
Sokowikromo has been appointed in the position of 
Deputy Director Finance by the Staatsolie management. 
In this position she will be in charge of the divisions ICT, 
Controlling and Finance Administration and the Finance 
Directorate. The Deputy Director Finance reports to the 
Finance Director. Agnes Moensi started on 1 November 
1994 as Assistant Internal Auditor at the Controlling 
Division. She held the respective positions of Internal 
Auditor, Senior Administrator Controlling and since 1 July 
2004 Manager Controlling. ▲

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



De ophoging van het terrein voor 
de uitbreiding van de raffinaderij 
is in volle gang. Naar verwachting 
zal dit deel van het werk medio 
januari 2010 zijn afgerond. 

H et startsein voor het ophogen werd 
op 24 september 2009 gegeven 

door minister Gregory Rusland van 
Natuurlijke hulpbronnen. “Coronaut, 
pompen”, gaf hij via de portofoon het 
sein aan het baggerschip om haar zand-
lading op te spuiten. “Nu pas gaat het 
echte werk beginnen”, zei een zichtbaar 
verheugde minister in zijn toespraak. 
“Met het ophogen van het terrein ben 
ik er echt van overtuigd dat de nieuwe 
raffinaderij over een paar jaren operati-
oneel zal zijn.” Rusland trok de vergelij-
king met het opzetten van een woning. 
“Je hebt de tekening op zak, maar pas 
als je de activiteiten op het terrein ziet 
plaatsvinden, dan beginnen de dromen 
werkelijkheid te worden.” Als verte-
genwoordiger van de aandeelhouder, 
de Staat Suriname, kijkt de  minister uit 
naar de ondertekening van het bouw-

contract voor de raffinaderijuitbreiding. 
“Ik wil het bouwcontract tekenen, om 
ervan overtuigd te zijn dat de construc-
tie van de raffinaderij zonder stagnatie 
wordt uitgevoerd.”

Ambitie
Ben Nuboer, directeur Refining & Mar-
keting, en Iwan Kortram, Financieel 
directeur, gingen in op het belang van het 
Raffinaderij Expansie Project. Nuboer 
gaf een overzicht van de voorbereidin-
gen op de ophoging. Hij schetste ook het 
technisch plaatje van de werkzaamhe-
den, niet alleen van de ophoging, maar 
ook van de ontwerpfase en de construc-
tie. “Een belangrijke uitdaging is om de 
significante toename in de bouwkosten 
beheersbaar te maken en zodoende de 
financiële haalbaarheid voor het pro-
ject veilig te stellen. De directie van 
Staatsolie heeft er alle vertrouwen in 
dat ook deze opdracht succesvol zal 
worden uitgevoerd. Immers, het project 
is van groot belang voor Staatsolie en 
Suriname op technisch, economisch en 
strategisch gebied.” 
Kortram gaf het kader aan waarbinnen 

Minister Gregory Rusland(NH) geeft het officieel startsein voor de ophoging van het raffinaderijterrein.

Minister Gregory Rusland gives the official starting signal for embankment of the refinery site.

Project uitbreiding Staatsolie raffinaderij

Nu pas gaat het echte werk beginnen
Banking the site for expansion of the refinery is fully 
underway. It is expected that this part of the project will 
be completed by January 2010.                       

On 24 September 2009 Natural Resources Minister, 
Gregory Rusland gave the start for embankment of the 
site. ‘Coronaut, pump up’ he signaled through the mobile 
phone to the dredger. This was the sign to start the 
embankment operation. ‘Now the job starts for real’, said 
the clearly excited Minister in his speech. ‘Now that we’re 
embanking the site, I’m convinced that the new refinery 
will be operational in a few years.’ Rusland compared the 
operation to building a house. ‘You have the construction 
drawing in your hands, but your dreams only become 
reality when you see people actually working on the 
site.’ As representative of the Republic of Suriname, 
the Minister anxiously awaits the signing of the building 
contract. ‘I want to sign the contract, to be convinced 
that the construction of the refinery will be carried out 
without obstruction.’  

Ambition 
Ben Nuboer, Director Refining & Marketing, as well as 
Iwan Kortram, Financial Director, discussed the impor-
tance of the Refinery Expansion Project. Nuboer gave an 
outline of the preparations towards the embankment. He 
also talked about the technical details of the operations, 
not only the embankment, but also the design phase and 
the construction. ‘It is a very important challenge to keep 
the significant increase of the building costs manage-
able, which will keep the project financially feasible. The 
Staatsolie management is confident that this assignment 
will also be completed successfully. Technically and eco-
nomically the project is very important to Staatsolie and 
the Republic of Suriname.
Kortram outlined the scope of the project: Staatsolie’s 
ambitious long term plan Vision 2020 and its derived 
objectives. The Refinery Expansion project is one of 
these. The investment budget for the 2008-2012 period 
will comprise more than US$ 800 million. Kortram is 
confident that the investment program will be carried out 
successfully. ‘This goes especially for preparing the site, 
as well as the follow-up, the construction. My faith in the 
project is based on the quality of our employees, contrac-
tors and the continuous support of the shareholder in the 
policy making and its implementation.

EPC Phase
Boskalis International carries out the embankment proj-
ect. The nine hectares terrain will be banked with 2.5 
meters of river sand. Boskalis will also construct berthing 
facilities at the adjacent Suriname River and the founda-
tion for new storage tanks. A total of 385,000 m3 of river 
sand will be dredged.
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De huidige raffinaderij van Staatsolie zal worden uitgebreid. De raffinagecapaciteit wordt ver-
hoogd van 7000 naar 15.000 barrels per dag. Via dit blad wordt u op de hoogte gebracht van 
de laatste ontwikkelingen.

Staatsolie is expanding its existing refinery, increasing 
the refining capacity from 7,000 to 15,000 barrels a 
day. This magazine will provide an update on the latest 
developments.  

Staatsolie Refinery Expansion Project
Now The Job Starts For Real  

Tekst / Text: Kailash Bisessar
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het project wordt uitgevoerd: Staatsolies 
ambitieuze lange termijnvisie Vision 
2020 en de daarvan afgeleide doelstel-
lingen, waarvan uitbreiding van de raf-
finaderij er een is. Het investeringsbud-
get voor de planperiode 2008-2012 zal 
meer dan US$ 800 miljoen bedragen. 
Kortram vertrouwt erop dat het investe-
ringsprogramma succesvol zal worden 
uitgevoerd. “Met name geldt dit voor 
het bouwrijp maken van het terrein, als-
ook de follow-up, de constructie. Deze 
overtuiging is gebaseerd op de kwaliteit 
van onze medewerkers, contractors en 
de voortdurende ondersteuning van de 
aandeelhouder bij de beleidsontwikke-
ling en implementatie.”

EPC Fase
De ophoging van het terrein wordt uit-
gevoerd door Boskalis International. Het 
terrein is ongeveer negen hectare groot 
en wordt opgehoogd met 2,5 meter 
rivierzand. Daarnaast legt Boskalis een 
aanmeerkade aan de aangrenzende Suri-
namerivier en de voorbelasting voor 
nieuwe opslagtanks aan. In totaal wordt 
385.000 m3 rivierzand opgespoten.
Intussen is de laatste voorontwerpfase 
(Front End Design Phase 3, FED 3 fase), 
van het Raffinaderij Expansie Project 
afgerond. In die fase zijn het basisont-
werp, het uitvoeringsplan en de begroting 
voor de constructie opgesteld. De vol-
gende fase – engineering, procurement 
en construction (EPC) fase – start in 
januari 2010. Tijdens de EPC-fase vindt 
het detailontwerp, de aankoop van nieu-
we materialen en de constructie plaats.

Mens en milieu
Bij de uitbreiding van de raffinade-
rij is er niet alleen aandacht voor de 
technische en financiële aspecten. Het 
milieu en de mens krijgen evenzoveel 
aandacht. Bij het ontwerp is hiermee 
terdege rekening gehouden.
Voor het Raffinaderij Uitbreidingspro-
ject is een milieueffectenanalyse (EIA) 
uitgevoerd. Voor de uitvoering hiervan 
heeft Staatsolie het Zuid-Afrikaanse 
bureau SRK Consulting aangetrok-
ken. Dit bureau heeft zich naast de 
bestaande richtlijnen, (concept)wetten 
en het beleid van Staatsolie laten leiden 
door internationale normen en richtlij-
nen, onder meer van de Wereld Bank, 
de International Finance Corporation, 
de Wereldgezondheidsorganisatie en de 
Europese Commissie. Er werden vijf 
specialistische studies, waarbij zowel 
lokale als buitenlandse deskundigen 
waren betrokken, uitgevoerd. Deze 

betroffen de geologie, bodemsoorten 
en ecologie; het oppervlakte- en grond-
water; de luchtkwaliteit; geluid; soci-
aal-maatschappelijke aspecten en een 
kwantitatieve risicoanalyse. Hierbij zijn 
de potentiële effecten van het project 
alsook de risico’s voor de veiligheid 
en gezondheid van de lokale gemeen-
schap geïdentificeerd en geanalyseerd. 
Gebleken is dat voor alle aspecten die 
onder de loep zijn genomen, de meeste 
effecten zullen hebben die kunnen wor-
den gekwalificeerd als niet-significant 
of van erg lage tot lage significantie, 
al dan niet in combinatie met beheers-
maatregelen. Dit betekent dat zowel het 
milieu als de direct omwonenden geen 
“last” zullen hebben van de uitgebreide 
raffinaderij en ook niet van de activi-
teiten tijdens de constructiefase. Voor 
sommige zaken die een zorgpunt kun-
nen gaan vormen, zullen maatregelen 
worden getroffen ter beperking van de 
negatieve effecten. Er is ook een plan 
voor milieumanagement en -monitoring 
opgesteld. Dit plan beschrijft wat er 
gedaan zal worden om mogelijke nega-
tieve effecten tijdens de constructie en 
wanneer de uitgebreide raffinaderij in 
bedrijf zal zijn, te minimaliseren.

Overleg
De Staatsolie Raffinaderij ligt in een 
semi-verstedelijkt gebied. De leefge-
meenschappen vlakbij zijn Dijkveld en 
Tout Lui Faut. Eind november zijn tij-
dens bijeenkomsten de conclusies en 
aanbevelingen uit de EIA gepresen-
teerd aan de autoriteiten en buurtbewo-
ners. Overleg met bewoners vormt een 
belangrijk onderdeel van de EIA. De 
buurtbewoners hadden tijdens de bij-
eenkomsten de ruimte hun zorgpunten 
bekend te maken. De meeste hadden 
betrekking op het milieu, werkgele-
genheid en gezondheid. Ben Nuboer, 
directeur Refining & Marketing, verze-
kerde de aanwezigen dat Staatsolie er 
alles aan zal doen om de effecten van 
de voorgenomen uitbreiding zo mini-
maal mogelijk te houden. Daartoe zul-
len de maatregelen in het rapport en 
de beheersplannen strikt worden opge-
volgd. Belanghebbenden hadden tot 14 
december de gelegenheid het EIA rap-
port in te zien en er hun commentaar op 
te geven. Het rapport zal na verwerking 
van de commentaren van het publiek 
en de autoriteiten voor goedkeuring 
worden aangeboden aan het Nationaal 
Instituut voor Milieu en Ontwikkeling 
in Suriname (NIMOS). ▲

In the mean time the final Pre-design Phase (Front End 
Design Phase 3, FED3 Phase) of the REP has been 
completed. In that phase the basic design, the plan of 
action and the construction estimate were drafted. The 
next phase – the engineering procurement and construc-
tion (EPC) phase – will start in January 2010. During the 
EPC phase the detailed design, the procurement of new 
equipment and the construction take place.  

People and the Environment 
The refinery expansion project is not only about techni-
cal and financial aspects. People and the environment 
get as much attention. This aspect has been included 
in the design. Staatsolie had an Environmental Impact 
Assessment (EIA) carried out for this project. The com-
pany contracted the South African SRK Consulting for 
this project. This firm applied international standards 
and guidelines (set by the World Bank, the International 
Finance Corporation, the World Health Organization and 
the European Commission) in addition to existing guide-
lines, laws and bills and Staatsolie’s policy. Five specialist 
studies have been carried out in the analyses phase by 
local and foreign experts. The studies concerned geology, 
soil and ecology, surface and groundwater, air quality; 
sound, social aspects and a quantitative risk analysis. 
Potential effects of the project as well as risks to the safety 
and health of the local community have been identified 
and analyzed. All aspects that have been studied will 
have effects that may be qualified as insignificant or bare-
ly having any significance, without or combined with the 
control measures. This means that neighboring residents 
will experience no inconveniences from the expanded 
refinery or from the activities during the construction 
phase. For some issues that might be problematic, 
measures will be taken to diminish the adverse effects. 
An environment management and monitoring plan has 
also been drafted. This plan outlines what will be done to 
minimize possible adverse effects during construction and 
when the expanded refinery will be in operation.

Communication 
The Staatsolie refinery lies in a semi urbanized area. 
Nearby communities are Dijkveld and Tout Lui Faut. 
Communication with the public was therefore a sig-
nificant aspect of the EIA process. The community was 
informed about the project and the environment analysis 
through ads and flyers. Public meetings with locals were 
convened in order to include their questions in the study. 
The draft report was issued on 10 November 2009 and 
submitted to the NIMOS for evaluation. The findings 
have been discussed with the public and the authorities 
(including NIMOS). At a public meeting at Tout Lui Faut 
the conclusions and recommendations were presented 
to the local residents. Despite some questions regarding 
the environment and health the stakeholders approved 
of the report. Ben Nuboer, director Refining & Marketing 
assured his audience that Staatsolie will do its utmost 
to keep the effects of the proposed expansion as few 
as possible. The measures stated in the reports will be 
applied strictly. Stakeholders have until December 14 to 
study the report and to comment on it. After including the 
comments by the public and the authorities, the report 
will be presented to the NIMOS for approval. ▲
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Staatsolie Sportfonds creëert kansen voor jeugd 

Staatsolie Sports Fund creates 
opportunities for the youth 

There is cheering on the soccer field of the Public 
School Meerzorg III. It is Saturday, nine in the 
evening and there is a cozy atmosphere. Young 
people and women in the stands are cheering 
on the veterans. On the other side of the field 
another team is waiting patiently to enter the 
brightly illuminated soccer field. The field, which 
is used by day for fitness classes, has been 
renovated completely and flood lights have been 
constructed. The means were donated by the 
Staatsolie Sports Fund.

At the shareholders meeting in March 2007, the 
Minister of Natural Resources, Gregory Rusland, 
decided to allocate US$ 3 million for sustainable 
sports development in Suriname. November of 
that same year saw the establishment of the 
Committee for Rehabilitation and Expansion of 
Sports Facilities, also known as the Staatsolie 
Sports Fund. Via ads in the local papers relevant 

Op het voetbalveld van de openbare 
school III Meerzorg wordt gejuicht. 
Het is zaterdagavond negen uur 
en de sfeer is ontspannen. Jon-
geren en vrouwen op de tribunes 
moedigen de veteranenvoetballers 
aan. Aan de kant wacht een ander 
team geduldig om het felverlichte 
voetbalveld te betreden. Het veld, 
dat overdag voor gymlessen wordt 
gebruikt, is volledig gerenoveerd 
en verlicht uit middelen van het 
Staatsolie Sportfonds.

Tijdens de Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders in maart 2007 

werd op voorstel van minister Gregory 
Rusland van Natuurlijke Hulpbronnen 
besloten om US$ 3 miljoen beschikbaar 
te stellen voor duurzame sportontwik-
keling in Suriname. In november van 
hetzelfde jaar werd hiertoe de Commis-
sie Rehabilitatie en Uitbreiding Sport-
faciliteiten, kortweg Staatsolie Sport-
fonds, geïnstalleerd. 
Via advertenties werden relevante orga-
nisaties opgeroepen hun projectdossier 
voor sportontwikkeling tot uiterlijk 30 
april 2008 in te dienen. Er kwamen 131 
projecten voor een totaalbedrag van 
ruim US$ 23 miljoen binnen. “Hiervan 
zijn 59 goedgekeurd, 46 aangehouden 
door ontbrekende informatie en 26 afge-
wezen”, zegt Ben Nuboer, voorzitter van 
het Sportfonds. “Van de goedgekeurde 
projecten zijn negentien in diverse dis-
tricten en in Paramaribo afgerond en 
opgeleverd, terwijl veertig nog in de 
fase van voorbereiding of afronding 
zijn.” Nuboer is directeur Refining & 
Marketing bij Staatsolie.

Dilemma 
Minister Rusland blikt tevreden terug 
op de resultaten van het Sportfonds. 
Zijn initiatief is zo succesvol, dat hij 
nu in een dilemma zit. “De formele 
verantwoordelijkheid voor sportont-
wikkeling ligt bij het ministerie van 
Onderwijs en Volksontwikkeling. 
Het Sportfonds  heeft met een verkorte 
procedure snel resultaten geboekt en het 
achterstallige onderhoud en de lange 
wachttijden ingelopen. Maar het bedrijf 
moet niet de reguliere overheidstaken 
overnemen en het Staatsolie Sportfonds 
mag geen permanent karakter hebben. 

Het project is echter zo geslaagd, dat ik 
me afvraag of we niet even moeten door-
gaan. Misschien in een andere vorm”, 
denkt de bewindsman hardop na. 
Hij deed het voorstel voor het Sport-
fonds niet zomaar. Als jongere heeft 
de minister veel geleerd uit het samen 
sporten met buurtgenoten. “We schaak-
ten en speelden badminton en voetbal. 
Zo heb ik eigenschappen gevormd die 
ik nu positief kan inzetten in alles wat 
ik doe. Goede faciliteiten geven jon-
geren de exposure die kan helpen in 
hun vorming.” 

Bevrediging 
Het enthousiasme van de gebruiker en de 
bevrediging die Nuboer krijgt bij de ople-
vering van een project, compenseert alle 
extra inspanning en tijdsbezetting. “We 

Schoolcompetities 
Op het speelveld van de openbare school (OS) 
III Meerzorg is er dagelijks bedrijvigheid. Tijdens 
schooltijd spelen de kinderen, in de middag 
de jongeren en ’s avonds de veteranen. Aan 
het bespeelbaar maken van het speelveld en 
het uitvoeren van aanverwante werkzaamhe-
den, zoals verlichting, stelde het Staatsolie 
Sportfonds US$ 25.000 beschikbaar.  “Er is in 
Commewijne niet veel te doen op het gebied 
van sport, vandaar dit project,” zegt Rahmat-
Ali Guman, penningmeester van de Stichting 
Vrienden van OS III. “Meerzorg is dichtbevolkt 
en er zijn acht lagere scholen hier in de buurt. 
We kunnen nu schoolcompetities organiseren 
en hebben het ministerie van Onderwijs hier-
over al geschreven.” In augustus deed hij een 
experiment en kreeg meer dan  350 jongeren 
op de been. Zijn dochter Faranaz is enthousiast 
en werkt nu ook ideeën uit om sportevenemen-
ten voor vrouwen te organiseren. 

School Competitions
The playing field of the Public School Meerzorg 
III is busy every day. During school hours the 
children play on the field, in the afternoon it are 
youngsters and in the evening the veterans. 
The Staatsolie Sports Fund allotted US$ 25,000 
for renovating the sports ground and all other 
related jobs, including constructing flood lights. 
‘There is almost no sport in Commewijne. That’s 
why we initiated this project,’ says Rahmat-Ali 
Guman, treasurer of the Vrienden van OS III 
Foundation. ‘Meerzorg is densely populated, 
with eight schools in this vicinity. Now we can 
organize school competitions. We have already 
contacted the Ministry of Education about this.’ 
Last August, Guman tried an experiment and he 
got more than 350 young people. His daughter 
Faranaz is enthusiastic about the idea. She now 
plans sports events for women.
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Zwemmers maken nu gebruik van een  
vernieuwde zwembad Parima.

Swimmers use the renovated pool at Parima. 
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organizations were summoned to submit project 
proposals no later than 30 April 2008. A surpris-
ing 131 projects totaling US$ 23 million were 
submitted. ‘We have approved 59 of these, 46 
were put on hold, due to lacking information and 
26 were rejected’, says Ben Nuboer, chair of the 
Sports Fund. ‘So far, 19 of the approved projects 
have been completed, while 40 others are still in 
a preparatory stage or near completion.’ Nuboer is 
director Refining & Marketing at Staatsolie. 

Dilemma 
Minister Rusland is quite content about the results 
of the Sports Fund. His initiative has proven to be 
so successful that he now faces a dilemma. ‘The 
Minister of Education is responsible for sports 
development. With its shortened procedure the 
Sports Fund has had quick results and has made 
up arrears in maintenance. The long waiting 
periods are also over. However, the company 
shouldn’t be doing regular government duties 
and the Staatsolie Sports Fund should not be 
permanent. The project has been so successful, 
however, that I wonder if we shouldn’t continue it 
for a while, in another form, maybe.’ The minister 
did not table the idea for the Sports Fund out of 
the blue. As a youngster he learnt much from 
sporting together with neighborhood friends. ‘We 
played chess, badminton and soccer. That’s how 
I formed the characteristics which I can now apply 
positively in everything I do. Good facilities help 
young people in their education.’  

Satisfaction
The enthusiasm of the people who use the facili-
ties and Nuboer’s satisfaction at completion of a 
project, compensate for all extra efforts and time. 
‘We are educating people through sports and at 
the same time creating opportunities for the youth. 
It is beautiful to see how children immediately start 
using the facilities.’
Nuboer had not expected the demand to be so big. 
He and the other members of the committee spend 
much time evaluating projects. That is not easy at 
all. To the contrary! ‘The data is not always com-
plete, sometimes the people behind the projects are 
not ready to supervise the process and more than 
once it’s a hell of a job to get three quotations.’ 

Enough
In 2008 the allocated sum for the Sports Fund 
was increased with another US$ 3 million, to six 
million. Almost half of the US$ 4 million allotted 
for 59 approved projects have been used on the 
19 completed. Although Rusland wants to add 
another sum to the fund, he has some restraints. 
‘We must examine and discuss that possibility.’
Nuboer agrees with Rusland that the Sports Fund 
has proven its worth to the community. It should 
probably be continued in another form or under 
another name. He promised to work hard on com-
pleting all suspended projects. ‘By the end of 2010 
all approved projects must be completed. Three 
years have gone by, and I think it’s enough.’ ▲

doen aan een stukje opvoeding via sport 
en creëren kansen voor de jeugd. Het is 
prachtig om te zien dat de kinderen ter-
stond gebruik maken van de faciliteiten.” 
Als voorzitter van  het Sportfonds had 
Nuboer niet verwacht dat de vraag naar 
middelen zo groot zou zijn. Samen 
met de andere commissieleden besteedt 
hij veel tijd aan de beoordeling van 
projecten. Dat is geen gemakkelijk kar-
wei. Integendeel! “De informatie is niet 
altijd volledig, de mensen die achter 
de projecten staan, zijn niet altijd goed 
toegerust om het te begeleiden in de 
uitvoering en het is niet altijd gemak-
kelijk om drie offertes te krijgen voor 
de uitvoering.” 

Mooi geweest
In 2008 werd het gereserveerde bedrag 
voor het Sportfonds met een inzet van 
nog eens drie miljoen opgevoerd naar 

US$ 6 miljoen. Van de ruim US$ 4 
miljoen die voor de 59 goedgekeurde 
projecten werd gereserveerd, is onge-
veer de helft al besteed aan de negentien 
opgeleverde projecten. Hoewel Rusland 
graag nog eens een bedrag wil toevoe-
gen aan het fonds, is hij voorzichtig. 
“De mogelijkheid moet nog worden 
bekeken en besproken.” 
Net als Rusland vindt Nuboer dat het 
Sportfonds goede diensten heeft bewe-
zen aan de samenleving en misschien 
in een andere vorm of onder een andere 
naam moet voortbestaan. Zelf gaat hij 
het komend jaar stug doorwerken om 
alle aangehouden projecten af te ron-
den. “Eind 2010 moeten alle goedge-
keurde projecten zijn afgerond. Drie 
jaren zitten er dan op en dat is dan 
mooi geweest.” ▲ 

Vijftienhonderd zwemmers per week
De zwembaden van Parima zien er nu weer 
goed uit na een grote renovatiebeurt. Het 
Staatsolie Sportfonds heeft ruim US$ 175.000 
toegewezen aan het renovatieproject. Het 50 
meter bad is van een coatlaag met een levens-
duur van 25 jaren voorzien. “Wekelijks maken 
meer dan vijftienhonderd personen gebruik 
van de drie zwembaden in Parima”, vertelt 
beheerder Aubrey Elliott, terwijl hij bezig is in 
het eerste bad. In het gerenoveerde bad wordt 
er aan één kant getraind voor wedstrijden, terwijl 
aan de andere kant zwemles wordt gegeven. 
“Het steen van bad drie was zichtbaar, doordat 
de verflaag eraf was. Je kreeg hierdoor ook 
algengroei. De coatlaag is beschermend en 
gebruikersvriendelijk, waardoor het onderhoud 
minder intensief is.” 

Fifteen Hundred Swimmers a Week
The swimming pools in the Parima swimming 
center look excellent after the elaborate reno-
vation. The Staatsolie Sports Fund had allotted 
more than US$ 175,000 for the renovation proj-
ect. A coating, with a 25-year lifespan, has been 
applied to the 50 meters pool. More than 1,500 
swimmers a week use the three pools in the 
Parima center’, says Aubrey Elliot, manager, 
while teaching in the shallow pool. One part of 
the renovated 50 meters pool is used for train-
ing while the other side is used for swimming 
instructions. ‘The concrete layer of the 50 meter 
pool was already visible, because the paint had 
worn off. As a result algae started to grow. The 
coating is protective and user-friendly. It does 
not need much maintenance.’ 

Blij met opknapbeurt
‘Sporten: het geheim van een gezond leven’. Dit 
staat op een reclamebord van Staatsolie aan de 
muur van de sporthal van het Jeugdcentrum in 
Paramaribo. De hal werd op 23 oktober 2009 
wederom in gebruik genomen na een grondige 
renovatie, waarvoor het Staatsolie Sportfonds 
ruim US$ 100.000 beschikbaar had gesteld. 
Vanwege de centrale ligging en de makke-
lijke bereikbaarheid, komen dagelijks diverse 
sportgroepen (per dag dus een paar honderd 
jongeren) in de hal bijeen. “De planken zaten 
los en je moest uitkijken voor ongelukken”, zegt 
Marciano Miller, als zaalvoetballer gebruiker 
van de hal. “Het dak lekte en de kleedruimtes 
en toiletten zagen er niet uit. We zijn echt blij 
met de opknapbeurt.

Pleased as Punch With the Renovation
‘Sporting: the secret to a healthy life.’ This phrase 
is on a Staatsolie billboard attached to the wall 
of the Jeugdcentrum (a youth sports center) in 
Paramaribo. The sports hall was re-inaugurated 
on 23 October 2009 after a thorough renovation. 
The Sports Fund had allotted US$ 100,000 
for the project. The location and the easy 
access attract several sports organizations 
every day (more than 100 youngsters). ‘The 
floor board was ramshackle and you had 
to be very careful to avoid accidents’, says 
Marciano Miller, an indoor soccer player who 
frequents the sports hall. ‘The roof was leak-
ing and the changing rooms and toilets were 
in bad condition. We’re pleased as punch 
with the renovation.’
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Op 21 november hebben 24 Staats-
olie-medewerkers meegedaan aan 
de Srefidensi Marathon, en wel de 
ekiden en de halve marathon. Dit 
jaar had het ondersteuningsteam 
een strategische ondersteuningslo-
catie, een ‘hotspot’, voor de sup-
porters georganiseerd. 

D e hotspot, op de hoek van de 
Jozef Israël- en de Thurkowstraat 

in Paramaribo-Noord, was verrassend, 
inspirerend en een geweldig initiatief. 
Lopers, supporters en leden van het 
logistieke team spreken er vol lof over. 
De hotspot werd speciaal gecreëerd om 
de 24 Staatsoliërs die meededen aan te 
moedigen en moreel te ondersteunen.

Sfeer 
Ruim een half uur voordat de marathon 
begon, speelde er muziek in de tent. Er 
werd popcorn gepoft en het publiek dat 
een kijkje kwam nemen, kreeg leuke 
presentjes, snacks, ijsjes en Staatsolie-
vlaggen. De sfeer zat er goed in. Leon 
Brunings van het logistieke ondersteu-
ningsteam was druk in de weer. Hij 
stak de straat over om supporters aan de 
andere kant ook te voorzien van vlaggen 

en maakte hier en daar een praatje. “Ik 
heb de lopers vier maanden lang van 
plaats naar plaats gereden en voorzien 
van water wanneer ze oefenden. Ik 
verwacht dat ze het goed doen, vooral 
Rudolf Elias.” 

Boost 
Uit de luidsprekers galmden de namen 
van de Staatsoliërs die voorbij renden. 

Hotspot Took Away All Cramps 

Twenty-four Staatsolie employees participated in 
the Srefidensi marathon on 21 November, in the 
relay and half marathon event. This year the sup-
port team chose a strategic support location, a 
‘hotspot’, for the supporters.

The hotspot at the corner of the Jozef Israël and 
Thurkowstraat in Paramaribo-Noord was a sur-
prising, inspiring and awesome initiative. Athletes, 
supporters and members of the support team 
were all praises for the idea. The hotspot was 
specifically created to encourage and morally 
support the 24 Staatsolie athletes participating 
in the event.

Ambience 
More than half an hour before the marathon 
started music was blaring from the tent. Popcorn 
was being baked and those that came for a 
look received nice presents, snacks, soft ice and 
Staatsolie flags. The ambience was terrific. Leon 
Brunings of the logistics support team had a busy 
day. He crossed the street to distribute flags to sup-
porters on the other side of the street and stopped 
to chew the fat. ‘I drove the athletes everywhere 
they had to go in the past four months and I was 
always ready with their water during training.  
I expect them to excel, especially Rudolf Elias.’

Ook de HSEQ manager, Dennis Mac Donald kwam in 
actie tijdens de marathon.

Even HSEQ manager, Dennis Mac Donald, came in action 
during the marathon.

The Hot Spot was verrassend en inspirerend voor de Staatsolie lopers.

The Hot Spot was surprising and inspiring for the Staatsolie athletes.
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Hotspot laat buik- en beenkrampen vergeten
Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad   Foto’s / Photo’s: Les Tjon
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Boost
The names of Staatsolie athletes passing by 
resounded from the loudspeakers. Flags were 
fluttering more fiercely and there were louder 
cheers. ‘This is what gave the athletes a real 
boost. Many of them didn’t know at all about the 
Staatsolie hotspot and they were pleasantly sur-
prised’, says Melissa Amstelveen of the support 
team. ‘I think we have created a new standard 
and that the Staatsolie hotspot is now an inte-
gral part of the marathon’, fills in Ivette Lynch. 
Ivette has been with the logistics team since 
the beginning. Robbin Mangnoesing, one of the 
Staatsolie athletes on the half marathon event, 
agrees with her. He thinks that other companies 
will copy this initiative.

Piece of Cake
‘To me the hotspot was a replenishing spot, 
because I was able to make up some 100 
meters from my arrears on my opponents, says 
Dennis Mac Donald. ‘The strong support made 
the 21 kilometers a piece of cake’, says half 
marathon athlete Rodney Griffith. His team mate 
Cliffton Doelrasid got an extra incentive when 
he heard his name being called. Regillio Lo-A-
Njoe, who participated in the relay team, is now 
ready to take on the half marathon. ‘They may 
then shout my name.’ To Ronny Asmodikromo, 
another relay athlete, the hotspot was a value 
added incentive. ‘Other athletes told me that 
they had the same urge to go faster when the 
hotspot came in sight. We forgot all about the 
cramps in the belly and legs.’ ▲

De vlaggen wapperden sneller en het 
gejuich steeg hoog op. “Het gaf de ren-
ners echt een boost. De meesten van hen 
wisten niets van de Staatsolie hotspot 
en waren verrast”, zegt Melissa Amstel-
veen van het ondersteuningsteam. “Ik 
denk dat er een nieuwe norm is gescha-
pen en dat de Staatsolie hotspot bij de 
marathon niet meer weg te denken is”, 
ondersteunt Ivette Lynch. Ivette maakt 
sinds het begin deel uit van het logistiek 
team van de Staatsolierenners. Zij krijgt 
bijval van Robbin Mangnoesing, een 
van de Staatsoliërs op de halve mara-
thon, die denkt dat andere bedrijven dit 
initiatief zullen overnemen. 

Peulenschilletje 
“Ik heb de hotspot als een doop ervaren, 
want ik kon mijn voorgangers daar met 

zeker honderd meters inlopen”, zegt 
Dennis Mac Donald. “Met de sterke 
ondersteuning waren die 21 kilometers 
een peulenschilletje”, verwoordt halve 
marathonloper Rodney Griffith zijn 
ervaring. Medeloper Cliffton Doelra-
sid kreeg extra stimulans toen hij zijn 
naam hoorde. Regillio Lo-A-Njoe die 
in het ekidenteam zat, is nu geïnspi-
reerd voor de halve marathon. “Dan 
mogen ze mijn naam uitschreeuwen.” 
Ook voor ekidenloper Ronny Asmo-
dikromo had de hotspot een belangrijke 
meerwaarde. “Van andere lopers heb 
ik gehoord dat zij, net als ik, er extra 
tegenaan gingen wanneer de hotspot in 
zicht kwam. Alle buik- en beenkram-
pen werden gewoon vergeten.” ▲

Ekidenteams (totale afstand van 21 km per team) /  
The relay teams (total distance 21 kilometers per team)

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4
Ronny Asmodikromo Furlen Pontjodikromo Gelvin Hill Manolito Indiaan
Angeline Khedoe Nandkoemar Merhai Donicio Soemodipoero Vandana Gangaram Panday
Ricardo Soekhlal Regillio Lo A Njoe David Kertotiko Eddy Mentopawairo
Ramesh Ratiram Annand Jagesar Patrick Brunings Guno Pigot

Halve marathon (21 km) / Half marathon (21 km)
Maudi Braam, Mala Chandrikasingh, Eric Dennen, Clifton Doelrasid, Rudolf Elias, Rodney Griffith, 
Ricardo Duurham, Robbin Mangnoesing, Dennis Mac Donald

Het Staatsolie marathon-en logistiek team

The Staatsolie marathon and logistics team.

Hotspot laat buik- en beenkrampen vergeten
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ESP Pilot Project TA58 Destroys 
Myth 

In keeping with the company’s corporate vision 
of being ‘A regional player in the Energy mar-
ket with a global identity’, Staatsolie achieved 
regional and international recognition with an 
SPE paper on the Electrical Submersible Pump 
(ESP) pilot project at TA58, authored by Elred 
Anthony, and co-authored by Guinio Grauwde and 
Michael Domangue (Weatherford – ESP equip-
ment supplier). The findings were first presented 
at the regional European Petroleum Engineering 
Conference (EUROPEC) in the Netherlands in 
June 2009, then subsequently asked for a repeat 
presentation at the SPE global conference Annual 
Technical Conference & Exhibition (ATCE - Oct 
2009). In addition, the renowned Oil and Gas 
Journal carried an extensive  article on the project 
in its October 12 issue.

The Society of Petroleum Engineers SPE moti-
vates its members to share new technology and 
experiences with the global petroleum engineer-
ing fraternity so that the industry may benefit as a 
whole. ‘Our project has destroyed the myth that it 
is very unlikely to achieve sustained increases in 
oil production in wells with a high percentage of 
water, especially in the heavy-oil industry’, says 
Anthony, consultant Special Projects Coordinator 
at Staatsolie. ‘This is the reason why our paper 
was accepted immediately for publication.’

Positive Impact   
During the conference in the Netherlands, sev-
eral countries, including the USA, Canada, India, 
China, and Poland showed great interest for this 
project. The SPE requested the engineers to 
present their paper for a second time, this time 
at the annual world conference in the USA last 
October. The paper presentation got tremendous 
response during the Q &A session at that con-
ference.’ It was a great honor’, says Grauwde. 
‘There is usually a bigger and more distinguished 
audience at the annual conference. It was quite 
another experience from the EUROPEC in the 
Netherlands.’ Anthony: ‘Both conferences offered 
an excellent opportunity to make a positive impact 
for Staatsolie, in the region as well as world wide. 
‘It was an honor to represent Staatsolie at such a 
forum. We have shown the world that remarkable 
things do happen in Suriname.  I believe that 
other Staatsolie professionals should be proud 
that internationally, we can match others in the 
application of appropriate technology.’
On top of that, Oil and Gas Journal, one of the 

ESP proefproject TA58 doorbreekt 
oude mythe 

In lijn met Staatsolies Vision 2020 
om een regionale speler te worden 
op de energiemarkt in de wereld, 
kreeg Staatsolie internationaal 
bekendheid met een paper over 
het Electrical Submersible Pump 
(ESP) proefproject in TA58. Deze 
werd  gepresenteerd tijdens de 
European Petroleum Enginee-
ring Conference en de European 
Association of Geoscientists & 
Engineers (EUROPEC/EAGE) in 
Nederland en de Annual Technical 
Conference & Exhibition(ATCE) 
in de VS. Het gerenommeerde Oil 
& Gas Journal besteedde in haar 
oktobernummer ook ruim aan-
dacht aan het project.

De Society of Petroleum Engineers 
(SPE) motiveert haar leden om 

nieuwe technologie en hun ervaringen 
waar anderen ook iets uit kunnen leren 
met een groter publiek te delen. Engi-
neers Elred Anthony en Guinio Grauw-
de hadden bij de opstart van het ESP-
proefproject, de leiding en werden met 

het schrijven van de paper bijgestaan 
door Michael Domangue (Weatherford, 
ESP-leverancier). 
“Ons project heeft een mythe doorbro-
ken dat het moeilijk zou zijn om een 
verhoogde productie te bewerkstelligen 
bij bronnen met een hoog watergehalte, 
zeker in de zware olie-industrie”, ver-
telt Anthony, Consultant special pro-
jects coördinator bij Staatsolie. “Reden 
waarom onze paper ook meteen werd 
geaccepteerd voor publicatie.”

Bekendheid
Tijdens de conferentie in Nederland 
toonden verschillende landen zoals de 
VS, Canada, India, China  en Polen 
reeds grote interesse voor dit project. 
De SPE zelf verzocht de engineers hun 
paper nogmaals te presenteren, maar 
dan op de jaarlijkse wereldconferentie 
in de VS in oktober. Bij de jaarlijkse 
conferentie hadden de engineers de 
meeste reacties op hun paper. “Voor ons 
was het een grote eer”, zegt Grauwde. “ 
De jaarlijkse conferentie heeft een gro-
ter forum. Het was een heel andere erva-
ring dan de EUROPEC in Nederland.”
Anthony: “Beide conferenties boden 

Tekst / Text: Sherida Asinga

Installatie van een electric submersible pomp in TA58.

Installation of an electric submersible pump at TA58.
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uitstekende gelegenheid om meer 
bekendheid te geven aan Staatsolie, 
zowel regionaal als wereldwijd. Het was 
een voorrecht om Staatsolie te vertegen-
woordigen op zo’n forum We hebben 
de wereld getoond dat er ook heel mar-
kante dingen plaatsvinden in Suriname. 
Ik denk dat andere professionals bij 
Staatsolie er trots op mogen zijn dat we 
ons ook op technisch gebied internatio-
naal met anderen kunnen meten.” 
Als klap op de vuurpijl werden Anthony 
en Grauwde ook benadert door Oil & 
Gas Journal, een van de gerenommeerde 
bladen in de oliewereld voor publicatie 
van de paper.

Andere technologie
Het electrical submersible pump (ESP) 
proefproject startte in januari 2008 in 
het TA58- gebied met als doel produc-
tieverhoging. Na een grondige analyse 
werden drie bronnen uitgekozen die een 
hoog watergehalte bevatten en de poten-
tie hadden om meer olie te produceren. 
De bedoeling was om na te gaan hoe 
deze bronnen zich zouden gedragen na 
toepassing van een ander soort techno-
logie, namelijk de electrical submersible 
pump (ESP). In de oliewereld wordt de 
ESP veel gebruikt.  
Bij Staatsolie is het gebruik van de moy-
nopomp, een progressive cavity pump 
(PCP) op productiebronnen standaard. 
Met de ESP kunnen tussen de 1500 en 
2200 vaten fluid (olie, gas en water) 
naar boven worden gepompt, terwijl 
het maximum van de PCP ongeveer 
800 vaten is. De drie bronnen werden 
opgestart met 1500 barrels fluid en zijn 
stapsgewijs verhoogd naar circa 2200 
barrels per dag. De olieproductie uit 

deze bronnen steeg binnen een maand 
van 138 naar 310 barrels per dag.

Duurzaamheid
Het ESP-proefproject is nu bijkans twee 
jaar gaande. Met de aangetoonde ver-
hoogde productie en stabilisatie van 
het waterniveau in het productieveld, 
is het werk echter nog lang niet af. De 
proef wordt uitgebreid met tien bron-
nen. Ook zal er getest worden met een 
grotere ESP en PCP. De reactie van de 
bronnen en het reservoir op de huidige 
ESP geven volgens Anthony reden om 
te geloven dat er een hogere olieproduc-
tie mogelijk is als de productiesnelheid 
wordt opgeschroefd. Ook heeft dit pro-
ject uitgewezen dat in het verleden niet 
agressief genoeg opzoek is gegaan naar 
de best mogelijke technologie om het 
doel te bereiken.
“Eigenlijk hadden we niet zulke positie-
ve resultaten verwacht”, zegt Anthony. 
“Er was daarom tijd nodig om te testen 
of deze resultaten van lange duur zou-
den zijn of niet.”
De installatie van de grotere ESP is 
gepland voor volgend jaar. De grotere 
PCP is minder kostbaar in gebruik 
dan de ESP, maar ook daarvan zal de 
duurzaamheid bewezen moeten wor-
den. Hiervoor is een periode van twee 
jaar uitgetrokken.  ▲

world’s renowned publications contacted Anthony 
and Grauwde to publish their paper.

Other technology
The Electrical Submersible Pump (ESP) pilot 
project started in January 2008 in the TA58 area. 
Its objective was to improve the recovery rate and 
ultimate reserves recovery in the high-water cut 
wells. After a thorough analysis, employees from 
Weatherford together with Staatsolie successfully 
tried the new technology on three wells that could 
potentially produce more, but with a high per-
centage of water. The objective was to study the 
behavior of the wells after applying the Electrical 
Submersible Pump (ESP) technology. This tech-
nology, however, is widely used elsewhere in the 
oil industry. Staatsolie uses a Progressive Cavity 
Pump (PCP) for its production wells. By applying 
ESP, an approximate 1,500 to 2,200 barrels of 
fluid (oil & water) can be extracted, while PCP’s 
maximum is 800 barrels. The wells initially started 
producing at 1,500 barrels of fluid a day. This 
figure gradually increased to 2,200 barrels a day. 
Within a month, the combined oil production from 
these 3 wells jumped from 138 to 310 barrels/day. 

Sustainability 
The ESP project has been going on for nearly two 
years now. With this proven increased oil produc-
tion and stabilization of the water percentage in 
the production field, the  opportunities for further 
sustained oil increases are now widespread. The 
pilot project will be expanded with 10 additional 
wells. Bigger ESP’s and PCP’s will be used for the 
tests. This project has also proven that there is an 
immediate and urgent need within the upstream 
operations to be more aggressive in the applica-
tion of alternate technologies that will improve 
oil production rates and increase our reserves 
potential ‘We actually hadn’t expected such sig-
nificant increases in oil production,’ says Anthony. 
‘Also, an extended evaluation period was planned 
to determine the sustainability of these increases, 
and we were pleasantly surprised’.’
Installation of an even larger ESP is planned for 
2010. Higher volume PCP’s, which are less costly 
than ESP’s, are presently being tested in the field, 
but their sustainability are yet to be proven. A simi-
lar two-year period has been planned for this. ▲

Grafische weergave van de productieontwikkeling na installatie van de ESP pompen.

Graphic display of production development after installation of ESP pumps.
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Kampioenschap lag binnen handbereik

Championship Was Within Reach 
Up till the final day Staatsolie was a favorite for the 
championship of the 22nd edition of the Centraal 
Toernooi van Sporten voor Staatsbedrijven 
(CTSS+). But with a three points difference from 
winner Energie Bedrijven Suriname (EBS) (the 
energy company) Staatsolie ended third, just like 
last year. Telesur (the telephone company) took 
second place.

The CTSS+ tournament started on October 30. 
Seven companies participated in eight sports 
events during two weeks. Staatsolie took first place 
in swimming, basketball and volleyball. If soccer 
had also yielded a first place or the game of trumps 
a third place, then Staatsolie would have secured 
the championship for 2009. ‘The excitement was 
there till the end. The athletes were thrilled and 
championship was within reach’, says Sharon 
Kuhn, Staatsolie’s representative on the CTSS 
board. The company took a second place with soc-
cer and a fourth with the game of trumps.

Tot de laatste dag van het 22ste 
Centraal Toernooi van Sporten 
voor Staatsbedrijven (CTSS+) 
maakte Staatsolie kans om kam-
pioen te worden. Met drie pun-
ten verschil van winnaar Energie 
Bedrijven Suriname (EBS), ein-
digde Staatsolie uiteindelijk net 
als vorig jaar op de derde plaats. 
Telesur werd tweede.

C TSS+ ging op 30 oktober van start. 
Zeven bedrijven deden gedurende 

twee weken mee aan acht  verschillende 
sportonderdelen. Bij zwemmen, bas-
ketbal en volleybal eindigde Staatsolie 
op de eerste plaats. Als dat bij voetbal 
ook was gelukt of een derde plek bij 
troefcall, dan was Staatsolie de kampi-
oen voor 2009. “Het was tot het laat-
ste moment nog spannend. De sporters 
waren enthousiast en het kampioen-
schap zat er dik in”, evalueert Sharon 
Kuhn, vertegenwoordiger van Staatsolie 
in het CTSS-bestuur. Bij voetbal ein-
digde Staatsolie als tweede, terwijl voor 
troefcall de vierde plek werd geclaimd.

Gemist 
Humphrey Amattamsir, coördinator van 
het voetbalteam, blikt terug op een bij-

zonder spannende finalewedstrijd tegen 
Telesur. “We stonden een kwartier voor 
het einde nog met twee nul vóór. Uitein-
delijk werd het, mede door een arbitraire 
blunder, gelijk. Bij de shoot-out liep het 
mis voor ons.” 
Ook trainer Ricardo Landveld zag 
Staatsolie al als kampioen. Tijdens de 
voorbereidingen werd daarop gemikt. 
“Alles was binnen handbereik. Het 
beste deel van de wedstrijd lag in onze 
handen.” Toch heeft Staatsolie vergele-
ken met vorig jaar – de achtste plaats 
bij voetbal – het goed gedaan. Landveld 
pleit voor verjonging van het team bij 
het volgende toernooi. “De meeste spe-
lers zijn boven de veertig. Er moet jong 
bloed komen. Wat we dit jaar hebben 
gemist, maken we volgend jaar goed.”

Overwinning 
Voor zwemmen werd alles op alles 
gezet om het kampioenschap in de 
wacht te slepen. Kuhn die zelf ook 
meedeed, zegt dat er extra hard werd 
getraind. “We eindigden altijd op de 
tweede plaats. Deze keer moest het ons 
jaar worden.” Om de overwinning op 
de eerste dag van het toernooi te vieren, 
toog het zwemteam naar de Ballroom 
van hotel Torarica waar het jubilaris-
feest van Staatsolie gaande was. “Het 

Algemeen directeur, Marc Waaldijk begroet de uitgelaten binnenvallende zwemmers in ballroom Torarica.

Managing director Marc Waaldijk welcomes the excited, unexpected, swimmers in ballroom Torarica.

Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad
Foto’s / Photos: Ranu Abhelakh / Collectie CTSS Plus (Staatsolie)
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was echt tof. We gingen gewoon in onze 
badpak met een baddoek om onze mid-
del, terwijl de anderen mooi opgemaakt 
en gekleed daar aanwezig waren. We 
hebben gefeest en champagne gedron-
ken met de directie.” 

Tevreden 
Voor Kuhn is er geen twijfel dat het 
CTSS+ kampioenschap volgend jaar 
voor Staatsolie is weggelegd. “We waren 
er dit jaar misschien niet helemaal klaar 
voor. EBS bestond 100 jaar en is kam-
pioen. Volgend jaar is Staatsolie 30 jaar, 
dan is de titel voor ons”, lacht ze. Ze is 
over het algemeen zeer tevreden over 
het toernooi en constateert dat de parti-
cipatie vanuit Staatsolie is toegenomen. 
Er deden dit jaar ruim 135 medewerkers 
mee. “De interne organisatie was dit jaar 
erg goed en er kon niks fout gaan.” ▲

Missed 
Humphrey Amattamsir, coordinator for the soccer 
team looks back contently on the very exciting 
final match against Telesur. ‘With only a quarter 
to go we had a 2 – 0 lead. A blundering referee 
caused the match to tie and finally we went under 
in the shoot out.’
Trainer Ricardo Landveld was convinced Staatsolie 
would become soccer champion. They had focu-
sed completely on that during preparations. ‘It was 
all within reach. We were dominating most of the 
match.’ However, Staatsolie performed far better 
with soccer compared to last year, when it ended 
eighth.  ‘Most of the players are 40 odds. We have 
to look for younger ones. Next year we will get 
what we have missed this year.’

Victory 
For the swimming event the team went all out to 
secure victory. Kuhn, also a swimmer, said that 
training was exhausting. ‘We used to end second 
in the tournament, so this had to be our year.’ 
To celebrate the victory on the first day of the 
tournament, the entire swimming team went to 
the Ballroom of Hotel Torarica where the honor-
ing ceremony for those celebrating a jubilee was 
going on. ‘It was so cool. We went in our swim-
ming suits, only covered by a bath towel, while 
all the other guests were nicely dressed. We 
celebrated our victory and drank champagne with 
the entire management.’

Content 
Kuhn has no doubts that Staatsolie will be the next 
CTSS+ champion. ‘Maybe we weren’t ready this 
year. The EBS celebrated it’s 100th anniversary 
and they became champion. Next years Staatsolie 
turns 30, and then the title is ours’, she says smil-
ing. She is quite content about the tournament and 
she has noticed that participation from Staatsolie 
employees has increased. This year there were 
135 Staatsolie participants. ‘The internal organi-
zation was very good this year and nothing could 
go wrong. ▲

Het volleybalteam behaalde voor de derde maal op rij het kampioenschap

The volleyball team became champion for the third consecutive time.

Eindrangschikking
De takken van sport waarop de acht deelne-
mers elkaar hebben bekampt (tussen haakjes 
de plek waarop Staatsolie is geëindigd): 
zwemmen (1ste), veldvoetbal (2de), zaatvoet-
bal (7de), basketbal (1ste), volleybal (1ste), 
slagbal (6de), troefcall (4de) en CTSS Match 
(4de). Het eindklassement: 1. EBS (485 pnt), 
2. Telesur (484 pnt), 3. Staatsolie (483 pnt),  
5. SZF (439 pnt), 6. Kersten (263 pnt), 7. SLM 
(230 pnt), 8. Fernandes (163 pnt)

The Final Listings
The sporting events in which the eight par-
ticipants battled for victory. (with Staatsolie’s 
final result in brackets): swimming (1st), soccer 
(2nd ), indoor football (7th), basketball (1st), vol-
leyball (1st), baseball (6th), the game of trumps 
(4th) and CTSS Match (4th). 
The overall standings: 1. EBS (485 points),  
2. Telesur (484 points), 3. Staatsolie (483 
points), 5. SZF (439 points), 6. Kersten (263 
points), 7. SLM (230 points), 8. Fernandes 
(163 points).

De basketbal kampioenen laten zich trots op de foto vastleggen.

The basketball champions proudly pose for the camera.

Een speelmoment tussen Staatsolie en tegenstander, EBS.

Action in a match between Staatsolie and EBS  
(the power company)
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Veruschka Moespar-Saimo en haar 
partner Robert Moespar zijn ral-
lyrijders in de A-klasse en hebben 
meegedaan aan de Staatsolie Die-
sel Savanne Rally 2009. Veruschka 
werkt op de afdeling Public Rela-
tions van Staatsolie. Zij heeft een 
logboek bijgehouden. 

“N a twee jaar doen wij dankzij 
Staatsolie en Fernandes weer 

mee aan de savannerally. De sponsoring 
houdt in: een Isuzu D-Max, inschrijf-
geld, Staatsolie Diesel tijdens de rally, 
drank en snacks en een vergoeding voor 
andere onkosten. We waren al blij dat 
we konden meedoen, al het andere was 
een plus voor ons.”

2 november, teach-in
De teach-in was op Staatsolie Tout 
Lui Faut Operations. Na de toespra-
ken van sponsors en instructies van 
het uitzetteam, werd de loting voor de 
startnummers gehouden. Onze plek op 
de inschrijvingslijst gaf het recht om als 
81ste equipe een startnummer te trekken. 
Het werd nummer 18. We kregen we 
onze stickers, shirts, Staatsolie promo-
tie-item en de route van de eerste rit.

4 en 5 november, voorbereiding
De voorbereidingen zijn in volle gang. De 
auto laten beplakken en helemaal klaar-
maken voor de rally. Op 5 november nog 
een bespreking met Fernandes, waarbij 
we instructies krijgen over de auto en 
service tijdens de rally. Daarna naar het 
Onafhankelijkheidsplein om te tanken bij 
de tankwagen met Staatsolie Diesel. 

6 november, start
De dag rustig doorgebracht en alle spul-
len in de auto geregeld. We komen om 

20.30 uur op het Onafhankelijkheids-
plein. Gezellige drukte, veel activiteit. 
Ik ben al helemaal opgewonden. Het 
startsein wordt om 21.00 uur gegeven. 
Here we go, nog zeventien te gaan voor-
dat wij op de startbrug mogen. Even nog 
een kort interview aan STVS en daar 
gaan we de brug op. Precies om 21.18 
starten we en de rally is voor ons begon-
nen. De eerste rit gaat redelijk, we zijn 
toch nog niet alles vergeten. We rijden 
de hele nacht door. Hoe later het wordt, 
hoe moeilijker de ritten door vermoeid-
heid, rijden in het donker, meningsver-
schillen met je partner over het traject. 

7 november
De eerste pauze is te Onverwacht waar 
we soep en brood krijgen. Het volgend 
traject brengt ons richting Meursweg en 
omgeving. Bij de tweede stop, Wakoeri 
dorp, kunnen we bijtanken, voedsel en 
Staatsolie Diesel. Hierna rijden we in 
het Powakkagebied. De laatste stop van 
die dag is in Cabendadorp. Daarna gaat 
het richting Afobakaweg. 
De overnachting is op Berg en Dal 
Adverture Center. Onze tent opzetten en 
dan even bijkomen van bijkans twintig 
uren rijden. Prachtige omgeving: langs 
het water, lekkere sfeer, fakkels langs de 
paden, geluiden van de natuur. Na een 
fris bad zijn we te moe voor het avond-
eten en gaan vroeg naar bed.

8 november
Om 5.30 uur wakker geschud door de 
pagara. Ik wil best nog een uurtje door-
slapen, maar denk aan de lange rij voor 
de toiletten en badkamers en spring 
gelijk uit de tent. Gelukkig valt ‘t mee.
De eerste rit voor de dag is luchtig. 
Bij het eindpunt krijgen we het gebrui-
kelijk savanne-eitje. Lange rijen om 

Veruschka overhandigt zichtbaar opgelucht haar controlekaart aan het einde van de rally.

A clearly relieved Veruschka submits her card at the end of the rally

We waren al blij dat we mochten meedoen
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Veruschka Moespar-Saimo and her partner Robert 
Moespar, A-class rally drivers, have competed in the 
Staatsolie Diesel Savannah Rally. Veruschka works for the 
Public Relations Department at Staatsolie. She kept a log.

‘After two years we’re back at the savannah rally thanks to 
Staatsolie and Fernandes. For sponsoring we received an 
Isuzu D-Max truck, the enrolment fee, Staatsolie diesel for 
the event, drinks, snacks and a financial compensation for 
other expenditures. We we’re glad to participate; the rest 
was a treat.’ 

2 November, teach-in
The teach-in was at Staatsolie Tout Lui Faut Operations. 
After speeches by the sponsors and instructions by the 
plotters, it was time to draw of the line up numbers. Our 
placement on the enrolment form allowed us draw our 
starting number as the 81st team. We drew 18, received 
our stickers, shirts, Staatsolie promotion item and the route 
for the first day.
 
4 and 5 November, preparations
Preparations are in full swing. The car is prepped up 
completely for the rally. On 5 November there is a meet-
ing at Fernandes for instructions on the car and service 
during the rally. After that we drive to fill her up at the 
Onafhankelijkheidsplein where the Staatsolie Diesel truck 
is parked.

6 November, start
We take it easy and load up our gear. Start is at 21.18 o’ 
clock. At 20.30 we arrive at the Onafhankelijkheidsplein. It 
is pleasantly busy, much going on. By then I am all hyped. 
At 21.00 the starting signal is sounded. Here we go; 17 
cars to go before we may drive up the starting ramp. A 
short interview for a local television station and then it is up 
the ramp. At exactly 21.18 we get the go signal and we’re 
on our way. The first course is easy; we haven’t lost our 
touch. We drive the whole night through. The later it gets, 
the worse driving becomes, because exhaustion is kicking 
in; driving in the dark and disagreements with your partner 
on the course.
 
7 November
The first stop is at Onverwacht, where we get some soup 
and bread. The next course takes us towards Meursweg 
and vicinity. At the second stop, the Wakoeri village, we 
bunker: food for the drivers and Staatsolie diesel for the car. 
The final course of the day takes us to the Powakka area. 
The final stop for that day is in the Cabenda village. From 
there it is towards the Afobaka Highway. We stop for the 
night at the Berg en Dal Adventure Center. We put up our 
tent and take a break after nearly 20 hours on the road. It’s 
a beautiful landscape close to the water, cozy ambience, 
torches marking the paths and the sounds of nature. After 
a refreshing bath we lie down next to the water to take in 
the surroundings. We’re too beat to have dinner, so we go 
to bed early. 
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8 november
At 05.30 we’re woken up by firecrackers. I don’t want to get 
up, but the thought of standing in a long line at the bath-
rooms and the washrooms makes me jump up. Fortunately, 
it’s not busy yet.
The first course of the day is digestible. At the stop we’re in 
for the customary savannah egg meal. Teams queued up to 
get their scrambled eggs or sunny-side-ups. The break is 
only half an hour, so we don’t have much time to eat. The 
next course is a bit harder; we have a lot of aerial photos 
and there are many construction courses. Then we arrive 
in Brokopondo, the District of the Afobakadam, Balingsoela 
and Rosebel. The finish is approximately at 16.00. A rain 
shower completes the day. After all the excitement we can 
finally take the load off. Some villagers from Berg en Dal 
entertain us with a fire dance. It is fascinating to see how the 
men can hold a burning log as if it were some roast. Today  
we take our dinner. It is customary that the second night is a 
party night. Music is made by an improvised band, which is 
formed every year for the savannah rally. The party goes on 
till 01.00 but we we’re already in bed by 11.30.

9 november, the final stretch
We’re up before the firecrackers. We shower and start 
loading up our gear. Breakfast is at the site. For the first 
course we’re again on the Afobaka Highway for several 
assignments. We also come to the feared Frans van der 
Heyde Highway. The road is in good condition, but very 
dusty. Those in front of us throw up so much dust, that we 
have no other choice but to switch on our headlights and 
wait for the dust to settle. Suddenly we get a scare: there 
is a lorry in front of us. Fortunately, the driver had seen our 
lights and stopped.
The break is at the OP savannah, where we would have 
received lunch. We would have, yes, but the kitchen was 
already closed, so we had to satisfy our protesting tum-
mies with sardines and some cookies from the survival 
kit. The kit containing toilet paper, sardines, cookies and 
matches are supplied standard in case the rally is halted 
on the Frans van der Heyde Highway just like in 2006. We 
drive mainly on the OP savannah this day. I sometimes 
am confused because the bushes all look the same on the 
aerial photos and there are no roads. So how do get to the 
checkpoint? However, we manage by singing a lot. We 
then start for the course near Zanderij 1. There are many 
unmanned checkpoints here and we have to find to good 
ones. The final course takes us to the finish: Staatsolie 
Tout Lui Faut Operations. We drive via the Indira Ghandi 
Highway, through some back roads in Lelydorp, then on to 
the Schotelweg and the Martin Luther King Highway when 
we finally reach the finish. The savannah rally is over.

11 november, the results
Announcement of the results is in Hotel Krasnapolsky. 
There is a cozy atmosphere. First there were the speeches 
by the sponsors and the plotters, and then the results. 
We finish 13th in the A-class, which is not bad consider-
ing a two-year absence. It has been a very pleasant and, 
more importantly, safe rally. We’re grateful to Staatsolie 
and Fernandes who have made our participation in the 
Staatsolie Diesel Savannah Rally 2009 possible. ▲

een spiegeleitje of omelet geserveerd te 
krijgen. De vervolgrit is ietwat moeilij-
ker: veel luchtfoto’s en constructieritten. 
We komen in Brokopondo, het gebied 
van de Afobakkadam, Balingsoela en 
Rosebel. De finish is rond 16.00 uur. We 
krijgen die dag een beetje regen. 
Na alle inspanningen van de dag, kunnen 
we ’s avonds lekker bijkomen. Een groep 
bewoners van Berg en Dal bracht een 
vuurdans. Fascinerend om te zien hoe de 
mannen een brandend stuk hout vastpak-
ken en erin bijten alsof het een geroosterd 
boutje is. Deze avond doen we wél mee 
aan het avondeten. Geheel volgens tradi-
tie is de tweede overnachting feestelijk. 
Er is muziek van een gelegenheidsband, 
waarvan de leden elk jaar voor de savan-
nerally bij elkaar komen. Het feest gaat 
door tot 1.00 uur, maar wij liggen rond 
halftwaalf al in onze tent.

9 november, de laatste loodjes
Al voordat de pagara de slapenden 
wekt, zijn wij op. Vroeg gebaad, daarna 
gelijk de tent opruimen en de auto in 
orde maken. Het ontbijt is ter plekke. 
Het eerste traject brengt ons weer op 
de Afobakaweg waar wij verschillen-
de opdrachten moeten uitvoeren. We 
komen ook op de gevreesde Frans van 
der Heyde Highway. De weg is zeer 
goed, maar stoffig. Dankzij onze voor-
rijders is er zoveel stof, waardoor er 
niets anders opzit dan de lichten aan-
doen en wachten totdat het stof ietwat 
gaat liggen. We krijgen de schrik van 
ons leven als we oog in oog met een 
grote truck staan. Gelukkig heeft de 
truckbestuurder onze lampen gezien en 
is hij op tijd gestopt.

De rustplaats is in de OP-savanne, waar 
we ook zouden lunchen. Zouden, want 
de catering is verdwaald en moeten wij 
het doen met de sardines en koekjes uit 
de survival-kit. De kit met toiletpapier, 
sardines, koekjes en lucifers verstrekte de 
organisatie voor het geval de rallykara-
vaan zou komen vast te zitten op de Frans 
van der Heyde Highway, zoals in 2006.
Het traject hierna is grotendeels in OP-
savanne gereden. Hier raak ik nogal in 
de war, op de luchtfoto’s lijken alle bos-
jes op elkaar en er zijn geen wegen, hoe 
kom ik dan bij het controlepunt? Uitein-
delijk weten wij ons toch te redden door 
veel zingen en lachen. Nu doorgaan en 
beginnen met een rit nabij Zanderij 1. 
Hier krioelt het van de onbemande con-
trolepunten en je moet zien uit te vinden 
welke de goede zijn.
De laatste rit brengt ons naar de finish: 
Staatsolie Tout Lui Faut Operations. Via 
de Indira Ghandiweg, door de binnenwe-
gen van Lelydorp, de Schotelweg en de 
Martin Luther King Highway bereiken 
wij de finish. De savannerally is voorbij!

11 november, de uitslag
De uitslag is in Hotel Krasnaplosky. 
Er is een gezellige drukte. Eerst de 
speeches van onder andere de sponsors 
en het uitzetteam. En dan de uitslag. 
We eindigen op de dertiende plaats 
in de A-klasse. Niet slecht, per slot 
van rekening hebben we twee jaar niet 
gereden. We mogen terugkijken op een 
heel gezellige en bovenal veilige rally. 
Dank aan Staatsolie en Fernandes die 
het mogelijk hebben gemaakt mee te 
doen aan de Staatsolie Diesel Savanne 
Rally 2009. ▲

De equipe Oliver Smith/Gwendolyn Emanuels-
Smith heeft de Staatsolie Diesel Savanne Rally 
2009 op zijn naam geschreven. Het is de eerste 
keer dat dit team dit rallyevenement heeft 
gewonnen. Door elk traject vrijwel helemaal 
uit te rijden zagen zij kans hun naaste con-
currenten van zich af te schudden. Het team 
Oliver Smith/Gwendolyn Emanuels-Smith mag 
als kampioen van dit jaar de savannerally van 
2010 uitzetten. De Staatsolie Diesel Savanne 
Rally bracht dit jaar een record aantal equi-
pes op de been. Ruim honderd teams uit 
Suriname, Trinidad & Tobago, Curaçao, Aruba, 
Sint Maarten, Nederland en Frans Guyana 
verschenen aan de start. Door de aanhoudende 
droogte waren vrijwel alle wegen in de savanne 
goed berijdbaar zodat ook alle auto’s de eind-
streep haalden.
Hoofdsponsor Staatsolie en co-sponsors 
Fernandes Autohandel NV (Isuzu D-Max) en 
Haukes NV mogen – evenals de Surinaamse 

Auto Rally Klub (SARK) – terugkijken op een 
zeer geslaagd evenement.

The 2009 Staatsolie Diesel Savannah Rally is 
won by team Oliver Smith/Gwendolyn Smith-
Emanuels. It is their first victory. By completing 
all courses, they were able to leave behind 
their competitors. As champions, team Oliver 
Smith/Gwendolyn Smith-Emanuels gets to plot 
the 2010 savannah rally. This year there was 
a record number of teams. More than 100 
teams from Suriname, Trinidad and Tobago, 
Curacao, Aruba, St. Maarten, the Netherlands 
and French Guyana participated. The continu-
ing drought was a blessing to the condition of 
the roads and all teams reached the finish line 
Main sponsor Staatsolie and co-sponsors 
Fernandes Autohandel NV (Isuzu D-Max) and 
Haukes NV, as well as the Surinaamse Auto 
Rally Klub (SARK) may be content about this 
successful event.
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Janice Sendar initieerde drie jaar terug 
het “harenwassenproject’ voor kinde-

ren uit huize Nos Kasita. Wat begon door 
een ingeving, mondde uit in nog meer 
initiatieven. “Ik stond er versteld van 
hoeveel mensen bereid zijn te geven.”

Janice (26) is Jr. Officer Internal 
Auditing bij Staatsolie. Zij vertelt vol 
overgave over haar project met Huize 
Nos Kasita, een opvanghuis voor ver-
waarloosde kinderen. “Via een sociaal 
project van The Back Lot waar ik bij 
hielp, kwam ik in contact met de kin-
deren van dit tehuis. Het viel me op 
dat ze het erg moeilijk hadden. Tante 
Lottie, de eigenaresse van het tehuis, 
kon al het werk met de beste wil van 
de wereld niet alleen aan. Thuis aan-
gekomen zei ik tegen mijn ouders dat 
ik iets voor de kinderen wilde doen. Ik 
had nog geen idee wat. Ik herinnerde 
me nog dat Henna Draaibaar van The 
Back Lot tegen me zei: “deze kinde-
ren hebben vooral aandacht en liefde 
nodig” toen ik haar uitlegde over mijn 
ervaring met de kinderen.”

Improviseren
Wat Janice vooral was bijgebleven, was 
de conditie van het haar van de meisjes. 
Na overleg met haar ouders besloot ze 
om de kinderen een haarwasbeurt te 
geven. Het moest wel structureel gebeu-
ren, dus werd iedere laatste zondag van 
de maand geprikt. “Ik zou het niet alleen 
kunnen dus belde ik een vriendin. Samen 
trommelden we nog een paar vriendin-
nen op die meteen toezegden te willen 
helpen. Het leek wel een operatie.”
Prompt stonden ze, een groep van zeven 
(nu uitgegroeid tot achttien) dames, die 

eerste zondag om acht uur ‘s morgens 
gewapend met  twee wasbakken en 
haarspullen voor de deur. “We namen 
de allerkleinsten tot de grotere meisjes 
onder handen; kroes haar, krullend haar, 
sluik haar, alles ging langs onze handen. 
In het begin was het veel improviseren. 
Ik was niet zo behendig in het vlechten. 
Soms vlocht ik iets en vroeg dan: vind 
je het goed? Ze knikten altijd ja, maar in 
mijn hart vroeg ik me nog steeds af of ik 
het wel goed had gedaan. Een familielid 
doneerde nog een wasbak, waardoor we 
er drie hadden en het werk beter vlotte.
Er ontstond langzaamaan een band tus-
sen het ‘haarwasteam’ en de kinderen. 
“We werden op z’n tijd flink geplaagd 
met zelfs heel toepasselijke bijnamen of 
vergast op een spontaan dansoptreden. 
Ze durfden nu hun voorkeur voor een 
bepaald kapsel te uiten en ook de jongens 
stonden in de rij om hun haar te wassen. 
Na een paar wasbeurten zag hun haar er 
stukken gezonder uit, maar de blijdschap 
op hun gezichten wanneer ze er lekker 
geurend en fris gekamd bij zaten, maakte 
voor mij het plaatje compleet.”

Nog meer initiatieven
Wat begon door een ingeving, mondde 
uit in nog meer initiatieven.“Mensen die 
van het project hoorden, doneerden voor 
de bouw van een speeltuin, een nieuwe 
loopbrug die het huis met de straat ver-
bindt, maar ook het schoolgeld wordt 
nu jaarlijks voor de kinderen betaald. 
Vooral met kerst krijgen we overal wat. 
Ik stond er versteld van hoeveel mensen 
bereid zijn te geven.”
Het werk houdt voorlopig niet op. “Ik 
wil doorgaan zolang het nog kan. We 
evalueren steeds om te kijken hoe we 

Operation: Washing Hair
‘Frizzy, Curly, Straight Hair,  

We Handled it All’

Three years ago, Janice Sendar initiated the 
washing hair project for the orphans at the Nos 
Kasita children’s shelter. What started as an idea 
grew to more initiatives. ‘I was amazed at how 
much people are willing to give.’

Janice (26) is Jr. Officer Internal Auditing at 
Staatsolie. She talks enthusiastically about her 
project at Huize Nos Kasita, a shelter for neglect-
ed children. I was helping with a social project of 
the Back Lot when I came into contact with these 
children. I saw how hard life was on them. Tante 
Lottie, owner of the shelter, couldn’t do all the work 
by herself, even if she wanted to. When I came 
home, I told my parents I wanted to do something 
for these kids. I had no clue what to do, but I 
remember Henna Draaibaar of the Back Lot telling 
me ‘these children need plenty of attention and 
love’ when I was talking to her about the children.’

Improvising
Janice kept thinking about the condition of the 
girls’ hair. After consulting with her parents she 
decided to wash these children’s hair. It had to 
happen regularly, so she picked every last Sunday 
of the month. ‘I knew I wouldn’t be able to do it 
on my own, so I called a friend. We both called a 
number of other friends, who all promised to help. 
It looked like an operation.’ 
Very punctual at eight Sunday morning, a group 
of seven young ladies (now 18) was at the shelter, 
armed with two portable sinks and hair care prod-
ucts. ‘We dealt with all of the girls: the little ones 
and the bigger ones; frizzy, curly, straight hair, we 
handled it all. We had to improvise a lot at first.  
Plaiting was not my thing. I sometimes plaited a 
girl’s hair and then I would ask her if she liked it 
like that. They always said yes, but in my heart 
I always doubted if I had done it well. A family 
member donated another sink, so now we had 
three, which made our work easier.’
Gradually the ‘wash team’ and the children 
became friends. ‘They sometimes teased us and 
gave us fitting nicknames, and sometimes they 
spontaneously performed a dance for us. They 
now were bold enough to request a certain hair-
style and even the boys queued up to have their 
hair washed. After a few washings the children’s 
hair looked much better, but it were the happy 
faces that made my day.’

More Initiatives
What started as a simple idea, grew to more ini-
tiatives. ‘People who had heard about the project, 
donated money to put up a playground, a bridge 
over the trench and even their tuition is now annu-
ally being paid. Especially around Christmas, we 
get gifts from everywhere. I was amazed at how 
much people are willing to give. The job is not over 
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Operatie haren wassen
“Kroes haar, krullend haar, sluik haar, alles ging langs onze handen”

Tekst / Text: Sherida Asinga

Janice(L) bezig met het haar van een van de meisjes.

Janice (l) busy with one of the girls.
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het efficiënter kunnen doen, maar ook 
duurzaam verbeteren. De volgende stap 
zou zijn om de oudere meisjes het haren 
wassen te leren, zodat zij het zelf kunnen 
doen. Ze moeten echter ook de ruimte 
hebben om gewoon iets voor zichzelf te 
doen in hun vrije tijd, dus we kijken er 
nog even tegenaan. Waar ik erg trots op 
ben, was dat het vorig jaar alle school-
gaande kinderen over zijn gegaan. We 
hebben gemerkt dat het kwam, omdat er 
stagiaires waren die ze begeleidden met 
hun schoolwerk. Daarom willen wij een 
vast groepje bij elkaar zoeken om hen te 
helpen met hun schoolwerk.”

Beschermd
Moet je een speciaal mens zijn om 
sociaalwerk te doen? “Helemaal niet. 
Een ieder heeft het in zich. Ik denk dat 

je jezelf moet voorbereiden dat het een 
andere wereld is. Eén van de meisjes die 
bij het sociaal project van The Back Lot 
was komen helpen, is bijvoorbeeld weg-
gelopen en in de auto blijven zitten tot 
we weggingen. Ze kon het niet aan. 
Ik ben ook heel beschermd opgevoed. 
De eerste dagen na het werk met de kin-
deren was ik helemaal aangeslagen. Mijn 
ouders hebben me gelukkig heel goed 
bijgestaan en begeleid. Het is heel anders 
wanneer je er middenin staat. Toch vind 
ik het belangrijk dat we betrokken blij-
ven. Blijf helpen waar het kan. We hoe-
ven niet altijd op de overheid te wachten. 
Als individu kun je zelf al wat doen. Je 
zult wel een beetje van jezelf moeten 
inleveren, maar er zijn altijd wel anderen 
die bereid zijn jou daarbij te helpen.” ▲

Charlotte “Tante Lottie” Dakriet runt in 
Paramaribo het kindertehuis Nos Kasita. Zij is 
26 jaren geleden begonnen in haar eigen huis 
kinderen op te vangen. “Ik zei vroeger altijd aan 
mijn moeder:  ik wil later moeder van twintig 
kinderen worden”, lacht ze, “intussen zijn het 76 
geworden.” Als gewezen onderwijzeres werd ze 
geconfronteerd met kinderen die verwaarloosd 
werden of gewoon aan hun lot waren overgela-
ten.Toen haar eigen huis te klein werd, huurde 
ze een pand waar ze deze kinderen een thuis 
biedt en de kans op een betere toekomst. 

Charlotte ‘Tante Lottie’ Dakriet manages the 
Nos Kasita children’s shelter. She started tak-
ing care of children in her own house 26 years 
ago. ‘I used to tell my mother that I would one 
day have 20 children’, she says smiling, ‘now I 
have 76.’ A retired teacher, Tante Lottie became 
involved with neglected and deserted children. 
When her own house became too small, she 
rented a house to give these children a home 
and to offer them a chance at a better future.

yet. ‘I want to keep on going as long as I can. We’re 

constantly evaluating to make it more efficient and 

to make some sustainable improvements. The 

next phase would be to teach the older girls how to 

wash hair, so that they could do it by themselves. 

However, they need the time to do something for 

themselves in their spare time, so we’ll continue 

for now. I was so proud that all school-going chil-

dren advanced last year. This was the result of 

trainees helping them with their homework. That’s 

why we want a fixed group to keep helping these 

children with their homework.’

Protected 
Do you have to be special to do social work? 

‘Not at all. Everybody can do it. I think you should 

prepare yourself that you’re entering a completely 

different world. One of the girls, who had helped 

with the Back Lot project, couldn’t take it, so she 

left immediately and waited in the car until we 

were done. I also had a protected youth. The first 

few days after working with the children, I wasn’t 

myself at all. My parents helped me through it. 

It’s something completely different when you’re 

involved with it. Yet, I think we should stay with 

the project, continue helping. We don’t always 

have to wait for the government, because you can 

get something done by yourself. You have to give 

a little, of course, but there will always be others 

willing to lend a helping hand. ▲

Staatsolie heeft in oktober 2009 deel-
genomen aan de “Foir Industrielle de 
Guyane”, een industriebeurs in Cayenne 
om meer bekendheid te verwerven op de 
Frans-Guyanese markt. Frans-Guyana 
is sinds 2007 afnemer van Staatsolie-
bitumen. Staatsolie genoot veel belang-
stelling, ook de Frans-Guyanese media 

besteedde ruim aandacht aan het bedrijf. 
De beurs is onderdeel van het jaarlijks 
terugkerende ‘Fete de Cayenne’ waarbij 
er gedurende een week diverse evene-
menten en activiteiten worden georga-
niseerd met als doel promotie van de 
industriële activiteiten in Frans-Guyana. 
Suriname was eregast. ▲

Become Better Known on the 
French Guyanese Market

In October 2009 Staatsolie participated in the 
‘Foir Industrielle de Guyane’, an industry fair in 
Cayenne, to become better known on the French-
Guyanese market. French-Guiana has been buy-
ing Staatsolie’s bitumen since 2007. The public 
was quite interested in Staatsolie and there was 
large media coverage. The fair is part of the annual 
‘Fete de Cayenne’, a week of several events and 
activities to promote industrial activities in French 
Guiana. Suriname was an honorary guest. ▲

Meer bekendheid op Frans-Guyanese markt

Het Staatsolieteam te Frans-Guyana, vanuit links: Jenny Verwey, Rosita Ramautar, Gail Chin On, Sharine Silos-Sluer, 
Aubrey Nai Chung Tong en Carlos Hughes.

The Staatsolie team at French Guyana from left: Jenny Verwey, Rosita Ramautar, Gail Chin On, Sharine Silos-Sluer, 
Aubrey Nai Chung Tong and Carlos Hughes. 

Marketing Manager, Aubrey Nai Chung Tong(r) geeft uit-
leg aan een bezoeker.

Marketing Manager Aubrey Nai Chung Tong (r) speaking 
to an attendant.

Tekst / Text: Sherida Asinga   Foto’s / Photos: Collectie Sharine Silos-Sluer
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Jubilarissen legden goede basis voor toekomst

Terwijl de donkere wolken en blik-
semstralen in het uitgangscentrum 
van Paramaribo een fikse bui voor-
spelden, scheen in de Ballroom van 
hotel Torarica de zon. Staatsolie 
zette op 30 oktober de eerste groep 
jubilarissen voor 2009 – 27 perso-
nen voor 12,5 jaren dienstverband, 
vijf voor 25 jaren en één gepensio-
neerde – in de bloemetjes. 

M et familie of gezin betraden de 
jubilarissen de Ballroom die voor 

de gelegenheid heel mooi was aange-
kleed. Elke jubilaris kreeg bij binnen-
komst een corsage opgespeld en werd 
begeleid naar een tafel. De avond werd 
gekenmerkt door lofuitingen, blijde 
gezichten en gezelligheid. Over elke in 
de schijnwerpers geplaatste medewerker 
werden er verhalen en anekdotes verteld. 
Zo vingen de aanwezige collega’s, vrien-
den en leidinggevenden ook een andere 
glimp van de jubilaris. De muziekband 
E-Motions, de optredens van de Natin-
studenten en Damaru verhoogden de 
gezellige sfeer van de avond.

“We vinden het belangrijk dat de direc-
tie voltallig is bij zo een belangrijk 
moment”, begon algemeen directeur 
Marc Waaldijk zijn toespraak. Hiermee 
verklaarde hij waarom de huldiging van 
de eerste groep jubilarissen die door-
gaans midden in het jaar plaatsvindt, was 
verschoven naar eind oktober. Waaldijk 
liet de ontwikkeling van Staatsolie de 
afgelopen decennia de revue passeren 
en sprak waarderend over de inzet van 

de jubilarissen. Met cijfers over de 
gemiddelde dagproductie, de nettowinst 
en het aantal oliebronnen illustreerde 
hij de groei van het bedrijf. “De bruto 
omzet in 1996 bedroeg ongeveer US$ 
50 miljoen en we sloten het jaar af met 
een winst voor belasting van US$ 15 
miljoen. Twaalf jaar later hebben we 
een bruto omzet van meer dan US$ 
500 miljoen gerealiseerd met een winst 
voor belasting van US$ 360 miljoen! 
U heeft op eigen wijze het gezicht 
van Staatsolie helpen bepalen en een 
goede basis gelegd voor de toekomst.” 
Deze ziet erg volgens Waaldijk goed 
uit. Vooral de uitbreiding van de raf-

Honorees Lay Good Foundation 
for the Future

Dark clouds and flashing lightning over 
Paramaribo’s entertainment center announced 
an approaching thunderous storm, but the sun 
was shining in the Ballroom of Hotel Torarica. 
It was October 30 and Staatsolie was honoring 
the first group for 2009 of those celebrating their 
jubilee. The group comprised 27 employees for 
12.5 years of loyal service, five for 25 years and 
one retiree.

Accompanied by relatives or family the honored 
guests entered the beautifully decorated Ballroom. 
On entering, a corsage was pinned to their cloth-

Jongeren van de Natin Allstars, winnaars van de Telesur-Staatsolie Got talent 2009, vergasten het publiek op een optreden.

The Natin Allstars, winners of the Telesur-Staatsolie Got Talent 2009, entertain the guests.

Het publiek, waaronder veel jongeren geniet zichtbaar van de entertainment.

The guests, many of whom youngsters, clearly enjoy the performances. 

Tekst / Text: Sabitrie Gangapersad   Foto’s / Photos: Ranu Abhelakh / Simone Biharie
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finaderij en het vinden van voldoende 
nieuwe reserves om deze te kunnen voe-
den, ziet hij als belangrijke uitdagingen.  
Lloyd Read, voorzitter van de Staats-
olie Werknemers Organisatie Suriname 
(SWOS) was ook lovend naar de mede-
werkers. Hij noemt de huldiging een 
belangrijke mijlpaal voor zowel de jubi-
larissen als Staatsolie. “In elke periode 
leg je de basis voor het bedrijf om ver-
der uit te groeien. Als medewerker groei 

je ook steeds mee. Jullie aanwezigheid 
hier vandaag, betekent dat  Staatsolie 
is gaan groeien.” Frans Kasantaroeno, 
vertegenwoordiger van de Raad van 
Commissarissen sprak namens de RvC 
en de aandeelhouder de jubilarissen en 
gepensioneerde ook toe en feliciteerde 
ze met de belangrijke dag. ▲

ing after which they were escorted to a table. The 

event was characterized by praises, happy faces 

and coziness. There was a story to be told about 

each and every one of the lime lighters, which 

revealed a whole new side to them. The ambiance 

was increased by E-Motions, a music band, the 

Natin students and the singer Damaru. 

‘We think it’s important for the entire management 

to be present at such an important event’, said 

Managing director Marc Waaldijk in his opening 

speech. This explains why this ceremony, which 

is normally at mid year, was postponed to the 

end of October. Waaldijk presented a rehash of 

Staatsolie’s development over the past decades 

for which he praised the employees. He presented 

data on the average day production, the net 

returns and the number of wells to illustrate the 

growth of the company. ‘In 1996 the gross turnover 

was approximately US$ 50 million. Returns at the 

end of that year were US$ 15 million. Now 12 

years later, we have a gross turnover of more than 

US$ 500 million with a gross profit of US$ 369 

million! You, in your own way, have helped shape 

Staatsolie and you have laid a sound fundament 

for the future.’ The future indeed looks promising 

said Waaldijk. The refinery expansion project and 

finding new reserves, to keep the refinery going, 

are very important challenges. 

Lloyd Read, chair of the Staatsolie Workers 

Association (SWOS) was also all praises for 

the employees. The honoring ceremony is an 

important event for both the employees and 

Staatsolie. ‘In every phase you lay the founda-

tion for the company to grow on. Employees 

grow simultaneously with the company. Your 

being here today, means that Staatsolie has 

been growing.’ Frans Kasantaroeno, representa-

tive of the Board of Supervisory Commissioners, 

addressed and congratulated the honorees and 

the retiree on behalf of the Board and the share-

holder on this joyous occasion. ▲

Jubilaris Melvin Roberts bekijkt samen met onderdirecteur Wim Dwarkasing de oorkonde.

Honoree Melvin Roberts looks at the award together with deputy director Wim Dwarkasing.

Jubilaris Marny Daal, manager Exploration & Petroleum Contracts, wordt gehuldigd voor 12,5 dienstjaren.

Marny Daal, manager Exploration and Petroleum Contracts is honored for 12.5 years of loyal service.
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Olieweetjes Oil & Gas News

BP vindt ‘gigantisch’ olieveld in Golf van Mexico 
De Britse oliemaatschappij BP heeft naar eigen zeggen een “giganti-
sche” olievondst gedaan in de Golf van Mexico. De ontdekking werd 
gedaan na boringen op zeer grote diepte in het olieveld Tiber Prospect. 
De boringen gingen tot een diepte van 10.685 meter. Het is daarmee een 
van de diepst gelegen oliebronnen ooit. 
Het is niet duidelijk hoe groot de vondst is, maar volgens een woord-
voerder van BP bevat de bron meer dan drie miljard vaten olie. Tiber 
Prospects is voor 62 procent in handen van BP, 20 procent is eigendom 
van het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras en het Amerikaanse 
ConocoPhillips bezit 18 procent. BP is de grootste olieproducent in de 
Golf van Mexico. In 2006 ontdekte BP het Kaskida-olieveld in de Golf 
van Mexico, dat een omvang had van drie miljard vaten. ▲

IEA: tekort aan olie, overschot aan gas 
Tekorten op de oliemarkt kunnen leiden tot hogere olieprijzen, maar 
tegelijkertijd tot een overschot aan aardgas. Dat stelt het internationale 
energiebureau IEA begin november 2009 in de jaarlijkse World Energy 
Outlook. Het IEA maakt zich zorgen over het dreigend tekort op de 
oliemarkt. Voor 2010 wordt een herstel van de olievraag voorzien, 
waarbij de consumptie klimt van 88 miljoen vaten per dag in 2010 tot 
105 miljoen vaten per dag in 2030. Tegelijk dreigt door de recessie op 
korte termijn een gebrek aan investeringen in nieuwe olievelden. Door 
de financiële crisis zijn de investeringen in de exploratie en productie 
van olievelden dit jaar al met 90 miljard dollar gedaald, vergeleken 
met 2008. Ruwe olie is vooral van belang voor de mondiale transport-
sector, die nog voor meer dan 90 procent afhankelijk is van op olie 
gebaseerde motorbrandstoffen. 
Afgelopen jaar waarschuwde het IEA ook al voor een mogelijk aan-
bodtekort in 2015, omdat energiemaatschappijen door de recessie 
onvoldoende dreigden te investeren. Het EIA stelt dat er ruim voldoen-
de voorraden zijn om de wereld nog decennia van olie te voorzien. 
Cruciaal is de bereidheid om te investeren in kleinere olievelden en 
‘onconventionele’ olie, zoals diepzeevelden en teerzandolie in Canada. 
Uit een 2008 gepubliceerde IEA-studie kwam naar voren dat de 580 
grootste olievelden ter wereld, waarvan de productie voorbij het piek-
niveau is, een jaarlijkse productieafname van gemiddeld 5,1 procent 
kennen. Voor dit jaar heeft het IEA een uitgebreide studie naar de 
mondiale aardgasmarkt gedaan. Hierin constateert het energiebureau 
dat de ontginning van ‘onconventioneel gas’, dat vast zit in aardlagen 
die lastiger te ontginnen zijn, een grote vlucht heeft genomen. Zo is het 
aandeel van onconventioneel gas in de Verenigde Staten gestegen van 
44 procent in 2005 naar 50 procent in 2008. 
Vanwege de relatieve onderbenutting van regionale gasleidingnetwer-
ken voorziet het IEA grote gevolgen voor gasprijzen. Die zijn nu veelal 
gebaseerd op lange-termijncontracten. Het overaanbod kan leiden tot 
het openbreken van lange-termijncontracten, waarbij gas vervolgens 
tegen lagere prijzen op termijnmarkten wordt verkocht. De koppeling 
van de olie- en gasprijzen kan hierbij eveneens onder druk komen. ▲
Bron / Source: rigzone.com

Major oil find by BP in Gulf of Mexico
The British oil company BP has reported a major oil find in the 
Gulf of Mexico. The find was a result of deep water drilling in the 
Tiber Prospect oilfield. Drillings were made at a depth of 10,685 
meters, which makes the well one of the deepest ever.
There are no specifics regarding the find as yet, but a BP 
spokesman said that the well might contain more than three 
billion bbls of oil. BP owns 62 percent of Tiber Prospects, while 
Petrobras, the Brazilian state oil company and the American 
Conoco Phillips own 20 and 18 percent respectively. BP is the 
biggest oil producer in the Gulf of Mexico. The company, in 2006, 
discovered the Kaskida oilfield, also in the Gulf of Mexico, with 
three billion bbls of reserves.  ▲

IEA reports: shortage of oil, surplus of gas
A shortage on the international oil market could lead to increas-
ing prices, but at the same time cause a surplus of natural gas. 
The international energy institute, IEA reported this in its annual 
World Energy Outlook, published in November 2009. There is a 
growing concern among IEA ranks about an imminent shortage 
on the oil market. A recovery has been forecasted for 2010 with 
daily consumption climbing from 88 million bbls in 2010 to 105 
million bbls in 2030. However, due to the global recession there 
might be a lack of investments in new oil fields. The financial cri-
sis has already caused exploration and production investments 
in oilfields to plummet with 90 billion dollars this year compared 
to 2008. Crude is essential to the global transport sector, which 
relies for more than 90 percent on oil based engine fuels.
Last year, the IEA had also warned about a possible supply defi-
cit in 2015, due to insufficient investments by energy companies 
as a result of the global recession. The IEA points out that the 
world has ample resources to cover the demand for decades 
to come. It is of vital importance that companies are willing to 
invest in smaller oilfields and non-conventional oil, including 
deep water oilfields and tar sand resources in Canada. 
A 2008 published IEA study reported that the 580 biggest 
oilfields in the world, with production levels exceeding the 
highest level, are experiencing an annual production decline 
of 5.1 percent. The institute has made an elaborate study of 
the global natural gas market this year. It reports an increase 
in exploitation of non-conventional gas, from more difficult to 
explore layers. The market share of non-conventional gas in the 
US has climbed from 44 percent in 2005 to 50 percent in 2008. 
The relatively ill use of regional natural gas networks, however, 
might have tremendous consequences for gas prices states 
an IEA prediction. Current gas prices are based on long-term 
contracts, which see to the sale of gas at lower prices on the 
forward market. This might put a strain on the link between oil 
and gas prices. ▲
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In 1984 al voer Howard John Coronel op de 
schepen van Staatsolie. Maar vanwege zijn 
studie en de onregelmatige werktijden, hield 
hij op. Na voltooiing van zijn studie ging 
Howard bij Arbeidsinspectie – het ministerie 
van Arbeid – in dienst. Als arbeidsinspec-
teur was Howard regelmatig in contact met 
Staatsolie. Na elf jaren bij de overheid, trad 
hij in 1997 in dienst bij Staatsolie. Howard 
is nu Senior Technician Health, Safety and 

Environment. In zijn vorige baan vertegenwoordigde Howard de wet (auto-
riteiten), nu staat hij aan kant waar de wetten worden toegepast. Zijn streven 
is de veiligheid bij Staatsolie continu te helpen verhogen. Zijn belangrijkste 
doel op dit moment is om de beroepsziekten te verminderen. 
Howard heeft een goede band met zijn collega’s. Zij hebben veel respect 
voor hem en leren uit zijn jarenlange ervaring. Hij is gedreven, coöperatief, 
initiatiefrijk, maar heeft zijn eigen manier om te tonen wanneer hij met 
iets oneens is. Hij maakt dan misschien wat mot, houdt een paar uren zijn 
mond, maar breekt wel het ijs met bijvoorbeeld de opmerking: “Het ging 
mis hè?”
De ontwikkeling van Staatsolie en het behalen van veiligheidsdoelen noemt 
Howard belangrijke hoogtepunten in zijn loopbaan. Als hij niet werkt, dan 
knutselt hij aan elektronica. Veel tijd brengt hij ook door achter de compu-
ter, op zoek naar informatie over alles wat met veiligheid en gezondheid te 
maken heeft. Howard doet momenteel een hbo-opleiding op het gebied van 
veiligheid en gezondheid (Safety & Health). ▲

Continuously Improving Safety

Howard John Coronel has sailed on Staatsolie boats 
since 1984. However, he had to stop due to his study and 
the irregular hours. After completion of his study Howard 
was employed by the Labor Inspectorate at the Ministry 
of Labor. In that position Howard had frequent contacts 
with Staatsolie. After 11 years with the government, he 
traded his position for a job at Staatsolie in 1997. Howard 
now holds the position of Senior Technician Health, Safety 
and Environment. In his previous job Howard monitored 
observance of labor laws. Now, he is on the side where 
the law is applied. His main objective now is to diminish 
job related diseases.
Howard has good relations with his colleagues. They 
respect him and learn a lot from his years of experience. He 
is driven, cooperative, full of initiatives, but he has his own 
way of showing when he does not agree with something. 
He sometimes is at loggerheads with someone, and then he 
just keeps to himself for a while. But he is always the one 
to break the ice by saying something like: ‘Something went 
wrong, right?’
Important highlights in his career are the development of 
Staatsolie and meeting safety goals. When he is not at 
work, he tinkers a little with electronics. He is also continu-
ously serving the net looking for data on safety and health. 
Currently Howard attends a higher vocational training in 
Safety and Health. ▲

Jubilarissen/Jubilarians

Veiligheid continu verhogen

Tekst & Foto’s / Text & Photos : Sabitrie Gangapersad

‘Dream it and you will achieve it’, deze zinsnede 
gebruikt Soeredj Naipal vaak om de mensen om 
zich heen te motiveren. Soeredj is Refining Ope-
rator bij de Staatsolie Raffinaderij. Tijdens zijn 
studententijd raakte hij door zijn docenten aan 
de universiteit geïnspireerd om ooit bij Staats-
olie te werken. Dat gebeurde ook, weliswaar gaf 
hij zijn studie delfstofproductie aan de universi-
teit van Suriname daarvoor op. Soeredj woonde 

in Commewijne en het was destijds een grote opgave om dagelijks naar Para-
maribo af te reizen voor studie. Er was nog geen brug over de Surinamerivier. 
Vlot, behulpzaam, maar ook erg spraakzaam, dat is Soeredj. Zet daar bij dat hij 
het totale raffinageproces interessant vindt, dan heeft hij de juiste ingrediënten 
voor het verzorgen van rondleidingen bij bedrijfsbezoeken. Dat doet hij met 
veel plezier. Vooral aan scholieren geeft hij mee dat tegenover elke mijlpaal in 
het leven keihard werken staat. 
Met zijn collega’s en superieur heeft Soeredj een goede band. Die wordt in 
stand gehouden en verbeterd tijdens jaarlijkse teambuildingtrips waarbij veel 
plezier wordt gemaakt.
In zijn vrije tijd is Soeredj graag in de gym, gaat kamperen of varen.  De balans 
in het leven handhaaft hij door yoga en ademhalingsoefeningen. Soeredj is 
verder betrokken bij verschillende sociaal-maatschappelijke organisaties waar 
hij mensen coacht en begeleidt. ▲

You Have to Work Hard for Every 
Achievement

‘Dream it and you will achieve it!’ Soeredj Naipal 
has used this phrase more than once to motivate 
his surroundings. Soeredj is Refining Operator at the 
Staatsolie Refinery. He was incited by his teachers 
to look for a job at Staatsolie. That is how it went. He 
had to sacrifice his study in Mineral Production at 
the university, however. Back then, Soeredj lived in 
Commewijne and it was an arduous task coming to 
Paramaribo every day to study. There was no bridge 
across the Suriname River back then. 
Soeredj is easy, helpful, but also very talkative. Add to 
that that he likes the entire refining process, and you 
have the right person for a tour of the emplacement. 
He enjoys doing that. He especially teaches every 
visiting student that one has to work very hard for every 
achievement. Soeredj can get along quite well with his 
colleagues and his superior. They maintain and improve 
their relationship every year at the teambuilding trips. 
And boy do they have fun! In his spare time Soeredj 
works out in the gym, or goes hiking or canoeing. He 
balances his life by practicing yoga and respiration exer-
cises. Soeredj is a member of several social organiza-
tions. He coaches and counsels people. ▲

Tegenover elke mijlpaal staat  
keihard werken
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Gloria Alexandra Maria Pawiroredjo-
Yorks heeft mijnbouw gestudeerd aan het 
Natuurtechnisch Instituut (Natin). In de 
schoolbanken droomde zij al ervan om bij 
Staatsolie te werken. Na haar studie werkte 
Gloria eerst bij de Geologische Mijnbouw-
kundige Dienst (GMD) en Grassalco. Toen 
de Staatsolie Raffinaderij in aanbouw was, 
solliciteerde zij. Na een training van zes 
maanden werd Gloria aangenomen als Field 

Operator derde klasse. Zij was de eerste vrouwelijke operator bij de raffina-
derij. Sinds 2007 is Gloria Administrative Assistent bij Refining Operations 
General. Veel moeite heeft zij niet gehad met de omschakeling van een 
technische naar een administratieve functie. 
Gloria bleef niet stilzitten wat betreft haar eigen ontwikkeling. De rechten-
studie waaraan ze na het Natin begon, pakte ze weer op en is die inmiddels 
aan het afronden. De inspiratie om rechten te doen, kreeg ze tijdens haar 
werk bij de GMD, waar ze werd geconfronteerd met hiaten in de mijnwet. 
Het recht boeit haar zodanig, dat Gloria zeker weet dat ze daar wat mee 
wil doen in de toekomst. Zij wil zich wijden aan mensenrechten. Bij een 
pleitcontest van de universiteit van Suriname en de mensenrechtenorgani-
satie Moiwana ‘86, kwam Gloria als beste uit de bus. 
Gloria kijkt terug op 12½ leuke jaren, met als hoogtepunt dat ze bij Staats-
olie haar levenspartner leerde kennen met wie ze vier lieve kinderen heeft. 
In haar vrije tijd houdt Gloria zich bezig met tuinieren en lezen. ▲

Fascinated By Law

Gloria Alexandra Maria Pawiroredjo-Yorks studied min-
ing at the Institute for Natural Resources Study (Natin). 
When still a student, she already dreamt about working at 
Staatsolie. After finishing school Gloria first worked for the 
Geological Mining Agency (GMD) and Grassalco (a mining 
company). She applied for a job at Staatsolie when the refin-
ery was still under construction. After a six-month training 
Gloria was hired in the position of Field Operator 3rd Class. 
She was the first female operator at the refinery. Since 2007, 
Gloria is Administrative Assistant at Refining Operations 
General. She had not had much difficulty switching from a 
technical to an administrative job.
She did not settle down, however. She went back to school, 
continuing her studies of Law, which she had started after 
Natin. Now, she is almost done. She became inspired for the 
study of Law when she was working at the GMD, where she 
encountered various loopholes in the Mining Law. Law fasci-
nates Gloria to such an extent, that she knows for sure she 
will be using it in the future. She wants to focus on Human 
Rights. She won a counseling contest organized by the 
University of Suriname and the Moiwana ‘86 Human Rights 
Organization. Gloria looks back at 12½ wonderful years. The 
highlight was when she met her partner at Staatsolie. They 
are now married with four beautiful children. In her spare 
time Gloria likes working in the garden and reading. ▲

Geboeid door het recht

Henk Marjo “Pepsi” Madajali blikt terug 
op de zware tijden bij Staatsolie. De pioniers-
tijd, toen veel met de hand en met de nodige 
inventiviteit werd gedaan. Henk denkt dan 
ook aan de lange dagen die toen zijn gemaakt. 
Geen makkie en hij wilde vaker opgeven. 
Maar zijn moeder bleef erop hameren dat hij 
moest doorzetten, omdat hij later de vruchten 
zou plukken. “Ik ben mijn moeder daar zeer 
dankbaar voor.”

Vergeleken met vroeger vindt Henk, Facility Operator op Jossiekreek Ope-
rations, het werk nu minder zwaar en beter verdeeld. Er is genoeg afwisse-
ling. Henk begon als handlanger bij de afdeling Productie. Zijn promotie tot 
operator tweede klasse en zijn 12½ -jarig jubileum zijn voor Henk belang-
rijke hoogtepunten. In de afgelopen 25 jaren heeft Henk veel meegemaakt. 
Met een lach kijkt hij terug naar de goede oude tijd met collega’s waarbij 
ze vaak een loopje met elkaar namen. Henk houdt van voetbal en loopt al 
een tijdje mee in het CTSS team. Zijn bijnaam ‘Pepsi’ heeft hij te danken 
aan een voetbalreclame van deze softdrink met de befaamde Pele. Zijn vrije 
tijd brengt Henk door op zijn kostgrond waar hij van alles plant. Hij danst 
ook graag. Voor zijn oude dag heeft hij een winkel opgezet die nu door zijn 
vrouw wordt geëxploiteerd. ▲

I Am Grateful to My Mother

Henk Marjo ‘Pepsi’ Madajali looks back at the difficult times 
at Staatsolie. It was the pioneering time, when a lot of work 
was done manually and it needed quite some ingenuity. 
Henk still remembers those long working hours. It was not 
easy and more than once he decided to give up. But he 
owes it to his mother that he stayed on. She had kept on 
driving it in that he should not give up, because his labor 
would yield later. ‘I’m grateful to my mother for that.’
Looking back, Henk, now Facility Operator at Josiekreek 
Operations, considers his work less hard and better spread. 
There is now more variation. Henk started as an assistant at 
the Production Department. The most important highlights 
are when he made Operator Second Class and when he 
celebrated 12½ years of service. Henk has gone through a 
lot in the past 25 years. He smiles when he thinks back to 
those good old times with his colleagues, when they used 
to tease each other. Henk, a soccer addict, has been on 
the CTSS team for some time now. He is nicknamed ‘Pepsi’ 
thanks to a football commercial of this beverage with the 
famous Pele. Henk spends his spare time planting on his 
land on which he grows a wide variety of things. He also likes 
dancing. He has started a shop, run by his wife, to secure an 
old-age income. ▲

Ik ben mijn moeder dankbaar
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Personalia/Personnel News (Oktober 2009 – december 2009)

PROMOTIE/PROMOTION
NAAM/NAME FUNCTIE/POSITION AFDELING/DEPARTMENT
Kalpoe S. Operations Supervisor Refining Operations
Winter R. Lead Operator Refining Operations
Hirosemito E. Supervisor Maintenance Control Center Maintenance Control Center
Idoe F. Wellsite Geologist Wellsite Geology 

JUBILARISSEN/JUBILEES 
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT
12½ dienstjaren/years
Defares I. Health Safety & Environment 
Kaliar A. Laboratory 
Tanoesemito R. Laboratory 
Kartoredjo R. Laboratory 
Pawiroredjo B. Marine Operations & Oil Movement
Tjokroredjo R. Marine Operations & Oil Movement
Soerohardjo R. Refining Operations
Somohardjo E. Refining Operations
Cheung T. Refining Operations
Jagesar A. Refining Operations
Bhiekhemsing D. Refining Operations
Winter M. Refining Operations
Katiman W. Refining Operations
Kisoensingh H. Refining Operations
Samin S. Refining Operations
Wongsoredjo S. Refining Operations
Koelboel M. Refining Operations
Faerber M. Refining Operations
Naipal S. Refining Operations
Kreps I. Refining Operations
Nazir J. Refining Operations
Kurban M. Refining Operations
Pawiroredjo-Yorks G. Refining Operations General

JUBILARISSEN/JUBILEES
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT
25 dienstjaren/years
Madajali H Catharina Sophia & Josiekreek Operations
Valies A. Mechanical Maintenance
Amatoeloes K. Personnel Services & Plant Security Tout Lui Faut
Tooy R. Personnel Services & Plant Security Flora

GEBOREN/BORN
NAAM/NAME KIND VAN/CHILD OF AFDELING/DEPARTMENT
Ginelsha Adjoeba R. Maintenance refinery 
Matthew Doelahmarsidi Z. Calcutta Asset Team
Anika Tjon A Tai K. Exploration & Petroleum Contracts Directorate
Rafael Martoidjojo L. Reservoir Engineering
Micha Ramadhin J. Drilling
Timothy Pawirodikromo E. Production Engineering

UIT DIENST
NAAM/NAME AFDELING/DEPARTMENT
Badal R. Wellsite Geology

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

HUWELIJKEN
NAAM AFDELING NAAM PARTNER
Dodson R. Calcutta Asset Team Arupa Meruschka
Mohan A. Calcutta Asset Team Mannoe Rosani
Poleon C. Heavy Equipment Maintenance Emanuels Nadia
Cotino R. Catharina Sophia & Josiekreek Operations Chong Rina
Sewradj D. Heavy Equipment Maintenance Kisoensingh Premila
Wongsosemito H. Maintenance Refinery Martopawiro Ingrid
Jong-A-Pin S. Reservoir Engineering Liauw Joen Sim Giovanni

Nieuwe Medewerkers
New Employees

Diane Djotaroeno

Functie/Position: Exploration Geologist
Afdeling/Department: Exploration
In dienst/Employment: 1 december 
2009

Rachele Hirschfeld

Functie/Position: Fixed Asset Officer
Afdeling/Department: Finance 
Administration 
In dienst/Employment: 1 november 
2009

Vandana Raghoenath

Functie/Position: Financial Officer
Afdeling/Department: Paradise Oil 
Company
In dienst/Employment: 1 december 2009

Rebecca Ronde-Elder

Functie/Position: Officer Sales 
Administration 
Afdeling/Department: Sales 
Administration
In dienst/Employment: 16 november 
2009

Preetam Biharie

Functie/Position: Jr. Reservoir Engineer 
Afdeling/Department: Reservoir 
Engineering
In dienst/Employment: 16 oktober 2009

Jasvant Oedietram

Functie/Position: Jr. Wellsite Geologist 
Afdeling/Department: Exploration
In dienst/Employment: 16 oktober 2009

Kathleen Karijodikromo

Functie/Position: Purchasing Assistant 
Afdeling/Department: Procurement 
In dienst/Employment: 1 oktober 2009

Serinia Wongsotaroeno

Functie/Position: Health Safety 
Environment (HSE) Technician
Afdeling/Department: HSE
In dienst/Employment: 1 oktober 2009
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Elk slachtoffer is er een teveel

Since November radio station Radio 10 airs a program entitled 
‘Veilig Verkeer’ (Safe Traffic). The program, sponsored by Staatsolie 
and IAM Gold, is broadcasted three times a day. Staatsolie in this 
way wants to contribute to safe traffic. 
The program highlights several victims of traffic accidents. It also 
provides a safe traffic tip. The host, Giwani Zeggen, wants to add 
to the awareness and change in attitude among people in traf-
fic. Sidney Grunberg, another Radio 10 announcer, and Ruben 
Tjopawiro, technician, have together with Zeggen initiated the pro-
gram. ‘Veilig Verkeer’ started on 1 November. Zeggen says he wants 
to continue as long as possible, because every victim is one too 
many, just as the slogan of the program. ‘Every year there are fatal 
traffic accidents, but there are also victims who have to spend the 
rest of their lives in a wheelchair or to walk on crutches, because 
they have become infirm and dependent on others. By letting the 
victims tell their story we want to show society these people have 
to go through life differently. It moves you to sit in front of someone 
your own age that has to go through life requiring help. These are 
people who had a lot of plans and dreams.’ There were more than 
100 fatal traffic accidents in 2009. ▲

VERTROUWEN IN EIGEN KUNNEN
CONFIDENCE IN OUR OWN ABILITIES

Every Victim is One Too Many

Sinds november is er op Radio 10 het programma “Veilig verkeer”, 
dat drie keer per dag wordt uitgezonden. Staatsolie en IAMGold zijn 
de sponsors. Staatsolie wil met de sponsoring een bijdrage leveren aan 
een veilig verkeer.
In het programma komen verkeersslachtoffers aan het woord en wordt 
een verkeerstip gegeven. Presentator Giwani Zeggen wil met het 
programma een bijdrage leveren aan bewustwording en attitudeveran-
dering van verkeersdeelnemers. Collega Sidney Grunberg, technicus 
Ruben Tjopawiro en Zeggen zijn de bedenkers en makers van het pro-
gramma. “Veilig Verkeer” is gestart op 1 november en Zeggen wil het 
liefst zo lang mogelijk doorgaan, omdat “elk slachtoffer er één teveel 
is”, zoals het motto van het programma luidt. “Elk jaar vallen er doden, 
maar er zijn ook mensen die de rest van hun leven in een rolstoel of op 
krukken moeten doorbrengen, hulpbehoevend en afhankelijk worden 
van anderen. Wij willen de samenleving erop wijzen dat verkeers-
slachtoffers anders door het leven moeten door henzelf hun verhaal 
te laten vertellen. Het is heel aangrijpend om tegenover iemand van 
je eigen leeftijd te zitten die de rest van zijn leven hulpbehoevend is. 
Mensen die heel wat plannen en dromen hadden.” 
In 2009 zijn er meer dan honderd dodelijke verkeersslachtoffers gevallen. ▲

Tekst / Text: Kailash Bisessar
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Giwani Zeggen(m), Sidney Grunberg(r) en Ruben Tjopawiro (l) willen met hun programma bijdragen aan de bewustwording in het verkeer.

With their program Giwani Zeggen (m), Sidney Grunberg (r), and Ruben Tjopawiro (l) want to contribute to awareness in traffic.


