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98 jaar bauxiet industrie in Suriname
Het speciale jubileum logo is ontworpen
door Christiaan Katidjo, Suralco
employé, en voor de eerste keer gebruikt
bij de viering van 95 jaar bauxietindustrie
in Suriname.
th

98 years bauxite industry in Suriname
The special anniversary logo has been
designed by Christiaan Katidjo, Suralco
employee, and has been used for the
first time at the celebration of 95 Years
bauxite industry in Suriname.

Suralco is a wholly-owned
subsidiary of the Aluminum
Company of America (Alcoa Inc.)
Incorporated in Suriname in 1916 as
De Surinaamsche Bauxite
Maatschappij N.V., the company
was solely engaged in the
development, mining and export of
the country’s bauxite resources
until1958. It was then that the
company signed the Brokopondo
Agreement, a joint venture with the
Suriname Government, to develop
the hydro-electric power of the
Suriname River and to bring a fully
integrated aluminum industry to the
country. At that same time the
company became the Suriname
Aluminum Company L.L.C..

Een woord van de Directie

R. Halfhuid – Directeur
R. Halfhuid – Managing Director

Op 19 december 2014 kunnen wij terug zien op
98 jaar betrokkenheid van ons bedrijf in de
Surinaamse bauxiet industrie. In 1916 werd namelijk
op die dag in Paramaribo de Surinaamse Bauxiet
Maatschappij (SBxM) opgericht, welke later zou
overgaan in Suralco. De Directie van Suralco heeft
besloten de herdenking van dit heugelijk feit te
gedenken middels de bezinning op de betekenis van
Suralco voor de Surinaamse samenleving.
Deze editie van Suralco Magazine is daarom geheel
en al gewijd aan een oriëntatie op de wijze waarop
onze maatschappij zich in de Surinaamse
samenleving heeft gemanifesteerd als deelnemer aan
de economische bedrijvigheid, partner in de sociaalenomische ontwikkeling en als deelgenoot in
nationale inspanningen ter verwerving van welvaart
en welzijn voor de gehele Surinaamse samenleving.

Op invitatie onzerzijds blikken vier bekende
publicisten vanuit verschillende invalshoeken terug op
de activiteiten die door onze maatschappij in de
afgelopen 98 jaar werden ontplooid, met het doel voor
de lezer te onthullen hoe Suralco in de loop der jaren
vanuit de voornoemde posities de Surinaamse
samenleving tegemoet is getreden.
De presentaties geven geen waarde-oordelen, doch
slechts objectieve beelden van de sociaaleconomische bijdragen die uit de rijke diversiteit aan
activiteiten van Suralco zijn voortgekomen voor de
ontwikkeling van de Surinaamse samenleving.
Namens de Suralco-directie wens ik u veel leesplezier
toe en verblijf ik gaarne in de hoop, dat de
presentaties die in deze editie van Suralco Magazine
zijn opgenomen, de discussies die gaande zijn over
de toekomst van Suralco in Suriname ten goede
zullen mogen komen.

A word of the Management
The reflections of their observations as set forward by
this issue of Suralco Magazine are intended to reveal
to the reader the very nature of the ways in which
Suralco has approached the Surinamese society in
afore mentioned capacities, the course of the past 98
years. The content of the respective presentations is
restricted to objective descriptions of the setup,
structure and impact of action and activities by the
company. There are no value judgements made
concerning the significance of the socio-economic
contributions for the development of the Surinamese
society that may have come about from the great
diversity of activities conducted by Suralco.
In this edition of Suralco Magazine nothing is said
about the future of Suralco, although we are aware
that in the 99th year of involvement of our company in
Suriname’s bauxite industry, there will have to be a lot
of discussion about this matter within our company as
well as within the Surinamese society.
On behalf of Suralco, I wish you lots of reading
pleasure, meanwhile remaining in the hope that the
presentations which are included in this edition of
Suralco Magazine, may be to the benefit of the
honesty and quality of the forthcoming discussion
regarding the future of Suralco in Suriname.

On December 19, 2014 we can look back on 98 years
of involvement of our company in the bauxite industry
of Suriname, as Suralco's predecessor under the
name of Suriname Bauxite Company was founded in
1916 on that day in Paramaribo. The Management of
Suralco has decided to commemorate this event in
the light of awareness on the significance of the
relations that have been established over the last 98
years between our company and the Surinamese
society.
This edition of Suralco Magazine is therefore entirely
dedicated to a comprehensive orientation of the way
in which our company has manifested itself in the
Surinamese society as a participant in national
economic activity, partner in the socio-economic
development and as a stakeholder in national pursuits
towards prosperity and welfare for the entire
Surinamese society.
We invited a couple of well known authors to engage
themselves in retrospective reviews taken from
different angles of incidence, of the activities
conducted by our company in the past 98 years.
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Refererend aan ervaringen opgedaan door enkele
contractors, brengt zij het verloop van de immer
voortgaande modernisering van de industriële
betrekkingen van Suralco in beeld en de impact
daarvan op de groei en ontwikkeling van
ondernemers en de evolutie van hun
dienstverlenende bedrijven.
In een exposé van de hand van Marieke Visser, wordt
de humanitaire aard geaccentueerd van de
activiteiten, die door de jaren heen door Suralco
werden ontplooid in haar benadering van de
Surinaamse samenleving, conform een wijze die
tevens de filosofie van de sociale oriëntatie van de
maatschappij tot uitdrukking brengt met betrekking tot
welvaartsdeling en welzijnsbeleving in de praktijk van
alle dag. Wim Fock van Coppenaal maakte een
samenvatting van hoogtepunten die zich in de
levensloop van de Surinaamse bauxietindustrie
hebben voorgedaan in periode 1916 – 2013.
De lezer zal aan de hand van deze presentaties zelf
conclusies kunnen trekken over de betekenis van de
bijdragen die Suralco en haar voorganger de SBxM
door hun functioneren direct en indirect en zowel
formeel als informeel hebben geleverd aan de
sociaal-economische ontwikkeling, de welvaart en het
welzijn van de Surinaamse samenleving.

Over deze editie

De Aluminum Company of America - ALCOA- is
sedert 1916 in Suriname actief geweest als exploitant
van de bauxietreserves. De inhoud van deze editie
van Suralco Magazine is geheel en al gewijd aan de
bijdragen die door de opeenvolgende Surinaamse
dochterondernemingen van de ALCOA werden
geleverd aan de bevordering van welvaart en welzijn
in de Surinaamse samenleving, gedurende de 98
jarige aanwezigheid van de onderneming in het land.
Deryck Ferrier belicht de bauxietindustrie als motor
voor de welvaarts-ontwikkeling, met de focus op
illustraties van de verschillende manieren waarop
activiteiten van de maatschappij bijgedragen hebben
tot uitbouw en diversificatie van de fysieke en
structurele condities voor de nationale economische
bedrijvigheid.
De dynamiek en de menselijke kant van de zakelijke
betrekkingen die door Suralco worden onderhouden
met haar Contractors, worden door Indra Toelsie uit
de doeken gedaan.

About the content of this edition
Suralco Magazine celebrates the 98th anniversary of
the company’s involvement in the bauxite industry of
Suriname by devoting this issue entirely to the
presentation of reviews concerning the contributions
made during the past period of 98 years, to the
promotion of welfare and wellbeing of the Suriname
society, by Alcoa’s subsequent Surinamese
subsidiaries, the Suriname Bauxite Company SBxM,- and the Suriname Aluminum Company
Suralco LLC.
Deryck Ferrier highlights the characteristics of the
bauxite industry as the engine for socio-economic
development and welfare creation. The presentation
is focused upon the elucidation of the various ways in
which the activities of the Alcoa subsidiaries have
contributed to the expansion and diversification of the
physical and structural conditions for national
economic activity in Suriname.
The dynamics and the human side of the business
relations entertained by Suralco with its contractors
are revealed in an essay by Indra Toelsie. With
reference to events derived from the life histories
entrusted to her by long standing Suralco
contractors, she reveals the nature and effects of the
impact of Suralco’s ever ongoing efforts for
modernization of its industrial relations, upon growth
and development of enterprises engaged in the
provision of services to the bauxite company and
upon enhancement of the expertise and the quality of
the business conduct of the entrepreneurs operating
these enterprises.

A global compilation of the various ways of direct and
indirect involvement of the company in all kinds of
matters of daily life in Suriname is set forward by a
presentation composed by Marieke Visser. Suralco is
engaged into an almost all encompassing spectre of
all kinds of pursuits initiated, financed and/or
supported otherwise, that are geared towards
enhancement and sharing of welfare and wellbeing by
individuals, groups of all sizes and communities within
the Surinamese society at large. Marieke has
managed to verbalize her accounts concerning this
involvement in a way which accentuates the
consistency of the humanitarian nature of Suralco’s
approach towards the Surinamese society, with
essentials of the philosophy of the social orientation of
the company concerning sharing of welfare and
promotion of wellbeing.
Wim Fock van Coppenaal has made a compilation of
the most significant memorable events that came
about in Suriname’s bauxite industry in the course of
the past 98 years, as results of actions initiated and
activities conducted by Suralco and its predecessor.
All authors have consequently refrained themselves
from suggesting recommendations concerning the
kind of appreciation, that may or should be granted
to Suralco for its conduct in Suriname during the past
98 years. As deliberations and judgements
concerning that matter are to be left entirely to the
reader, it is hoped that the content of this issue of
Suralco Magazine may be instrumental to efforts by
readers in pursuits towards arriving at honest
conclusions there about.
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Het zand dat het bauxiet bedekt werd door Javaanse
vrouwen in de twintiger jaren met houten bakken afgevoerd
naar gereedstaande kiepkarren

During the twenties the top soil that covers the bauxite was
removed byJavanese women in wooden containers to the
ready tipperbarrows
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Inleiding
Op 19 december 1916, werd door
vertegenwoordigers van de Aluminum Company
of America – ALCOA – in Paramaribo de
Surinaamse Bauxiet Maatschappij - SBxM opgericht. Suriname was in die tijd een
armlastige, nagenoeg vergeten Nederlandse
kolonie met een totale jaarlijkse landsbegroting
van circa 4.2 miljoen Surinaamse gulden voor
een bevolking van 133.000 zielen, die de
toekomst tegemoet moesten treden zonder een
sprankje hoop op verbetering van de financiële
en sociaal-economische omstandigheden van
het land. De meerderheid van de bevolking
leefde in grote armoede zonder enig zicht op
duurzame welvaart, want de economische
bedrijvigheid was in die tijd uitermate beperkt.

De economische bedrijvigheid was in die tijd
hoofdzakelijk gericht op ondernemingsgewijze
productie van cacao, koffie en suiker. Er was
ook bevolkingslandbouw op kleinlandbouw
bedrijven waarop er door de exploitanten
voornamelijk voedingsgewassen werden
geteeld.
De belangrijkste inkomsten werden verkregen
uit de winning van balata in het binnenland en
uit suiker- en cacaoproductie die door de
plantages werden voortgebracht.
Een groot aantal van de koloniale plantages had
in die tijd te kampen met het financieeleconomisch verwerken van een groot debacle
van pogingen om de plantages wederom tot
enige bloei te brengen, door grootschalige
bakovenproduktie t.b.v. de Amerikaanse markt.

in miljoenen Surinaamse
guldens

Waarde van de export in 1916
onderverdeeld naar goederensoort
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werkgelegenheid. Andere belangrijke
contingenten uit de beroepsbevolking zoals
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Economic activities were at that time primarily
focused on estate wide production of cocoa,
coffee and sugar; subsistence farming by
peasants on smallholdings oriented towards the
cultivation of food crops. The most important
revenues were obtained from balata (wild
rubber) extraction in the interior and from sugar
and cocoa production, produced by the
plantations.

Diagram revealing the Value of Suriname’s annual export of
goods by 1916, distributed by kind of commodities (Bananas
Balata cocoa gold timbers coffee sugar other)

Introduction
On December 19, 1916, representatives of the
Aluminum Company of America founded the
Suriname Bauxite Company -SBxM- in
Paramaribo, the capital city of Suriname.
The country was at that time an almost forgotten
and impoverished Dutch colony with a total
national annual budget of approximately 4.2
million Surinamese guilders for a population of
133,000 souls, which had to look forward to a
future without a glimmer of hope on
improvement of the financial and socioeconomic conditions of the country. The majority
of the population lived in extreme poverty
without any view to sustainable prosperity as
ongoing economic activity was very limited at
that time.

A large number of colonial plantations was at
that time menaced by the financial implications
of a huge debacle of attempts for economic and
financial revival of colonial plantation operations,
by means of the introduction of large scale
banana production for the American market.
A substantial part of the urban labor force was
unemployed, due to lack of socially and
economically acceptable employment
opportunities, while other important labor force
contingents as artisans, small businessmen,
peasants and plantation workers had to subsist
on very meagre incomes.
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De ontwikkeling van Moengo:
startplaats van de bauxietwinning
ALCOA begon haar mijnbouw activiteiten in
Suriname onder de naam van Surinaamse
Bauxiet Maatschappij - SBxM -. De eerste mijn
voor bauxietwinning werd aangelegd nabij een
verlaten Marrondorp aan de Cottica rivier in het
district Marowijne. Aan de Cottica rivier verrees
daar in korte tijd de moderne mijnstad Moengo.

Om de kern van de stad met het hoofdkantoor,
de drogerij en de afscheephaven als
belangrijkste locaties, verrezen er gaandeweg
ook nieuwe woonwijken voor het huisvesten van
een steeds verder uitgroeiend werknemersbestand. Zo ontstonden in de loop der jaren de
vestiging Wonoredjo, later Julianadorp en
Bernharddorp. Deze wijken kregen allemaal een
eigen karakter. Behalve aan verschillen in
ruimtelijke inrichting van de wijken en bouwstijl
van de woningen, vertoonden de woonoorden
grote onderlinge verschillen tussen de
beplantingen die op de erfen en tuinen, langs de
wegen en in de parken en plantsoenen werden
aangetroffen. En die verschillen waren
voornamelijk het gevolg van de vrijheid die de
bewoners van de verschillende woonoorden
werd gelaten, met betrekking tot initiatieven voor
de aanleg van tuinen etc. en de keuze van
bomen, heesters en struiken die al dan niet met
medewerking van de maatschappij konden
worden aangeplant.

Reeds aan het begin van de jaren dertig van de
vorige eeuw stak Moengo in vele opzichten zeer
gunstig af tegen Paramaribo. De mijnstad kon
bogen op een waterleiding systeem voor de
distributie van gezuiverd drinkwater,
elektriciteitsvoorziening en straatverlichting, een
gesloten rioleringssysteem en een modern
ziekenhuis.

Bernharddorp
Bernhard village

The nucleus of the town of Moengo included the
premises of the company headquarters, the
bauxite drying and curing plant and a dock for
oceangoing vessels as prime locations.
Several relatively sizeable residential quarters
sprang up around the center of the mining town,
in the course of time for provision of housing to
an increasingly burgeoning workforce.
First among these residential settlements was
the village of Wonoredjo, followed by the
development of Juliana Village and Bernhard
Village. These settlements distinguished
themselves from one another in many ways.
This condition was not only due to the
differences in spatial layout and differences by
types of housing, but also and perhaps mainly
due to distinctions that came about in the
ornamentation of the settlements.Village
inhabitants were granted great freedom with
respect to the selection of trees and shrubs and
other ornamentals to be planted in home and
public gardens and yards, parks and
playgrounds with or without consent and/or
cooperation of the company.

The development of Moengo: start of
bauxite mining operations
ALCOA commenced its mining activities in
Suriname by a company under the name of
Suriname Bauxite Maatschappy -SBxM-.
The first open pit bauxite mine was developed
near an abandoned Maroon village on the
Cottica river in the Maroni district, located in the
north-eastern section of Suriname. A small but
modern mining town named Moengo, arose on
that location within a short period of time.
From the early thirties of the previous century
onwards, Moengo consistently revealed itself in
many respects very favorably to Paramaribo.
The mining town could boast a water supply
system for the distribution of potable water,
electric power supply and street lighting
facilities, a closed sewage system and a modern
hospital.
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In de omgeving van de mijnstad onderstonden
er ook nieuwe vestigingen zoals Peto Ondro en
Pilgrim Kondre. Uit deze gemeenschappen
konden er door de jaren heen, losse arbeiders
voor tijdelijke dienst worden betrokken. Tal van
inwoners van deze dorpen hebben zich in de
loop der jaren ook toegelegd op houtwinning en
houtbewerking voor het aanleveren van
dwarsliggers voor de spoorbaan en paalhout en
planken voor de bouw van bruggen en andere
houten kunstwerken voor de ontsluiting van de
mijngebieden.

In de loop der jaren ontwikkelde zich te Moengo
een kerngroep van ambachtslieden en
detailhandelaren, die hun ateliers, winkels en
andere bedrijven voor economisch en technisch
dienstbetoon voornamelijk aan de Lijnweg te
Moengo hadden gevestigd. Het bestand van
ateliers voor persoonlijk dienstbetoon, cafeteria,
restaurants, manufacturenzaken en
provisiewinkels, warungs en werkplaatsen
groeide gestaag. Al spoedig werd de Lijnweg
hierdoor het winkel- en trefcentrum voor de
bewoners van Moengo en de omliggende
dorpen.

Julianadorp
Juliana village

New settlements also came about in locations
more distant of Moengo, among which the
settlements of Peto Ondro and Pilgrim Kondré.
Through the years the populations of these
settlements facilitated ample opportunity for
recruiting of unskilled wage workers for
temporary employment at the bauxite company
and by locally operating contractors. Numerous
other residents of these villages have engaged
themselves in timber extraction in the
surrounding forests and timber processing for
the supply of railroad sleepers and crossties and
poles and boards for the construction of bridges
and other wooden structures required for the
opening up of bauxite mining sites.

Over the years, a core group of artisans and
retailers developed at Moengo, with shops and
other businesses for commercial and technical
services mainly located on the Loop road
(Lijnweg) of Moengo. The multitude of
workshops for personal services, cafeterias,
restaurants, hosiery business and commission
shops, snack sites and the like grew steadily,
which led the Loop road very soon to become
the main shopping and strolling center for the
residents of Moengo and surrounding villages.
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De Koloniale Vaartuigendienst, later ’Gemengd
Bedrijf Vaartuigendienst Suriname’ genoemd en
in aansluiting daarop sedert 1948 Scheepvaart
Maatschappij Suriname - SMS -, is door het
verzorgen van het passagiers- en goederen
transport tussen Paramaribo en Moengo,
gedurende vele jaren een van de grootste
belangrijkste begunstigden geweest van de
Moengo operations van de SBxM.

De inschakeling van het m.s. Paramaribo leidde
tot aanzienlijke verkorting van de reistijd, terwijl
de reis door de passagiers ook onder
comfortabeler omstandigheden kon worden
gemaakt.
De transatlantische scheepvaart onderging ook
een indrukwekkende expansieve structurele
verandering. Door Alcoa werd een vloot van
moderne schepen in de vaart op Suriname
gebracht, voor het aanvoeren van inputs voor de
bauxietwinning en voor het verschepen van
bauxiet van Moengo naar de Verenigde Staten
van Amerika. Het aantal schepen dat Suriname
jaarlijks aandeed nam vooral in de jaren na 1930
aanzienlijk toe.

Met de verzorging van deze diensten werd in
1927 begonnen. Het passagiers- en
goederentransport tussen de hoofdstad en
Moengo dat tweemaal per week werd
uitgevoerd, bleek al gauw een ware goudmijn
voor het scheepvaartbedrijf te zijn. Aanvankelijk
werden de diensten uitgevoerd met een
aftandse stoombarkas ‘Nieuw Amsterdam.’
Maar in 1937 bracht het Gemengd Bedrijf
Vaartuigendienst Suriname een moderne motor
launcher ‘Paramaribo’ genaamd in de vaart,
voor het verzorgen van de verbinding tussen de
hoofdstad en Moengo.

Here's a picture of one of the ‘Vangen’vessels

m.s. Paramaribo

The shuttle services were in first instance
performed by operating of a slow and ghastly
steam engine powered barge by the name of
‘New Amsterdam’. But by 1937 the company
entered a modern, fast and comfortable motor
launcher named "Paramaribo", into the
Paramaribo- Moengo shuttle service connection.
The deployment of the m.s. Paramaribo in the
shuttle service led to a significant reduction of
the travel time, while the accommodations for
the comforting of passengers available on the
vessel contributed substantially to the pleasance
of the travel conditions.

m.s. Paramaribo

The government owned Colonial Shipping
Service, later on named first 'Combined Estate
for Maritime Services Suriname' and
subsequently since 1948 ‘Suriname Shipping
Company’ - SMS -, became in the course of time
one of the major beneficiaries of the Moengo
mining operations conducted by the SBxM.

Transatlantic shipping also underwent an
impressive, expansive structural change, as
Alcoa deployed a fleet of modern ocean going
vessels, for the supply of inputs and equipment
for the bauxite mining operations and for
conveyance of bauxite mined at Moengo to the
United States of America. The annual number of
vessels calling on Suriname increased
substantially in the years after 1930, with the
demand for maritime services for overseas
transportation of bauxite as the prime cause of
the increase.

By 1927 the shipping company commenced with
a shuttle service between Paramaribo and
Moengo, with passenger and freight transport
services conducted twice a week. These
shipping operations, soon proved to be a
goldmine for the shipping company, thanks to
the financial proceeds obtained from the
provision of lucrative river vessel shuttle for
passengers and cargo between Paramaribo and
Moengo.
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De geïntensiveerde scheepvaartverbinding met
de Verenigde Staten van Amerika bood ook
mogelijkheden voor ruimere en goedkopere
aanvoer van een groter assortiment aan
buitenlandse produkten, die tegen redelijke
prijzen op de binnenlandse markt te koop
konden worden aangeboden. De plaatselijke
handelsbedrijven konden hierdoor een stevige
hap meepikken van de nieuwe
welvaartsmogelijkheden die de winning en
export van bauxiet met zich meebrachten.

Ging dat in de eerste jaren na de start van de
bauxietwinning te Moengo met horten en stoten,
later in de tweede helft van de jaren dertig van
de vorige eeuw en de jaren daarna kon er
steeds meer gesproken worden van een
gestadige verbetering van zowel de financiële
situatie van het Land als de sociaaleconomische levensomstandigheden van de
bevolking. En dit was voornamelijk te danken
aan de jaarlijkse toename van financiële en
andersoortige opbrengsten die uit de activiteiten
voor bauxietwinning en export werden
verkregen.

Sedert de vestiging van het eerste bauxiet
winningsbedrijf van de SBxM zijn de financiële
en sociaal-economische omstandigheden van
de armlastige kolonie ingrijpend veranderd.
De opbrengsten uit de bauxietsector droegen bij
tot een aanzienlijke verbetering van financiële
omstandigheden van het Land.

In miljoenen
Surinaamse guldens

Aandeel bauxiet in de waarde van de jaarlijkse export van
Suriname in Surinaamse guldens 1920 - 1939
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Figure: development of the share of bauxite in
the value of the annual export of Suriname
1920 – 1939, with the value quoted in
Surinamese guilders

The intensified shipping connection with the
United States of America also offered
opportunities for improved and cheaper supply
of a wider range of foreign made consumer
products. The merchandise could meanwhile
also be offered for sale on the domestic market
at reasonable prices. In this way traders could
also share substantially in the benefits from the
new opportunities for prosperity entailed by the
extraction and export of bauxite.

Although progress went by leaps and bounds in
the first years after the initiation of bauxite
mining operations at Moengo, the developments
of later years revealed a more or less steady
continuation of prosperity, as from the second
half of the thirties of the last century onward the
Surinamese society increasingly enjoyed the
benefits from steady improvement of both the
financial situation and socio-economic
conditions of the country, thanks to the annual
increase in financial and other revenues
obtained from the activities for bauxite mining,
processing and export.

Financial and socio-economic conditions of the
impoverished colony have radically changed,
since the establishment of the first bauxite
mining enterprise of the SBxM as revenues from
the bauxite sector contributed to significant
improvement of the financial conditions of the
country.
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De ontwikkeling van de vestiging te
Paranam
In 1937 kwamen de plannen voor de
ontwikkeling van een tweede mijnbedrijf te
Paranam tot stand. In 1940 brak de Tweede
Wereldoorlog uit. Nederland werd door de
As-mogendheden onder leiding van Duitsland
bezet; Suriname werd onder het gezag van de
Geallieerden gesteld. In verband met de
behoefte aan aluminium van de Geallieerden
werd er door de Amerikanen grote haast
betracht met de ontwikkeling van het mijnbedrijf
te Paranam.

Het bauxiet werd in de gebieden rond Paranam
onder betrekkelijk dikke deklagen aangetroffen.
Voor het verwijderen van deze z.g. ‘overburden’
werd een beroep op dienstbetoon door het
particuliere transportwezen gedaan. Maar van
afvoeren van de overburden met vrachtwagens
kon er echter geen sprake zijn, want het
nationale motorvoertuigenpark bestond in die tijd
uit slechts circa drie honderd personen-auto’s en
een klein aantal vrachtwagens. Tientallen
ezelkarhouders hebben zich door het verzorgen
van het transport van de overburden
verdienstelijk gemaakt voor de maatschappij.

Een typisch straatbeeld uit de jaren veertig:
Ezelkarren bij de Algemene steiger te
Paramaribo wachtend op lading uit het
buitenland aangevoerd door een van de
Alcoa schepen

A typical traffic scene of the forties at the General Dock in
the center of Paramaribo : donkey carts waiting for cargo
supplied from abroad by an Alcoa liner

The development of the Paranam
Operations
By 1937 plans for the development of a second
mining site were taken into consideration by the
SBxM. Developments on the international scene
may have been of significance for the speeding
up of the implementation of these plans. In 1940
the Second World War broke out.
The Netherlands were occupied by the Axis
powers led by Germany; Suriname was
subjected to the authority of the Allies.
In connection with the need for aluminum by the
Allies, the Americans hurriedly commenced with
the development of the mining endeavor at a
location upstreams of Paramaribo on the
Suriname river, later named Paranam.

The bauxite deposits in the surrounding areas of
Paranam were found to be covered by relatively
thick layers of soil. Invocations were made for
service assistance by the private transportation
sector, for the removal and disposal of the
overburden. However disposing of removing of
the overburden by trucks, was out of the
question as the national motor vehicle fleet
consisted at that time of no more than
approximately three hundred passenger-cars
and a few trucks. Scores of donkey cart holders
have rendered themselves subservient to the
company, by engagement in the transportation
of overburden.
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De ezelkarren werden echter al gauw
gaandeweg vervangen door vrachtwagens, die
de karrelieden zich konden aanschaffen met de
opbrengsten verkregen uit het
overburdentransport. Het motorvoertuigen
bestand nam mede hierdoor betrekkelijk snel
toe, met een verdubbeling van het aantal auto’s
en vrachtwagens binnen drie jaren – i.c. per
ultimo 1944.

Deze diensten werden al dan niet uitgaande van
een contract met de bauxietmaatschappij
uitgevoerd, voor het aan- en afvoeren van
arbeiders en voor het vervoer van
schoolkinderen die te Paranam woonden, maar
in Paramaribo naar school moesten gaan.
Onder deze busexploitanten werden
verscheidene ondernemers aangetroffen, die
vanaf het prille begin van de activiteiten voor de
ontwikkeling van Paranam, de SBxM met hun
ezelkarren van dienst waren geweest. Het
merendeel van de busexploitanten heeft in de
jaren vijftig van de vorige eeuw, de
geïmproviseerde houten bussen in betrekkelijk
korte tijd kunnen vervangen, door moderne
coaches en luxe tourbussen voor veilig en
comfortabel passagierstransport.

In de bouwperiode van Paranam werd de
wegverbinding tussen Accaribo en Paranam
aangelegd. Hierdoor kwam er een rechtstreekse
wegverbinding voor gemotoriseerd snelverkeer
tussen Paramaribo en Paranam tot stand.
Dit heeft een grote impuls gegeven aan de
ontwikkeling van het particuliere
busbedrijfswezen. Inventieve kleine
ondernemers begonnen met daarvoor
omgebouwde vrachtwagens busdiensten te
verzorgen tussen Paranam en Paramaribo.

Geϊmproviseerde houten bussen voor de
busdienst Paramaribo – Paranam in de
jaren ‘50
Makeshift wooden busses serving
The Paramaribo – Paranam connection in
the fifties

Inventive small businessmen engaged
themselves in the provision of passenger
transport services between Paramaribo and
Paranam, with trucks outfitted to that end with
wooden bus like coaches. Most of the bus
operators provided services at their own risk,
while others were contracted by the bauxite
company for shuttling of workers to and from
Paranam, as well as for the provision of
transportation for pupils living at Paranam, but
attending school at Paramaribo. Among the bus
operators several entrepreneurs were found,
which had revealed themselves subservient as
donkey cart owners to the SBxM, from the start
of activities for the development of Paranam.
In the fifties of the previous century the majority
of bus operators managed in a relatively short
time to replace the makeshift wooden busses by
modern luxury coaches and tour busses for safe
and comfortable passenger transport.

The donkey carts, however, were soon gradually
replaced by trucks, purchased by donkey cart
holders with the proceeds derived from the
transport services provided to the SBxM.
The national fleet of motor vehicles grew
steadily in the course of the period 1941-1944,
with a doubling of the number of cars and trucks
within three years.
At the time of construction of the Paranam plant
site a road connection was made between the
settlement of Accaribo and Paranam. In this way
a direct road connection came about between
Paramaribo and Paranam. This extension of the
Surinamese road system has given a
remarkable impulse to the development of
private bus operations.
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De Afobakaweg
The Afobaka Road

Brug over de Suriname rivier
Bridge across the Suriname river

De Afobaka stuwdam
The Afobaka dam

De aluinaardefabriek en de aluminiumsmelter te Paranam
Alumina plant and aluminum smelter at Paranam
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In Suriname was voornamelijk als gevolg van de
expansie van de bauxietindustrie in de
oorlogsjaren 1940-1945 een proces van sociaaleconomische ontwikkeling op gang gekomen,
dat de samenleving stuwde van een armlastige,
economisch/technologisch achtergebleven
kolonie naar een moderne midden-inkomen
samenleving.

In brede kring bestond de vrees dat de
samenleving door de vermindering van de vraag
naar bauxiet voor de aluminium produktie,
wederom terug zou vallen in de armoede die zij
door de jaren heen tot aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog had gekend.
Groot was dan ook de opluchting in de
Gemeenschap toen Alcoa bekend maakte dat
de winning van bauxiet te Moengo en te
Paranam onverminderd zou worden voortgezet.
Dit vanwege de aantrekkelijke perspectieven
voor de afzet van aluminium. Talrijke nieuwe
toepassingsmogelijkheden die voor aluminium
waren gevonden, droegen in die tijd bij tot een
snelle vergroting van de vraag naar het metaal.

Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog in
1945, kon Suriname dankzij de verdiensten
verkregen uit de bauxietwinning als een van de
grote ˝overwinnaars˝ van de Tweede
Wereldoorlog worden beschouwd. Toch vroegen
velen in de Surinaamse gemeenschap zich toen
met angst in het hart af wat het land in de
komende jaren te wachten stond, voor het geval
de SBxM haar activiteiten zou moeten
inscharen, wegens vermindering van de vraag
naar aluminium.

In 1948 was er een nieuwe Staatsregeling
ingevoerd voor de overzeese gebiedsdelen van
het Koninkrijk der Nederlanden. Aan Suriname
werd een grote mate van zelfsbestuur verleend.
De bevoegdheden van de gekozen Koloniale
Staten werden aanzienlijk uitgebreid.

Socio-economic development gained
momentum in a course of the so called ‘ war
years 1940-1945’. Mainly but not solely due to
the expansion of the bauxite industry during the
war years a process of socio-economic
development went on going, which propelled
the society from an impoverished, economically
and technologically backward colony towards a
modern middle-income society.

There was a widespread fear among all classes,
that society would once again slide back into the
poverty it had experienced throughout the years
up to the commencement of the Second World
War.
It was therefore an immense relief for the
Surinamese Community at large, when Alcoa
announced that the exctraction of bauxite at
Moengo and Paramnam were to be continued
at the same pace, because of the attractive
sales perspectives for aluminum, as a great
number of new applications that were found for
aluminum, contributed to a substantial increase
in the demand for this metal.

Due to the earnings obtained from bauxite
mining the country was to be considered as one
of the great "financial victors" of World War II at
the armistice by 1945. However, notwithstanding
the relatively prosperous conditions prevailing in
Suriname at that time, people of virtually all
rank and file in the Surinamese society asked
themselves with quite some fear at heart, what
would be destined to the country in the
forthcoming years, in case the SBxM was to
curtail its bauxite mining activities, because of
reduced demand for aluminum.

By 1948 a new State charter for self government
was introduced for the overseas dependencies
of the Kingdom of the Netherlands. Suriname
was allowed substantial competence for self
government. The legislative power of the elected
Colonial Parliament was also extended
substantially, while the executive power was
charged to an Executive Board of Government,
composed by State Ministers appointed by the
Parliament, with each State Minister charged
with the supervision and management of one or
more administrative or technical Departments of
State.
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De uitvoering van het door de Koloniale Staten
goedgekeurd beleid werd in handen gesteld van
een College van Algemeen Bestuur, waarvan de
afzonderlijke leden elk als ‘landsminister’ met
het beheer en de leiding van een of meerdere
Departementen van Staat werden belast.
Het College van Algemeen Bestuur heeft in
1949 wijziging kunnen bewerkstelligen van de
overeenkomst die met de SBxM was gesloten
voor winning en export van bauxiet.
De aanpassingen die met de SBxM werden
overeengekomen, resulteerden in een
aanzienlijke vergroting van de fiscale bijdragen
van de bauxietmaatschappij aan de Surinaamse
staatskas.

In het kader van de uitvoering van de plannen
van het door Nederland gefinancierde
Welvaartsfonds voor Suriname, werden er
topografische verkenningen gedaan in het
stroomgebied van de Suriname rivier.
Het uitgevoerde topografisch onderzoek
resulteerde in de identificatie van een drietal
locaties die in aanmerking genomen konden
worden voor de bouw van stuwdammen voor het
opwekken van elektriciteit.
De landsregering schakelde enkele
internationale adviesbureaus in om de
mogelijkheden voor de opwekking van
elektriciteit door bouw van een
waterkrachtcentrale na te gaan. De consultants
dienden naast opgedane bevindingen ook een
plan op te stellen voor de aanleg van een
stuwdam en de bouw van een
waterkrachtcentrale.

Hierdoor ontstonden er mogelijkheden voor de
Landsregering om op eigen kracht
ontwikkelingsprojecten te entameren enerzijds
en om anderzijds het overheidsapparaat
enigszins uit te breiden en de ambtenaren
betere voorzieningen te bieden.

De interessantste locatie bleek de locatie
Brokopondo; er zou daar voor circa tachtig
miljoen Amerikaanse dollars een dam annex
waterkrachtwerk gebouwd kunnen worden, met
een geïnstalleerd vermogen van circa tachtig
megawatt.

This condition offered the State Government
ample possibilities for initiation of development
projects by its own means on the one hand as
well as possibilities on the other hand, for slight
expansion of the Civil Service and to provide
better provisions to the civil servants.

In the framework of implementation of
development endeavors to be funded by the
Netherlands Prosperity Fund for Suriname,
topographical surveys were conducted within the
river basin area of the Suriname river.
The analysis of the survey data resulted in the
identification of three locations, which could be
taken into account for the construction of
barrages outfitted with means for the generation
of electricity by hydro power.
The State government contracted a number of
international consulting firms for the assessment
of prospects for hydro electrical power
generation, hydropower plan, subsequently to
be followed by an assignment for the
preparation of a project for the construction of a
barrage annex hydroelectric power plant.

The Executive Board of Government soon went
into negotiations with the SBxM in order to arrive
at new agreements concerning conditions for
bauxite extraction in Suriname.The adjustments
concluded by the parties in 1949, resulted into
the ascertainment of larger fiscal contributions of
the bauxite company to the treasury of
Suriname.

The Brokopondo site was considered the most
attractive location to this end, with a potential
for the construction of barrage and hydro electric
power plant with an installed capacity of
approximately 80 Megawatts at the cost of about
80 million U.S. Dollars.
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De Landsregering achtte het een vrijwel
onmogelijke opgave om geheel zelfstandig in de
benodigde middelen voor de uitvoering van het
plan te kunnen voorzien. De bouw van het
waterkrachtwerk bleek echter slechts middels
mede financiering door derden gerealiseerd te
kunnen worden. Als ‘Overzees gebiedsdeel ‘van
Nederland was Suriname evenwel aangewezen
op instemming en medewerking van de
Kolonisator om het benodigde bedrag van buiten
te kunnen betrekken.

In de periode tussen 1958 en 1967 investeerde
Suralco een bedrag van circa 230 miljoen
Amerikaanse dollar in de deelprojecten, die in
het kader van de uitvoering van de Brokopondo
Overeenkomst waren geëffectueerd.
Behalve de aanleg van de stuwdam en de bouw
van de waterkrachtcentrale te Afobaka,
behoorden hiertoe ook de aanleg van een
verbindingsweg van Paranam naar Afobaka
over een afstand van 72 km, de aanleg van de
hoogspannings-leiding met een lengte van circa
70 kilometer tussen het waterkrachtwerk te
Afobaka en de elektriciteitscentrale van
Paranam, de bouw van een aluinaardefabriek
met een capaciteit van 600.000 ton/jaar en een
aluminiumsmelter met een capaciteit van zestig
duizend ton/jaar. Als sluitstuk van deze
investeringen financierde Suralco tenslotte ook
nog de aanleg van een rechtstreekse
snelverbindingsweg met een lengte van 24
kilometers tussen Paramaribo en Paranam, die
tot Martin Luther Kingweg werd vernoemd.

Maar Nederland kon Suriname in financieel
opzicht evenwel niet bijstaan en het Brokopondo
plan zou naar alle waarschijnlijkheid zonder
verdere uitwerking in de landsarchieven
verdwenen zijn, ware het niet dat Alcoa zich
bereid toonde om samen met de regering van
Suriname na te gaan, of er door haar een
bijdrage geleverd zou kunnen worden aan de
realisatie van het plan. Uit de daartoe
gezamenlijk uitgevoerde excercities is
uiteindelijk de Brokopondo Overeenkomst
voortgekomen.

However, the construction of the hydroelectric
work was only to be achieved if a third party
would cofinance it, as the State Government
considered it an almost impossible task to meet
the financial requirements for implementing the
plan independently. Acquisition of funds to this
end from International financing institutions
seemed feasible, but as an ‘Overseas territory ‘
'of the Kingdom of the Netherlands, Suriname
was to rely on the consent and cooperation of
the government of the Colonizer for negotiating
and concluding such agreements.

In the period between 1958 and 1967 Suralco
invested an amount of approximately 230 million
US dollars in the sub-projects, which were to be
realized in the framework of the implementation
of the Brokopondo Agreement.
In addition to the construction of the dam and
the construction of a hydroelectric power plant at
Afobaka, the obligations also included the
construction of a highway connection between
Paranam and Afobaka over a distance of 72
kilometers the construction of the high-voltage
power transmission connection with a length of
about 70 kilometers, for connecting of the
hydropower plant at Afobaka with a switch yard
annex power station at Paranam, the
construction of an alumina refinery with a
capacity of 600,000 tons/ annum and an
aluminum smelter with an annual production
capacity of sixty thousand tons. As closing
component of these investments Suralco finally
also funded the construction of a direct highway
connection between Paramaribo and Paranam
with a length of 24 kilometers, which upon
completion was named the Martin Luther King
highway.

But as the Dutch Government claimed not to be
in a position to provide the required financial
assistance, the Brokopondo plan most likely
would have disappeared into oblivion, were it not
that Alcoa showed itself willing to review
together with the Government of Suriname
possibilities for a contribution on her side for the
realization of the plan. The exercises conducted
jointly by the government and Alcoa for
examination of the possibilities ultimately
resulted into the coming about of the draft for the
Brokopondo Agreement.
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Suralco investeerde in de periode 1958-1965
ruim 230 miljoen US Dollar voor de
implementatie van de projecten opgenomen in
de Brokopondo Overeenkomst. Dit komt neer op
bijna het dubbele van het totaal van de
gezamenlijke investeringen van het
Welvaartsfonds van veertig miljoen Nederlandse
guldens (circa twintig miljoen Surinaamse
guldens) en het Tienjarenplan voor de
ontwikkeling van Suriname dat in dezelfde
periode in uitvoering was genomen.
De financiële inbreng van het Tienjaren Plan
voor de ontwikkeling van het land bedraagt 185
miljoen Surinaamse guldens. De investeringen
van Suralco droegen bij tot het tot stand
brengen van een aanzienlijke verruiming van de
permanente werkgelegenheid, terwijl de
uitvoering van de werkzaamheden gedurende
de bouwperiode voor enkele duizenden
manjaren aan tijdelijke werkgelegenheid
verschafte.

Suralco creëerde met haar investeringen in de
periode tussen 1958 en 1965 ruim drieduizend
nieuwe permanente arbeidsplaatsen in de vorm
van vaste betrekkingen. Het betreft hier banen
die in sociaal-economisch opzicht tot
hoogwaardig emplooi gerekend kunnen worden,
vanwege de aan deze betrekkingen verbonden
emolumenten in de vorm van pensioen en
vakantieregelingen, studie-faciliteiten en
ziektenkosten regelingen voor de werkers en
hun gezinsleden.
In vergelijking met de publieke investeringen
voor de realisatie van de Tienjarenplan
projecten voor sociaal-economische
ontwikkeling die in de periode 1958-1965
werden uitgevoerd, hebben de investeringen
van Suralco in deze periode zowel een groter
aantal permanente arbeidsplaatsen als meer
tijdelijke werkgelegenheid in manjaren uitgedrukt
opgeleverd.

Jaar

Aantal
werknemers

Lonen,
salarissen
en
uitkeringen
(000 SF)

Belasting
betaald
aan
regering
Suriname
(000 SF)

Aakopen
in
Suriname
(000 SF)

1958
1968
1977

1.987
4.057
5.091

9.471
28.009
72.993

14.364
24.447
79.022

1.538
16.377
29.298

3.350
22.004
16.248

647.419

653.516

311.310

538.560

Totaal 1958-1977

Investerin
gen van
kapitaalsgoederen
in
Suriname
(000 SF)

Stagiaires

The funds invested by Suralco in the period
1958-1965 for the implementation of the projects
in the Brokopondo Agreement amount to
approximately 230 million US Dollar. This
amount equates to almost double the total joint
investments of the Welfare Fund of forty million
Dutch guilders (approximately twenty million
Surinamese guilders in value) and the
investments of the Ten Year Plan for the
development of Suriname adopted for
implement in the course of the period 19581967, with investments in projects for socioeconomic development to the amount of 185
million Surinamese guilders. The investments
made by Suralco on the period 1958 – 1965
contributed to the creation of a considerable
broadening of opportunities for permanent
employment, while the execution of works during
the construction period of the Brokopondo
project, provided several thousands of man
years of temporary employment.

Interns

Suralco created with its investments in the
period between 1958 and 1965 over three
thousand new permanent jobs offering solid
employment, which in socio-economic terms
must be considered as eminent employment,
because of social benefits attached, such as
pension and vacation arrangements, study
facilities and schemes for health provisions and
medical assistance for the workers and their
families.
Compared with the public investment for the
realization of the Ten Year Plan projects
executed for the advancement of socioeconomic development in the period 1958-1965,
the investments by Suralco provided both a
greater number of permanent jobs and more
temporary employment expressed in man-years
as yielded by the public sector investments for
socio-economic development.
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Met Suralco en bauxiet altijd een
positief imago en een helder
toekomstperspectief
De ommekeer in het toekomstperspectief van de
Surinaamse samenleving, die begon met de
vestiging van een bauxietwinningsbedrijf te
Moengo in het district Marowijne heeft in de loop
der jaren in vrijwel alle sectoren van de
Surinaamse samenleving geleid tot
verstrekkende structurele veranderingen.
In vrijwel alle sectoren werden de vernieuwingen
doorgaans gekenmerkt door schaalvergroting
van de bedrijvigheid binnen de sector,
modernisering van arbeidsverhoudingen en
verbetering van de fysieke en structurele
arbeidsomstandigheden.

Deze zijn bedoeld voor het opvoeren van de
vaktechnische vaardigheid, het communicatie
vermogen, het verantwoordelijkheidsgevoel en
leiderschap van de employees.
Sommige van deze cursussen moeten door de
employees van de verschillende disciplines en
afdelingen verplicht worden gevolgd. De training
sessions bieden doorgaans volop de
gelegenheid, om naast nieuwe vakvaardigheden
voor het leveren van werk van hoge kwaliteit ook
inzichten op te doen, over procedures waarvan
de toepassing de efficiëncy en de veiligheid ten
goede komen.

Vooral in de periode na de jaren vijftig van de
vorige eeuw heeft Suralco zich steeds
intensiever toegelegd op systematische
verruiming van het kennis- en vaardigheidsniveau van haar employees, door het toepassen
van programma’s voor ‘continuous learning’.
Jaarlijks wordt er voor de werknemers een groot
aantal algemene en specialistische cursussen
georganiseerd.

With Suralco and bauxite always a
positive image and a clear future
perspective
Bij de opleiding tot gekwalificeerd vakman vormen de
praktijklessen een essentieel onderdeel
Practical exercises constitute an essential component of the
professional training courses

The turnaround in the future perspective of the
Surinamese society, which commenced with the
establishment of a bauxite mining operations at
Moengo in the Maroni District, has over the
years led to far-reaching structural changes.
In virtually all sectors of the Surinamese society.
In general the innovations that came about in
almost all sectors were characterized by
extension of the scale of economic activity within
the sector, modernization of industrial relations
and improvement of the physical and structural
employment conditions.

These courses are meant for upgrading of the
quality of professional abilities, communications
skills and enhancement of the sense for
responsibility and leadership of employees.
Some of these courses have to be attended
compulsively by the employees of the various
disciplines and departments.The training
sessions usually provide ample opportunity to
acquire insights in procedures of significance for
the enhancement of efficiency and safety, next
to the acquisition of new skills for high quality job
performances.

Especially in the period after the fifties of the last
century, Suralco concentrated its efforts upon
systematic broadening of the knowledge and
skills levels of its employees, by appllying
programs for 'continuous learning'. Annually a
large number of general and specialized courses
are organized on behalf of the employees.
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Door Suralco werd in de jaren zestig van de
vorige eeuw een uitgebreid programma van
lagere en middelbare beroepsopleidingen in het
leven geroepen, voor bijscholing en specialisatie
van de werkers die voor de uitvoering van de
Brokopondo Overeenkomst werden
aangetrokken.

Het niveau van de arbeidsdiscipline en
vakvaardigheid die anno 1916 in de kolonie
Suriname bepaald niet hoog waren, werden in
de loop der jaren door acties van de SBxM voor
scholing en training van de werkers aanzienlijk
opgevoerd. Dit heeft ook buiten de bauxietwinning een gunstige invloed uitgeoefend op de
verdere ontwikkeling van de economische
bedrijvigheid.

Bij de opleidingen werd er gebruik gemaakt van
een wisselsysteem waarbij de abituriënten
volgens een vooraf vastgesteld werkschema na
het volgen van een bepaald cursusonderdeel
tijdelijk werden ingeschakeld in de uitvoering
van werkzaamheden, voor het opdoen van
praktijkervaring voor het volgende studieonderdeel. Daarnaast werden tientallen in de
gelegenheid gesteld om in het buitenland de
bekwaamheden op te doen, die het bedrijf nodig
had in Suriname.

Suralco heeft in de loop der jaren ook tal van
initiatieven van buitenstaanders ondersteund
voor het opzetten van bedrijven waarvan het
dienstbetoon of de eindproducten van betekenis
zijn voor haar of voor haar werknemers, of voor
de omgeving waar de mensen wonen. Het gaat
hier niet om incidentele bijstand maar eigenlijk
om wel gestructureerde financiële en technische
samenwerking tussen Suralco en individuele
belanghebbenden in vrijwel alle sectoren van de
economie van Suriname, waar tientallen kleine
en middengrote ondernemers in de loop der
jaren gebruik van hebben gemaakt.

In the sixties of the previous century Suralco
commenced with a comprehensive program of
primary and secondary vocational training,
which was initiated for training and
specialization, contracted for involvement in the
operations for implementation of the
Brokopondo Agreement.

Over the years the levels of skills and the labor
discipline which by 1916 could be considered as
all but high, were significantly upgraded by
consequence of the actions taken by the SBxM
for education and training of workers. The efforts
meanwhile also exerted a positive influence
upon the further development of economic
activity outside of the bauxite sector.

The courses featured utilization of a shift system
whereby the trainees were to participate in
operations according to predetermined schemes
for interchangeable involvement in professional
activities of relevance for the acquisition of
practical experiences that are considered of
significance for the subsequent training course.
Dozens of workers were also given the
opportunity to gain the skills abroad, the
company needed in Suriname.

Throughout the years Suralco meanwhile also
supported numerous initiatives by outsiders for
development of enterprises for the provision of
products and services, that are of significance
for the company as well as for its employees, or
for the social environment of their habitat.
The company efforts for assistance are not
incidental by nature but be concerned as well
structured forms for financial and technical
cooperation between Suralco and individual
interested parties in virtually all sectors of the
economy of Suriname. Dozens of entrepreneurs
engaged took their benefit from these
provisions.
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De voornoemde ontwikkelingen zijn uiteraard
vooral van grote betekenis geweest voor de
bevordering van de doelmatigheid van de
organisatie van de productie in de
bauxietwinning. Maar daarnaast schiepen zij de
condities voor de introductie van nieuwe vormen
van arbeidsinbreng op zakelijke voorwaarden in
en buiten de mijnbouwsector.

De ontwikkeling van de mijnbedrijven te Moengo
in de periode 1918-1930 en te Paranam in de
periode 1938-1942 en de uitvoering van de
projecten die in de periode 1958-1965 werden
gerealiseerd in het kader van de implementatie
van de Brokopondo Overeenkomst, hebben de
Surinaamse werkers in ruime mate de
gelegenheid geboden, om de
wereldgemeenschap hun discipline en
vakvaardigheid te demonstreren.
De passie voor discipline, efficiency,
professionalisme en veiligheid die door de jaren
heen continu door de Suralco werkers aan de
dag werd gelegd, heeft ontegenzeggelijk
bijgedragen aan de definitieve ontkrachting van
het negatieve imago dat de beroepsbevolking
van Suriname was opgeplakt, door exponenten
uit de voormalige oud-koloniale plantocratie.

In vrijwel alle sectoren werden deze
vernieuwingen naast schaalvergroting van de
bedrijvigheid binnen de sector, tevens
gekenmerkt door de modernisering van
arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden. De opgedane kennis en
vakvaardigheden en de beroepsdiscipline die
vooral door tijdelijke werkers tijdens hun
dienstperiode bij Suralco werd aangeleerd, blijkt
ook van grote nationale betekenis te zijn
geweest. Dit niet alleen op grond van de
proliferatie van technische kennis en
vakvaardigheden die daaruit is voortgekomen,
maar vooral ook door de omstandigheid dat de
Surinaamse beroepsbevolking zo in ruimere
mate de gelegenheid kreeg om zich te voorzien
van verworvenheden, waarmee zij de wereld
haar werkwilligheid en bereidheid tot het
betrachten van arbeidsdiscipline heeft kunnen
tonen.
The aforementioned developments have
particularly been of great significance for
promoting the efficiency of the organization of
production in bauxite industry, but they also
created the conditions for the introduction of new
business terms for human resource utilization
within the mining sector and beyond.

The development and operation of the bauxite
mining enterprises to Moengo in the 1918-1930
period, and to Paranam in the period 1937-1942
and the execution of the projects which have
been carried out in the period 1958-1965 in the
context of the implementation of the Brokopondo
Agreement, have provided the Surinamese
workers broad opportunities, to show the world
community their discipline and level of
professional skills. The passion for discipline,
efficiency, professionalism and safety that
continuously characterized the conduct of the
Suralco employees, has undoubtedly
contributed a lot to the definitive
disempowerment of the negative image that for
many years was pasted upon the Surinamese
labor force by exponents of the former old
colonial plantocracy.

In virtually all sectors the effects of these
innovations are characterized by rapid adoption
of modern labor relations and working
conditions, next to generating of the extension
of the scale of economic activity.
The knowledge, skills and professional discipline
acquired in particular by temporary workers in
the course of the period of their employment at
Suralco, , appears to have also been of great
national significance. This is not only because of
the proliferation of technical knowledge and
skills among the national labor force, but in
particular because of the condition that the
Surinamese population was offered a broad
opportunity to acquire skills and habits , of prime
significance for demonstrating the world its
willingness to work and readiness to live up to a
high level of labor discipline.
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Het werk dat daar moest worden uitgevoerd was
beslist niet eenvoudig, maar wij hebben het
goed geklaard.

Ontsluiting van gebieden door de aanleg van
wegen, ontwikkeling van de scheepvaart en de
overige componenten van de transportsector,
kwalitatieve verbetering van de nationale
beroepsbevolking door vakopleidingen en
andere vormen van beroepsonderwijs,
introductie van moderne werkmethoden en de
collectieve arbeidsovereenkomst, moderne
preventieve gezondheidszorg en maatregelen
voor de bevordering van veiligheid, milieubeheer
en milieubescherming, blijken allemaal
aangelegenheden te zijn die steeds volle
aandacht hebben gekregen in de bedrijfsvoering
van de maatschappij.

VOORUITGANG VOOR IEDERE GENERATIE
Iedere dag, waar ook ter wereld, leven we onze
waarden na en werken we samen voor onze
klanten, investeerders, medewerkers,
gemeenschappen en partners.
De Aluminum Company of America - Alcoa heeft via de activiteiten van haar Surinaamse
dochterondernemingen respektievelijk eerst de
Surinaamse Bauxiet Maatschappij - SBxM en
later de Suriname Aluminum Company Suralco, een onuitwisbaar stempel gedrukt op
de Surinaamse samenleving.

Het mijnen van bauxiet in de Klaverbladmijn door Suriname
Earth Moving Contractors - SEMC
Mining operations at Klaverblad mine by Suriname Earth
Moving Contractors - SEMC

The job we had to carry out there was definitely
not easy, but we managed it all right

Opening up of areas through the construction of
roads, development of shipping and the other
components of the transportation sector,
qualitative improvement of the national labor
force through vocational training and other forms
of professional training, introduction of modern
work methods and the collective labor
agreement, modern preventive health care and
measures for the promotion of safety,
environmental management and protection have
all proven to be matters that received the
undivided attention from the company’s
management.

ADVANCING EACH GENERATION

Every day, world wide , we live up to our values
and work together for our customers, investors,
employees, communities and partners.
The Aluminum Company of America - ALCOA has left through the activities of her Surinamese
subsidiary companies, respectively first the
Surinaamse Bauxiet Maatschappij - SBxM and
later the Surinaamse Aluminum Company Suralco, an indelible mark on the Surinamese
community.
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De activiteiten van Suralco en haar voorganger
de SBxM, droegen vanaf 1916 in steeds
toenemende mate bij aan de gestadige groei
van de nationale welvaart. Hoewel Alcoa sinds
1916 in Suriname opereert, was het de
uitvoering van de Brokopondo Overeenkomst
die in 1958 met Suriname werd gesloten, die de
gigantische economische boost aan de
Surinaamse samenleving gaf waarmee het land
zich grotere welvaart en een waardig
internationaal profiel heeft kunnen aanmeten.
De Brokopondo Overeenkomst heeft tussen
1958 en 1967 meer dan 200 miljoen
Amerikaanse dollar aan investeringen door
Suralco met zich meegebracht. De projecten die
in het kader van de implementatie van deze
overeenkomst moesten worden gerealiseerd,
hebben in nagenoeg alle sectoren van de
economie grote ontwikkeling en nieuwe vormen
van werkgelegenheid gebracht. Het is te midden
van de bruisende economische bedrijvigheid die
zich hierdoor gedurende vele jaren
onafgebroken in de samenleving heeft
voorgedaan, dat tal van Surinaamse bedrijven,
zoals het bedrijf van Baas Moes, als het ware uit
de grond werden gestampt. Maar de relatie
tussen het bedrijf van ‘Baas Moes’ en de
bauxietonderneming dateert echter van veel
eerder.

Khemanlal Sewdajal (26.07.1919 - 31.07.1987)
bij velen bekend als Moes was negentien jaar
oud, toen hij in 1938 zijn geluk ging zoeken op
Paranam. Moes trad daar in dienst van het
bedrijf van de heer Fhakira Fatma, één van de
eerste aannemers in dienst van de toenmalige
Surinaame Bauxietmaatschappij.
Het bedrijf van Fatma was in die tijd o.a.
verantwoordelijk voor het onderhoud van
gebouwen en terreinen en voor het aanvoeren
van materialen naar de werkers in de
bauxietmijn. Het ‘wagenpark’ van het
aannemingsbedrijf bestond in die tijd uit twaalf
ezelkarren.

Baas Moes met zijn arbeiders
Baas Moes with some of his employees

The activities of the Suralco and its predecessor
the SBxM have contributed progressively more
every year since 1916 to the steady growth of
national prosperity. Although Alcoa has been
operating in Suriname since 1916, it was the
implementation of the Brokopondo Agreement
with Suriname in 1958 that gave an economic
boost to the Surinamese society and enabling
the country to afford greater prosperity and a
dignified international profile. Between 1958 and
1967 the Brokopondo Agreement invested more
than 200 million American dollars through the
Suralco. The projects to be realized within the
scope of the implementation of this agreement
have provided great development and new
forms of employment in nearly all sectors of the
economy. It is in the middle of this bustling
economic activity that took place during many
uninterrupted years in society that a number of
Surinamese companies like the one from Baas
Moes were literally set up from scratch. But the
relationship between Baas Moes company and
the bauxite company dates from way back.

Busbedrijf Sewdajal 35 jaar veilig transport zonder
één ongeval
35 years safe transport without a single accident

Khemanlal Sewdajal (26.07.1919 – 31.07.1987)
known by many as Moes was nineteen years old
when in 1938 he went to seek his fortune in
Paranam. Moes started employment with the
company of Mr. Fhakira Fatma, one of the first
contractors for the then Surinaamse
Bauxietmaatschappij.
At the time Fatma’s firm was responsible for the
maintenance of buildings and grounds and for
the supply of materials to the laborers in the
bauxite mine. The contractors ‘fleet’ at the time
consisted of twelve donkey carts.
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Moes begon zijn loopbaan bij het bedrijf van de
heer Fatma als ‘waterboy’ en in die
hoedanigheid moest hij water brengen voor de
arbeiders in de mijnen rond Paranam. Later
werd hij bevorderd tot ezelkardrijver belast met
de verzorging van opruimingswerkzaamheden in
de woonwijken van Paranam.
“Die opruimingswerkzaamheden werden
allemaal heel primitief in handwerk uitgevoerd,
met houwers, tjap en schop en wat dies meer
zij,” vertelt Humphrey Sewdajal (73), de zoon
van Baas Moes. Aangezien Moes wist wat hard
werken was en er niet voor schroomde zijn
handen uit de mouwen te steken, heeft hij in
sneltreinvaart carrière gemaakt van waterboy,
naar ezelkardrijver tot aan voorwerker en
vervolgens hoofdassistent van bedrijfseigenaar
Fhakiera Fatma.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat Baas
Moes die als manusje van alles het bedrijf
jarenlang naar goedvinden van Fatma had
geleid, het aannemingsbedrijf Fatma in 1950
overnam. De SBxM was in die tijd ook net
begonnen met het afstoten van alle
werkzaamheden, die niets te maken hadden met
bauxietwinning. Baas Moes ging als contractor
een zakelijke relatie aan met de
bauxietmaatschappij, die ononderbroken tot aan
zijn dood in 1987 in stand is gehouden.
In 1960 werd het bedrijf van Baas Moes onder
de naam Aannemingsbedrijf K.Sewdajal belast
met de verzorging van
onderhoudswerkzaamheden te Paranam, in de
Topibomijn en in de Vrijheidsmijn te Rorac.
Op Paranam werd het bedrijf een terrein van 1,5
hectare ter beschikking gesteld voor het
opzetten van een moderne machine
onderhouds- en reparatie inrichting.

Deze bliksemcarrière dankte Baas Moes mede
aan het feit dat hij Engels kon spreken. Die taal
had hij geleerd van zijn uit Trinidad afkomstige
vader. Hij kon de Amerikanen dus heel goed
verstaan en de werkers uitleggen wat de
Amerikaanse bazen van hen verwachtten.
In deze ‘middleman’ positie heeft Baas Moes
veel aan gezag gewonnen bij zowel de
Amerikaanse superieuren als bij de Surinaamse
arbeiders.
Moes started his career with Mr. Fatma’s
company as a ‘waterboy’. In this capacity he had
to carry water to the laborers in the mines
around Paranam. Later he was promoted to
donkey cart driver responsible for the clearance
activities in the Paranam residential areas.
”All those clearance activities were carried out
by hand in a very primitive manner with
machetes, shovels, hoes and the like,”
Humphrey Sewdajal (73), the son of Baas Moes
recalls.As Moes knew what working hard was all
about and never hesitated to roll up his sleeves
he rose rapidly through the ranks from a
waterboy to a donkey cart driver to a foreman
and to head assistant to the company owner
Fhakiera Fatma.

Het busbedrijf Sewdajal heeft in 32 jaar ongeveer 7.000.000
kilometers afgelegd zonder één enkel ongeval
The bus company Sewdajal covered in 32 years about
7,000,000 kilometers without a single accident

It did not come as a surprise then that Baas
Moes, who had managed the company as a
jack-of-all-trades for a number of years to the
satisfaction of Fatma, took over the Fatma
contracting company in 1950. At that time the
SBxM had just started to dispose of all activities
that were irrelevant to bauxite mining. As a
contractor Baas Moes entered into a
businesslike relationship with the bauxite
company that was maintained uninterrupted until
his death in 1987. In 1960 Baas Moes’
company, under the name Aanemingsbedrijf
K. Sewdajal,was in charge of looking after
maintenance activities at Paranam, in the
Topibo Mine and in the Freedom mine at Rorac.
At Paranam an area of 1.5 hectares was put at
the disposal of the company to set up a modern
machine repair and maintenance shop.

Baas Moes owed his meteoric career among
others to the fact that he was able to speak
English. He had learned the language from his
father who was from Trinidad. So he was able to
perfectly understand the Americans and explain
to the workers what the American bosses were
expecting from them.In this middleman position
Baas Moes acquired a lot of authority from his
American superiors and the Surinamese alike.
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In 1961 werden door Suralco ook de
onderhoudswerkzaamheden te Afobaka aan het
bedrijf van Baas Moes uitbesteed. Daarnaast
leverde Baas Moes de maatschappij in die tijd
ook arbeiders en machines voor diverse andere
werkzaamheden. “Ons bedrijf was zo het eerste
uitzendbureau van Suriname,” zegt Humphrey
Sewdajal trots.
Zoon Humphrey die in 1961 als analist in dienst
van de Suralco was getreden, nam het jaar
daarop ontslag bij de maatschappij, om als
bedrijfsleider aan de slag te gaan in het bedrijf
van zijn vader, het Aannemingsbedrijf
K.Sewdajal. Het bedrijf had zich toen ook al
gespecialiseerd in de uitvoering van
civieltechnische en waterbouwkundige werken.

En wanneer in 1967 Baas Moes met zijn team
moet meewerken aan de aanleg van de weg van
Paramaribo-Paranam en de Maarten Luther
King Highway, ontstaat er een heel intensieve
samenwerking tussen Suralco en het
Aannemings- en Transportbedrijf K.Sewdajal.
In 1965 had Baas Moes de uitrusting van de
transport-sectie van zijn bedrijf uitgebreid met
vier bussen, die werden ingezet voor het
vervoeren van arbeiders van Suralco.Op 1 april
1968 verwierf hij een contract voor het vervoer
van de werknemers van Suralco vanuit het
hoofdkantoor aan de Van ’t Hogerhuysstraat
(het huidige Telesur-complex) naar Afobaka
vice-versa. Het bedrijf heeft dit
werknemersvervoer ruim 35 jaren lang
onafgebroken verzorgd.
Bij evaluatie van deze relatie, 35 jaar later in
2003, blijkt dat het busbedrijf met 32 bussen
acht miljoen kilometers zonder enig ongeluk
heeft afgelegd. “We hebben in die periode de
afstand van de aarde naar de maan vice versa
35 keer afgelegd,” vertelt Humphrey om een
beeld te geven van de omvang van het aan
Suralco verleende dienstbetoon.

When in 1967 Baas Moes and his team have to
participate in the construction of the Paramaribo
– Paranam road and the Martin Luther King
Highway, a very close cooperation between the
Suralco and the Contractor and Transportation
Company K. Sewdajal is born.

Busbedrijf Sewdajal 35 jaar veilig transport zonder één
ongeval
35 years safe transport without a single accident

In 1961the Suralco contracted out the
maintenance activities at Afobaka to ‘Baas
Moes’ company as well. During that time Baas
Moes supplied workers and machines as well for
various Suralco activities. “It looked like our
company was the first employment agency in
Suriname”, Humphrey Sewdajal says proudly.
Son Humphrey who started as an analyst for the
Suralco in 1961 resigned from the company the
next year to start as a manager in the company
of his father, the contracting company
K. Sewdajal. At the time the company had also
specialized in civil and hydraulic engineering
works.

In 1965 Baas Moes had expanded the
equipment from the transportation section of his
company with four busses that were put into
service for transportation of the Suralco workers.
st
On April 1 1968 he obtained the contract for the
transportation of Suralco employees from the
head office at the Van ’t Hogerhuysstraat (the
present Telesur complex) to Afobaka and viceversa. For more than 35 years, without
interruption, the company has taken care of the
transportation of employees. During the
evaluation of this relationship, 35 years later in
2003, it appears that with 32 busses the bus
company has driven a total of 8 million
kilometers without a single accident.
“During this period we have covered the
distance from the earth to the moon and viceversa 35 times” Humphrey recounts, to illustrate
the size of the service rendered to Suralco.
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In de tijd van Suralco’s tweede Surinaamse
directeur, de heer Henk Ramdin, is Suralco het
bedrijf van Sewdajal meerdere keren tegemoet
gekomen, om de import van uitrusting ten
behoeve van het transportbedrijf mogelijk te
maken. Bij de aanbesteding van de aanleg van
de Martin Luther King Highway wordt de
uitvoering van de werkzaamheden door Suralco
gegund aan twee contractors, te weten het
Aannemingsbedrijf K. Sewdajal van Baas Moes
en het Aannemingsbedrijf Baitali NV. Het bedrijf
van Baas Moes wordt belast met de aanleg van
de wegstrekking Houttuin-Paranam en Baitali
NV krijgt de wegstrekking Paramaribo-Houttuin
te verzorgen. De leidinggevenden van de twee
aannemersbedrijven spraken af, dat het moment
van de koppeling van de twee wegstrekkingen
met feestelijkheden op de locatie gepaard zou
gaan. Toen dat moment naderbij kwam plaatste
Baas Moes alvast een bord met daarop ‘Hoera’
op de plek van de koppeling waar het heugelijk
feit zou worden gevierd. Maar hij had pech; want
er heersten op de dag van de koppeling ter
plekke geen ‘Hoera’ maar ‘Boera’ (slecht,
verzopen) omstandigheden, vanwege de
langdurige zware regens waarmee Pluvius
Suriname toen had bedacht, waardoor alle
geplande ceremonieën en festiviteiten letterlijk
in het water zijn gevallen.

Het transport van arbeiders blijkt echter niet
altijd van een leien dakje te zijn gegaan. In de
periode 1987-1988, tijdens de binnenlandse
oorlog, was het kapen van bussen een notoire
aangelegenheid van de rebellen. Van het bedrijf
K.Sewdajal werden er in die tijd door de rebellen
tot zeven keren toe bussen met arbeiders
gekaapt. De kapingen vonden vrijwel allemaal ’s
nachts plaats op het wegtraject tussen Berg en
Dal en afslag Brownsweg. De buschauffeur en
de werknemers werden door gewapende
rebellen gedwongen om de bus te verlaten, die
dan door de kapers werd weggereden. De aan
hun lot overgelaten buschauffeur en de
arbeiders moesten dan maar zelf zien hoe ze op
hun plaats van bestemming kwamen. Uit
veiligheids-overwegingen is toen besloten de
nachtritten stop te zetten. De gekaapte bussen
werden meestal na enige tijd in deplorabele
staat verlaten aangetroffen door militairen van
het Nationaal Leger, die de vaak zwaar
beschadigde en met dubieuze leuzen
beschilderde voertuigen dan weer naar ons
terug brachten, vertelt Humphrey.

Managing Director Peter de Wit
overhandigt het certificaat
ISO 9001 aan de directeur/
eigenaar Sarwan Badjalala
Managing Director Peter de Wit
presents the ISO 9001 certificate
to the owner-manager
Sarwan Badjalala

During the time of Suralco’s second Surinamese
General Manager, Mr. Henk Ramdin, Suralco
accommodated the Sewdajal Company several
times to make the import of equipment for the
transportation company possible.
During the call for tenders for the construction of
the Martin Luther King Highway Suralco
contracts out the work to two contractors,
namely the Contracting Company K. Sewdajal
from Baas Moes and the Contracting Company
Baitali N.V. Baas Moes’ company gets to build
the stretch Paranam-Houttuin and Baitali N.V.
gets Paramaribo-Houttuin. The managers of the
two companies agree that the moment of joining
the two stretches of road would be accompanied
by festivities at the location. When that moment
was drawing nearer Baas Moes put up a sign in
the meantime with the word ‘Hoera’(hurrah) at
the place where the two stretches of roads
would be joined together and the festivities
would be held. But he ran out of luck; at the day
of the joining of the two stretches of road there
was no ‘Hoera’ but ‘Boera’(a deluge) from the
heavy rainfall Suriname had to endure from the
rain god. So all the planned ceremonies fell in
the water so to speak.

But it appears that the transportation of workers
did not always go off without a hitch. In the
period 1987-1988, during the civil war, the
hijacking of busses was a notorious activity of
the rebels. During that time not less than seven
busses with workers from the K. Sewdajal
Company were hijacked.The hijackings took
place almost always at night on the stretch
between Berg en Dal and Brownsweg. The bus
driver and the employees were forced by armed
rebels to leave the bus which was then driven
away by the hijackers. The bus driver and the
workers were left to fend for themselves and had
to find some way to get to their destination.
For security reasons it was decided to stop the
night rides. The hijacked busses were mostly
found abandoned in a deplorable state by
military of the national army who brought us
back the heavily damaged vehicles covered with
questionable slogans, Humphrey tells us.
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De heer Ed Boëtius, in die tijd Suralco’s Power
plant Manager, sprak de hoop uit dat de
betrouwbare service van het transportbedrijf
K.Sewdajal tot in lengte van dagen zou mogen
voortgaan en daarbij anderen tot voorbeeld zou
mogen blijven strekken. Hij dankte daarbij de
chauffeurs die altijd weer paraat stonden, ook in
moeilijke tijden, om hun verantwoordelijkheid te
begrijpen. In zijn dankwoord wees bedrijfsleider
Humphrey Sewdajal er op, dat Suralco aan de
wieg van het Aannemings- en Transportbedrijf
Sewdajal heeft gestaan en zich altijd bereid
heeft getoond, om mee te werken aan de
verdere ontwikkeling van het bedrijf.

Na de dood van Baas Moes in 1987 neemt
Humphrey de leiding van het bedrijf over.
De goede relatie met de Suralco blijft.
Wanneer Suralco een streng Safety
Management Systeem invoert, is het bedrijf
K.Sewdajal er klaar voor. Het bedrijf borduurt
ook verder op de veiligheids- en milieucode van
Suralco en plaatst op eigen initiatief borden
langs de weg nabij de bedrijfsvestiging, met
opschriften als ‘Met een beetje goed overleg,
hoeft ons groen niet weg’ en ‘Handvrij bellen is
veiliger’.
In 1998 kan de Transportsectie van het
Aannemings en Transportbedrijf K. Sewdajal
terug zien op een periode van dertig jaren
transportdienstbetoon aan Suralco, voor het
vervoeren van de werknemers van en naar
Afobaka . ‘Suralco is er trots op een contractor
te hebben, die ons dertig jaren lang
betrouwbare diensten heeft verleend,’ zegt de
heer Ferdinand Welzijn bij de jubileumviering, in
de toespraak door hem gehouden in de
hoedanigheid van Chief Labour Relations,
Security & Human Resources Information
System van Suralco, en alszodanig ook belast
met de voorziening van het vervoer van de
Suralco-werkers.

Als eerbetoon aan de bijdrage en goede
samenwerking met Baas Moes is te Paranam
een weg vernoemd naar hem en zijn echtgenote
Anna. De Moesanna Road die zelf ook werd
aangelegd door het bedrijf van Baas Moes, leidt
van de Afobakaweg naar de ingang van het
Suralco complex.

After the passing of Baas Moes in 1987
Humphrey takes over the management of the
company. The good relationship with Suralco
remains. When the Suralco introduces a strict
Safety Management System, the K.Sewdajal
Company is ready for it. The company uses the
Suralco safety and environment code for its own
purposes and on its own initiative places signs
along the road to its establishment with
inscriptions like “With some mutual consultation
we can stay green” and “Phoning hands free is
safer”

Mr. Ed Boëtius, Suralco’s Power Plant Manager
at the time, expressed the hope that the reliable
service from the transportation company K.
Sewdajal would continue for many years to
come and continue to be an example for others.
He thanked in particular the bus drivers who
always stood ready, also in difficult times, to
understand their responsibilities.

In 1998 the transportation section of the
Contracting and Transportation Company K.
Sewdajal can look back to a period of thirty
years of transportation services rendered to
Suralco for the transportation of the Afobaka
employees. ‘Suralco is proud to have a
contractor who provided us with thirty years of
reliable service’ says Mr. Ferdinand Welzijn at
the jubilee celebration during the speech in his
capacity as Chief Labor Relations, Security &
Human Resources Information System of
Suralco, and as such responsible for the
transportation of the Suralco employees.

In his expression of thanks, manager Humphrey
Sewdajal indicated that Suralco stood at the
cradle of the Contracting and Transportation
Company Sewdajal and was always willing to
help with the further development of the
company.
As a homage to the contribution and good
cooperation with Baas Moes a road is named
after him and his wife Anna in Paranam. The
Moesanna Road that was also constructed by
Baas Moes’ company runs from the Afobaka
Road to the entrance of the Suralco complex.
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Nieuwe ordening van het Suralcowerknemerstransport

“Alleen mijn groep presteerde het om op tijd op
de werkplek te zijn,” merkt hij trots op tegenover
ons.

Anders dan het bedrijf van Baas Moes dat
samen met Suralco is gegroeid, begon de relatie
van Sarwan Badjalala met Suralco heel
onverwachts omstreeks 1990. De Suralco werknemers moesten in die tijd,- begin jaren
’90,- zelf zorgen voor hun vervoer van en naar
het werk. Sarwan Badjalala had zich toegelegd
op het vervoeren van Suralco-employees die in
het Kwatta-gebied woonden, na door
werknemers van Suralco zelf te zijn benaderd,
om hen voor de C-shift (16.00-00.00 uur) te
vervoeren.
Door de inzet van Badjalala was de groep
werknemers die hij vervoerde altijd op tijd op
Paranam aanwezig. Een gegeven dat niet
ongemerkt bleef bij de Suralco-directie.
Sarwan Badjalala vertelt dat het in die tijd een
ware chaos was met het transport van
werknemers. Het merendeel van de werkers
kwam niet op tijd, vanwege de toenmaals
heersende slechte vervoerscondities
veroorzaakt door slecht onderhouden wegen en
door veroudering en slijtage onbetrouwbaar
geworden materieel.

Zes maanden nadat hij zijn eerste rit - 1 juli
1992 - met Suralco-werkers uitvoerde, heeft de
leiding van de Suralco hem benaderd met de
vraag, of hij niet meer bussen zou willen kopen,
om ook de tweede shift arbeiders te vervoeren.
De Suralcoans moesten nog steeds zelf voor
hun transport betalen en het ‘veiligheidsaspect’
was toen ook nog niet in beeld. De enige eis die
Suralco toen stelde, was dat Badjalala er voor
diende te zorgen dat de werknemers altijd op tijd
aan het werk konden worden afgezet.
Mede naar aanleiding van dit verzoek heeft
Sarwan toen per 1 juli 1992 zijn Busbedrijf
S.Badjalala officieel opgericht.
Vanaf april 1993 heeft Sarwan met een tweede
bus ook de werknemers vervoerd, die ingezet
waren in de eerste shift van 00.00 uur t/m 08.00
uur v.m. De heer Anton Brandon, toen in de
functie van Human Resource Manager van
Suralco, begon enkele maanden later in 1994
overleg met Badjalala, om na te gaan, of en in
hoeverre het dienstbetoon van het busbedrijf
van Badjalala ook het dagvervoer van de
Suralconiërs zou kunnen verzorgen.

New structuring of the Suralco
employees transportation

“Only my group succeeded in being on time at
the place of work”, he proudlynotices.

In contrast with Baas Moes’ company that grew
together with the Suralco, the relationship of
Sarwan Badjalala with the Suralco started
unexpectantly around 1990. During that time, beginning of the nineties -, Suralco employees
had to take care of their own transportation to
and from work. Sarwan Badjalala had
concentrated on the transportation of Suralco
employees who lived in the Kwatta area, after
having been approached by Suralco employees
themselves to transport them for the C-shift (4
PM to 12 PM).
Because of Badjalala’s dedication the group of
employees he transported arrived always on
time at Paranam. A fact that did not go
unnoticed by the Suralco management. Sarwan
Badjalala recalls that during that time the
transportation of employees was really chaotic.
The majority of the employees did not arrive on
time, due to the poor transportation conditions at
the time caused by badly maintained roads and
material having become unreliable because of
ageing and wear.

Six months after he made his first trip – July 1st
1992 – with Suralco employees, the Suralco
management approached him with the question
if he would not be willing to buy more busses to
transport the second shift of workers. Suralco
employees still had to pay for their own
transportation and the safety aspect was not
apparent yet at the time. Suralco’s only
requirement was that Badjalala should see to it
that the workers should always be let off on time
at work. Partly due to this request Sarwan
officially established his Bus Company
st
S. Badjalala as of July 1 1992.
From April 1993 on, Sarwan has transported
with a first bus, workers that were assigned to
the second shift from 00.00 AM to 8 AM as well.
Mr. Anton Brandon, Suralco’s Human Resource
Manager, started a few months later in 1994, a
consultation with Badjalala in order to ascertain
if and how the Badjalala Bus Company would be
able to take care of the day transportation of
Suralco employees.
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Het overleg leidde tot het beklinken van een
samenwerkingsverband waarbij afgesproken
werd dat het Busbedrijf Badjalala chauffeurs zou
leveren voor bussen die ten behoeve van het
werknemerstransport door Suralco zouden
worden aangeschaft. Voor dit doel kocht Suralco
in 1995 twintig witte ‘Blue Bird’ bussen, die door
chauffeurs van het busbedrijf Badjalala werden
bestuurd.

Wanneer in 2002 het strenge veiligheidsbeleid
van Suralco om de hoek piept, loopt Badjalala
daar al kilometers op vooruit. “Ik had in 1995 al
een safety manager in dienst.
Veiligheidstrainingen, drugskeuringen,
defensieve rijvaardigheden en dergelijke waren
in 2002 dus niet nieuw voor ons,” zegt Sarwan
zelfverzekerd.
Binnen zijn bedrijf vormde het naleven van de
nieuwe veiligheidsnorm een interessante
uitdaging voor de daartoe goed gemotiveerde
medewerkers. “Maar omdat voor Suriname als
geheel de veiligheidsnormen wel nieuw waren,
kregen wij daardoor natuurlijk toch te doen met
wat uitvallers. Het waren er gelukkig niet veel en
met de mannen die overbleven kon er een goed
en stabiel chauffeurskorps worden gevormd.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat wanneer
het Safety Management System van Suralco
van kracht wordt in 2003, het busbedrijf
S. Badjalala als eerste en als beste uit de bus
komt. Drie achtereenvolgende jaren wordt aan
Sarwan Badjalala de Suralco Safety Award voor
beste contractor toegekend.

Deze samenwerkingsvorm werd tot het jaar
2000 in stand gehouden. Aan Badjalala werd in
dat jaar voorgesteld om de bussen van Suralco
over te nemen, samen met een contract voor de
verzorging van de werknemerstransporten die
met de bussen werden uitgevoerd. Met de
overname van de bussen heeft het busbedrijf
Badjalala alszodanig ook het totale
arbeidersvervoer van Suralco in handen
gekregen, met uitzondering van het transport
van de werknemers van Afobaka.
In de periode 1995-2000 is de Suralco haar
contractors tegemoet gekomen met trainingen
en financiën, voor de opvoering van de
veiligheid van de bedrijfsactiviteiten.

The consultation led to a cooperation agreement
whereby the Badjalala Bus Company would
provide drivers for busses to be purchased by
Suralco for the transportation of employees.
Towards this end Suralco acquired in 1995
twenty white Blue Bird busses that were
operated by the drivers from the Badjalala Bus
Company.

In 2002, when the strict Suralco safety policy
peeked around the corner, Badjalala was
already miles ahead. “In 1995 I already
employed a safety manager. So safety trainings,
drug testing, defensive driving skills and such
were not new to us in 2002”, says a proud
Sarwan.
Within his company, compliance with the new
safety standards became an interesting
challenge for the employees who were wellmotivated for that purpose. “But for Suriname as
a whole, the safety standards were new, we
were confronted with a few dropouts.
Fortunately they were just a few and with the
remaining men a solid and stable drivers corps
could be constituted.
It should not come as a surprise then that when
the Suralco Safety Management came into
effect in 2003, the S. Badjalala Bus Company
was at the head of the class. For three
consecutive years the Suralco Safety Award for
best contractor was awarded to Sarwan
Badjalala.

This form of cooperation was maintained until
the year 2000. In that year Suralco proposed to
Badjalala to take over the busses from Suralco,
together with a contract to look after the
transportation of employees with the busses.
With the take-over of the busses the Badjalala
Bus Company acquired as such the entire
transportation of Suralco workers with the
exception of the transportation of Afobaka
employees.
In the period 1995-2000 the Suralco
accomodated its contractors with training and
financial aid in order to increase the safety of the
company activities.
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“Suralco staat achter wat dit bedrijf is, zij is de
motor die het Busbedrijf S. Badjalala naar grote
hoogte gedreven heeft ,” vat directeur-eigenaar
Badjalala de relatie met Suralco samen.
“Suralco is vanaf het prille begin de grote
aandrijver van mijn bedrijf geweest,” benadrukt
hij. “Net als bij vele andere contractor bedrijven
heeft de Suralco mij van a tot z begeleid.
Met kennis en fondsen, met sturing,
management en technische kennis heeft
Suralco ons bedrijf leren lopen van een bedrijfje
met één bus naar een moderne onderneming
met meer dan honderd bussen.

Vanaf 2006 is het busbedrijf ISO-gecertificeerd
en sindsdien wordt er alles gedaan om de
certificering steeds naar een hoger niveau te
tillen. Het busbedrijf Badjalala is anno 2014,
belast met het totale personenvervoer van
Suralco.
Vandaag de dag kan Sarwan zijn bedrijf met
trots het grootste en best georganiseerde
transportbedrijf noemen. “En we gaan verder,
we doen aan diversificatie, verzorgen transport
over heel het land en slaan de vleugels uit naar
het Caraibisch Gebied. Wij kunnen dat, dankzij
de ruggesteun van Suralco!”

De veiligheidsstandaard die Suralco in de
beginjaren 2000 verankerde in haar Safety
Management System, heeft ook de basis gelegd
voor de internationale kwaliteitscertificeringen
van het busbedrijf Badjalala.
“Suralco stands behind what this company is, it
is the engine that has driven the S. Badjalala
Bus Company to great hights”, manager-owner
Badjalala summarizes the relationship with
Suralco.
“From the very beginning Suralco has been the
great driving force behind my company”, he
emphasizes. “Just like with many other
contracting companies the Suralco has
supported me from a to z. With knowledge and
finances, with guidance, management and
technical knowledge Suralco has tought this
small one-bus company to transform itself into a
modern business with more than one hundred
busses”. Sarwan thinks it really is a pity that this
method of approach and cooperation with the
contractors has ceased for some time.

As of 2006 the bus company has been ISO
certified and since then everything possible is
done to lift the certification to an even higher
level. In the year 2014 the Badjalala bus
company is responsible for the total personnel
transportation of the Suralco.
Nowadays Sarwan can with pride call his
company the largest and best organized
transportation company.
“And we do not stop here, we are diversifying,
we provide transportation on a national basis
and spread our wings to the Caribbean. We can
do that, thanks to the backing of the Suralco!”

The safety standard the Suralco embedded in its
Safety Management System during the early
st
years of the 21 century also laid the foundation
for the international quality certification of the
Badjalala Bus Company.
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Ze waren bij iedereen in, hoofdzakelijk op grond
van het bedrijf waarvoor zij werkten. Suralco
bood immers de betere banen en betaalde in
vergelijking met de doorsnee werkgever heel
goed. Helmut Haukes, bedrijfsleider/directeur
van Haukes NV wil dat elke werknemer van zijn
bedrijf er trots op is, om bij het bedrijf te mogen
werken en dat ook uitstraalt. En hij wil ook dat
men in de samenleving opkijkt als een
werknemer of voertuig van Haukes langs gaat
en ook dat de voorbijganger nog een keer
achterom kijkt, naar de passerende Haukeswerker.

De uitstraling van Suralco ten
voorbeeld
“Ik streef er naar mijn bedrijf dezelfde uitstraling
te geven, die van Suralco uitging tijdens haar
hoogtij dagen,” zegt Helmut Haukes, directeur
van Haukes NV. ‘De Suralconiër was in die jaren
een entiteit op zich. Hij had ook een zekere trots
en zelfbewustheid, omdat hij werkte bij Suralco.
In de samenleving keek vrijwel iedereen op naar
de Suralco werkers, of die nu een ‘gewone
lasser,’ chauffeur of afdelingshoofd was. Wat
telde was dat hij werkte bij Suralco’. ‘Zo moet
het ook met mijn bedrijf gaan’, vindt Haukes. De
Suralconiërs zijn jaren op een voetstuk geplaatst
door de Surinaamse samenleving.

Helmut Haukes ready to raise the bar

The charisma of Suralco as an
example
“My pursuit is to ensure my company to have the
same charisma that emanated from Suralco
during its heydays,’ says Helmut Haukes,
general manager of Haukes NV “In those years
the Suralco employee was an entity by himself.
He also had a certain pride and selfconsciousness, because he worked for Suralco .
In society almost everyone looked up to Suralco
employees, regardless of his position, whether
he was an ordinary welder, driver or department
manager. What counted was that he worked for
Suralco. And so it has to be with my company,”
argues Haukes. For years Suralco employees
have been placed upon a pedestal by the
Surinamese society.

They were held in high esteem by everybody,
primarily on the basis of the company they were
working for, as after all Suralco offered the best
jobs and paid compared to the average
employer very good wages.
Helmut Haukes, general manager/director of
Haukes NV wants every Haukes employee to be
proud of the company he works for and he also
wants that the worker radiates this pride. He
also wants society to look up when a Haukes
vehicle or a Haukes employee passes by and
that a pedestrian looks back for a second look at
a passing Haukes worker.
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De relatie tussen het bedrijf van Helmut Haukes
en Suralco gaat terug naar de jaren 1973.
Toen heette het bedrijf de Algemene
Wegenbouw Maatschappij (AWS), waarvan
Theo Haukes, de vader van Helmut, de oprichter
was. ‘Mijn vader was een geziene persoon bij
de Suralco, hij had een heel goede band met
zijn opdrachtgever,’ vertelt Helmut . ‘De ASW
heeft in de loop der jaren onder leiding van mijn
vader tal van transportwegen naar
verschillende mijnen voor Suralco aangelegd,
waaronder de ontsluitingswegen van de
Lelydorpmijnen en de Kankantriemijn.

Voor Suralco verzorgt Haukes NV al geruime tijd
het doorvoer-transport naar de aluinaarde
fabriek, van erts dat uit de Coermotibo mijn via
watertransport op Paranam wordt aangeleverd.
Het bedrijf is ook belast met het
containervervoer vanuit de Nieuwe Haven te
Paramaribo naar het bedrijfsemplacement te
Paranam en het kalksteen transport vanaf het
Paranam Dock naar de Lime Kiln te Paranam.

De ASW heeft onder leiding van mijn vader
gezorgd voor de bouw van dijken en mudslides
om de spoilareas, die voor het opslaan van
overburden zijn ingericht. Door de moeilijke
omstandigheden in de zgn. revolutieperiode is
de ASW bijna volkomen ten gronde gegaan.
Helmuth Haukes heeft het bedrijf echter in 1997
nieuw leven ingeblazen. ‘Dank zij de hoge
standaarden die wij steeds hebben nagestreefd,
kon het bedrijf onder de naam van Haukes NV,
al gauw weer in aanmerking komen voor het
uitvoeren van werken ten behoeve van Suralco.

In 2003 werd het bedrijf ook aangetrokken voor
het uitvoeren van werken in het kader van de
exploratie van het Merian gebied. “Suralco is
een goede werkgever die echter altijd kwaliteit
eist,” zegt Helmut met een veelbetekenende blik
op het gelaat. “Wij hebben daarom ook als
slogan ‘Raising the bar’, omdat wij steeds
hogerop willen en grenzen willen verleggen.”

The relationship between Haukes and Suralco
dates back to 1973. At that time the company
was named Algemene Surinaamse Wegenbouw
Maatschappij (ASW) – The General Surinamese
Road Construction Company. The company was
initiated by Theo Haukes, the father of the
present general manager. “My father was an
esteemed person at Suralco, he had a strong
bond with his commissioner” Helmut tells.”
In the course of time ASW has build numerous
transportation roads to the various mines
operated by Suralco, including the opening up
roads to the Lelydorp mines and the Kankantrie
mine.

For quite some time Haukes NV is charged by
Suralco with the on plant hauling to the Alumina
refinery, of bauxite from the Coermotibo mine
that is delivered by river barge at Paranam.The
company is also charged with the transportation
of containers from the Paramaribo port to the
Paranam plant site and with hauling of limestone
from the Paranam dock to the Lime Kiln plant at
Paranam.

Under direction of my father ASW also build
dikes and mudslides for the spoil areas
designated for storage of overburden. Due to
the very difficult circumstances prevailing during
the so called revolutionary period, ASW almost
went brancrupt in the eighties.” Helmut Haukes
revived the company by 1997. “Thanks to the
high standards that we always pursued, the
company could qualify under the name of
Haukes NV for the execution of works on behalf
of Suralco”

Suralco also contracted Haukes NV in 2003 for
the execution of works within the scope of the
explorations conducted within the Merian area.
“Suralco is a good commissioner who always
demands quality’ says Helmut with a meaningful
expression on his face. “That is why we have
taken the slogan ‘Raising the bar’ as motto for
our company, as we always want to pursue
higher standards as well as shifting frontiers
upward.’’
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Helmut Haukes heeft de norm voor werken naar
een hoger niveau met specifieke eisen onder
voortdurende aanmoediging van Suralco
overgenomen voor zijn eigen bedrijf. Bij Haukes
NV wordt het streven steeds met veel inzet
betracht, door ‘ de lat’ - de ondergrens van de
kwaliteit van de diensten - steeds hoger te
stellen. ‘Raising the bar’ vindt nu plaats over de
hele linie van bedrijfsactiviteiten .”In het hele
werkproces wordt dat nu door mijn medewerkers
ook geheel vrijwillig gedaan en niet omdat het
van hen wordt geëist.”

Het streven is niet zonder resultaten gebleven.
Integendeel, is Haukes NV dankzij dit streven en
mede door de hoge veiligheids- en milieu eisen
die Suralco stelt, het eerste bedrijf geweest dat
de internationaloe certificeringen voor kwaliteit –
ISO 9001, Milieu ISO 14001 en Gezondheid en
Veiligheid -OSHAS 18001- allemaal tegelijk
heeft behaald.

Helmut Haukes has adopted the objective
pertaining to working towards higher levels with
specific requirements as standard for his
company, by continuous encouragement from
Suralco. At Haukes NV the pursuit towards a
higher level is always practiced with great effort
by continuously raising the bar, the lower limit of
the quality of the services.’ Raising the bar’
takes place across the whole range of company
activities.”This effort is entirely voluntary and is
accomplished by my employees in all
operations of Haukes NV and not because it is
demanded.

The pursuits have not been without results.
Quite to the contrary. Owing to these high
aspirations and partly due to the high safety and
environmental requirements set by Suralco,
Haukes NV became the first company that
obtained simultaneously the international
certifications for quality ISO 9001, environment
ISO 14001 and health and safety OSHAS
18001. is accomplished in all operations of
Haukes NV.
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Erts afvoer uit de Klaverbladmijn
Ore hauling from the Klaverblad mine
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Een collage van gemeenschapsactiviteiten uitgevoerd door
Suralcoans
Broad review of community activities conducted by
Suralcoans
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“Verander de wereld, begin bij u zelf.” Alcoa, het
moederbedrijf van Suralco gevestigd in
Pittsburgh, Pennsylvania, Verenigde Staten,
heeft dat motto ter harte genomen.
De uitgangspunten en richtlijnen die voor Alcoa
in Pittsburgh gelden, zijn van meet af aan ook
toegepast bij vestigingen elders in de wereld.
Zo ook bij de eerste buitenlandse Alcoavestiging: Suriname. Al bijna honderd jaar zijn
de bijdragen aan het welzijn van de Surinaamse
bevolking een continue factor van belang
geweest.

Deze presentatie geeft een kleurrijk beeld van
de verschillende manieren waarop Suralco
steeds in stilte, maar altijd met grote ijver heeft
gewerkt - en nu nog werkt - aan de bevordering
van het welzijn van onze samenleving.
In het verleden zijn in Suriname door
moedermaatschappij Alcoa talrijke zaken
gerealiseerd vanuit bedrijfsbelang, die daarnaast
ook een algemeen belang dienden.
De aanwezigheid van Alcoa in Suriname had
daarmee een effect op de samenleving als de
rimpelingen die ontstaan wanneer men een
steen in een vijver gooit. De ontsluiting van
Moengo en Paranam en omgeving en de
krachtcentrale bij de Afobakadam die het
grootste deel van de stroom in Suriname levert,
zijn de meest ingrijpende mijlpalen geweest.
Allereerst had de directe omgeving baat bij een
betere infrastructuur en andere voorzieningen,
maar uiteindelijk hadden veel van deze acties
een uitwaaierend effect op de lange termijn en
over een grotere afstand. Het uitwaaierend
effect wordt versterkt omdat Alcoa breder denkt
dan alleen binnen de grenzen van het bedrijf.

Suralco verdiende veel geld met de Surinaamse
bauxiet, maar Suralco bood ook
werkgelegenheid, goede medische (en andere)
voorzieningen en prima huisvesting.
Suralco ondersteunde en verwezenlijkte een
plezierige levensstandaard, maar vooral:
Suralco gaf het goede voorbeeld. Dat is steeds
op een vanzelfsprekende, natuurlijke manier
gegaan. Geen uitgekiende marketing en ook
geen uitgebreide publiciteit, maar steeds zoeken
naar een win-win situatie voor alle betrokkenen.

“Change the world, start with yourself.” Alcoa,
the parent company of Suralco located in
Pittsburgh, Pennsylvania, USA, has taken that
motto to heart. The principles and guidelines
that apply to Alcoa in Pittsburgh, have been
adopted in subsidiaries in other countries around
the world right from the start. This includes the
first Alcoa settlement abroad: Suriname. For
almost 100 years, contributing to the wellbeing
of the Surinamese population has been a
continuous factor of importance.

This presentation paints a colourful picture of the
different ways in which Suralco has, quietly, but
always with great zeal, worked and is still
working, to promote the wellbeing of our society.
In the past the parent company Alcoa got
numerous things done for the benefit of the
company, which simultaneously served a public
interest as well.
The presence of Alcoa in Suriname thus had an
effect on society similar to that of the ripples
caused when one throws a stone into a pond.
The development of Moengo and Paranam and
surroundings, and the power plant at the
Afobaka dam which supplies the majority of the
electricity in Suriname, have been the most
significant milestones.
The immediate surroundings were the first to
benefit from an improved infrastructure and
other facilities, but ultimately many of these
actions had a rippling effect in the long term and
over a greater distance.
The rippling effect is reinforced because Alcoa
thinks broader than just within the borders of the
company.

Suralco earned a lot of money with the
Surinamese bauxite, but Suralco also offered job
opportunities, good medical (and other) benefits
and excellent housing.
Suralco supported and provided a comfortable
standard of living, but more importantly: Suralco
set a good example. That always came about
quite naturally. No sophisticated marketing and
no extensive publicity, but a continuous search
for a win-win situation for all concerned.

35

Men betrekt ook de gezinnen van de
werknemers, de partners waarmee samen
gewerkt wordt, de contractors en de gehele
gemeenschap. Suralco is hierdoor een echt
Surinaams familiebedrijf geworden. Niet voor
niets noemen veel Suralco-medewerkers anno
2014 zich een ‘generatiekind’: soms zijn al drie
generaties van een familie werkzaam bij het
bedrijf dat door haar goede werksfeer en
werkomstandigheden daartoe uitnodigt. Dat zegt
veel! Ook als kinderen van Suralcoans een
ander beroepsmatig pad kiezen, zullen zij toch
een bepaalde levenshouding en zekere normen
en waarden meenemen in hun verdere leven.
Het aluminiumbedrijf zette een standaard die
inspirerend en stimulerend werkte op andere
bedrijven. Alcoa was het eerste bedrijf dat voor
goede arbeiderswoningen zorgde. Scholing voor
personeel, scholing voor de kinderen van
personeel: een ‘normale’ zaak, voor Suralcoans,
waarmee weer een goed voorbeeld werd
voorgehouden aan andere bedrijven.
Het ziekenhuis in Moengo, een moderne
omgeving met de nieuwste technologie
ingericht: voor iedereen dezelfde hoogwaardige
medische verzorging.

Dit zijn voorbeelden van hoe het bedrijf haast
achteloos een andere standaard in het leven
riep en de lat voor de overheid en andere
werkgevers hoger legde.

The families of the employees, the partners
whom are worked with, the contractors and the
entire community, are involved as well. Suralco
has thus become a real Surinamese family
company. It is not for naught that many Suralco
employees in the year 2014 call themselves a
‘generation child’: sometimes up to three
generations of a family have already been
employed by the company, thus inspired by the
pleasant work atmosphere and good working
conditions. That says a lot! Even when children
of Suralcoans have chosen a different career
path, they still take with them the lifestyle and
certain norms and values that have been part of
their lives from early on.
The aluminum company set a standard that had
an inspiring and stimulating effect on other
companies. Alcoa was the first company to
provide good employee housing. Training for
staff, schooling for the children of staff: a
‘normal’ matter, for Suralcoans, which again
served as a good example for other companies.
The hospital in Moengo, a modern facility
furnished with the latest technology: the same
high standard of medical care for everybody.

These are examples of how the company almost
casually introduced another standard, thereby
raising the bar for the government and other
employers.

Moengo, het Marowijne-district
ontsloten
De hele infrastructuur rondom Moengo en de
Oost-Westverbinding, in feite de ontsluiting van
Noordoost-Suriname is grotendeels door
Suralco bewerkstelligd. Ook vandaag nog, nu er
in Oost-Suriname veel minder bauxiet wordt
gemijnd, wordt door Suralco aan tal van
personen passende werkgelegenheid geboden
door de uitvoering van werken voor de
rehabilitatie van uitgemijnde gebieden, waarbij
bovendien nagegaan wordt hoe zo’n gebied
geschikt gemaakt kan worden voor bijvoorbeeld
land- en bosbouw in de vorm van shifting
cultivation. Voor dit werk worden vooral vrouwen
ingeschakeld.

Moengo, the Marowijne district
opened up

The entire infrastructure surrounding Moengo
and the ‘Oost-Westverbinding’ (East-West
connecting road), in fact the opening up of
Northeastern Suriname, was largely
accomplished by Suralco. Even today, when a
lot less bauxite is mined in East-Suriname,
Suralco offers adequate employment to
numerous people through the execution of work
for the rehabilitation of mined areas, whereby it
is also examined for example how such an area
can be made suitable for agriculture and forestry
in the form of shifting cultivation. Mainly women
are employed for this work.
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Bij Tembe Art Studio krijgen de kinderen uit
Moengo en omgeving wekelijks lessen op het
gebied van dans, toneel, muziek en beeldende
kunst. Regelmatig verblijven er kunstenaars op
uitnodiging van Tembe Art Studio in Moengo.
Zij verzorgen dan lessen. Via een grant van de
Alcoa Foundation maar ook met directe
ondersteuning heeft Suralco het
gemeenschapswerk van Marcel Pinas steeds
ondersteund.

Rehabilitatiewerk in Marowijne
Rehabilitation work in the mined areas in Marowijne

Gebouwen en andere infrastructuur die voor de
mijnoperaties niet langer nodig zijn, krijgen
nieuwe bestemmingen. Bij het kiezen van
nieuwe bestemmingen wordt de voorkeur
gegeven aan gebruiksvormen, die voornamelijk
gericht zijn op vergroting van de
welzijnsbeleving door de plaatselijke bevolking.
Zo is nu al geruime tijd een gedeelte van het
voormalig ziekenhuis in Moengo in bruikleen
afgestaan aan Stichting Kibii, die er de Tembe
Art Studio vestigde. Een inititatief van beeldend
kunstenaar Marcel Pinas.

De Tembe Art Studio in het voormalig ziekenhuis, Moengo
The Tembe Art Studio in the former hospital, Moengo

Buildings and other infrastructure that are no
longer necessary for mining operations are
given a new purpose. In choosing a new
purpose, priority is given to uses that focus
primarily on increasing the sense of wellbeing of
the local population.

At the Tembe Art Studio the children from
Moengo and surroundings enjoy weekly lessons
in the area of dance, theatre, music and visual
art. Artists regularly reside there on invitation of
the Tembe Art Studio in Moengo. They teach
there as well. Suralco has always supported the
community work of Marcel Pinas, and does so
through a grant from the Alcoa Foundation, but
also by helping in various other ways.

This is how for quite some time already, part of
the former hospital has been given in loan to the
Kibii Foundation that has established the Tembe
Art Studio there. An initiative of visual artist
Marcel Pinas.
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Vrijwilligers & Alcoa Foundation:
de mens staat centraal
Als een excavator ergens aan het ontbossen is
en de community vraagt of de machine ook een
stuk terrein voor hen kan vrijmaken dan wordt
dat na afstemming gewoon gedaan.

Vanuit het moederbedrijf Alcoa wordt
vrijwilligerswerk in Suriname sinds jaar en dag
aangemoedigd en ondersteund. Deze vorm van
maatschappelijke betrokkenheid vormt de
ruggengraat van de sociale betekenis van
Suralco voor de Surinaamse gemeenschap.
Ook als het om Suralco volunteers gaat, is weer
dat eerder genoemde motto in praktijk gebracht:
“Verander de wereld, begin bij u zelf”. Wie iets
aantreft wat aandacht behoeft, kan wachten tot
het probleem verholpen is, of zelf de handen uit
de mouwen steken. Dat laatste is de Suralcoattitude. Ondersteuning van projecten die de
community -de gemeenschap- ten goede
komen, gebeurt op verschillende manieren en
kan uit meerdere bronnen worden gefinancierd.

De berm langs de openbare weg maaien omdat
de contractor toch al eenmaal op het plantterrein
bezig is: dat kan in één moeite door.
Deze bescheidenheid siert Suralco, maar
tegelijkertijd wordt daardoor de immense
omvang van de maatschappij op het welzijn van
de totale samenleving aan het oog onttrokken.
De grootste en best in de boekhouding
bijgehouden financieringsbron voor welzijnswerk
is Alcoa Foundation. Vanuit de middelen die het
moederbedrijf beschikbaar stelt, worden jaarlijks
grants toegekend.

Dit is niet altijd even goed in kaart te brengen.
Deels omdat bescheidenheid een rol speelt: het
spreekt vanzelf dat je als individu, maar ook als
bedrijf, je bijdrage levert.
Een paar vaten benzine waarmee een groep
mensen kan afreizen naar de begrafenis van
een granman, dat gaat op de post van de
afdeling Community Relations.

Volunteers & Alcoa Foundation:
the human factor is what counts
Volunteering efforts in Suriname have always
been supported by the parent company Alcoa.
This forms the backbone of the social
significance of Suralco for the Surinamese
community. When it comes to Suralco
volunteers, the previously mentioned motto is
once again put into practice: “Change the world,
start with yourself”. Whoever encounters
something that requires attention, can wait until
the problem is resolved, or they can roll up their
sleeves and do something about it themselves.
The latter is the Suralco attitude. Support for
projects that benefit the community is provided
in several ways and can be funded from various
sources.

If an excavator is busy with deforestation
somewhere and the community asks if the
machine can also clear out a piece of land for
them, then this is just done, after consultation of
course. Providing access to a house in the
former staff village in Moengo to trainers who
give workshops to hospitality-businesses
operating along the ‘Oost-Westverbinding’: that
is simply done.
Mowing the grass alongside the public roads
because the contractor is already working on the
plant premises anyhow: That is no trouble at all.
This modesty is a virtue of Suralco, but it does
mean that the immense effect of the company
on the wellbeing of the total community, is
withdrawn from sight.

This is not always easily made visible. In part
because modesty plays a role: it is only natural
that as an individual, but also as a company, you
contribute where ever you can. A few barrels of
fuel that will allow a group of people to travel to
the funeral of a ‘granman’, that goes onto the
account of the Operations department.
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Daarnaast wordt de rest besteed aan
werknemersprogramma’s zoals: Month of
Service, Action, Bravo!, Alcoans in Motion en
Green Works. Hoe groot het budget per jaar is,
hangt samen met het aantal personeelsleden en
de gemaakte winst door het bedrijf.

In 2013 besteedde Alcoa Foundation wereldwijd
ruim 10.4 miljoen Amerikaanse dollar aan
educatieve projecten en ruim US.$. 8,4 miljoen
aan milieugerelateerde projecten. Uit beide
fondsen zijn er aanzienlijke bedragen aan
besteding in Suriname ten goede gekomen.

Daarnaast wordt veel mogelijk gemaakt vanuit
het operationeel budget. De directie beschikt ten
slotte ook nog over een zogeheten engagement
account, waaruit ook bepaalde zaken kunnen
worden bekostigd, zoals de terugkerende Family
Day.

Alcoans in Motion
Bij het programma Alcoans in Motion kunnen
werknemers een aanvraag indienen voor
ondersteuning van een sociaal doel naar keuze
in ruil voor fysieke inspanning. Op die manier
wordt er gewerkt op twee fronten: het lichamelijk
welzijn van de werknemer gaat er op vooruit en
er wordt een goed doel ondersteund. Dit is een
vrij nieuw programma waarbij alles draait om het
sleutelwoord ‘wellness’.

Als er iets in het oog springt, is het dat naast
‘education’ vooral ‘milieu’- in het Engels
environment - door de jaren heen steeds meer
aandacht heeft gekregen van Suralco. Dat wordt
weerspiegeld in de lijst van Alcoa Foundationgrants die in Suriname toegekend zijn, hoewel
die lijst in feite slechts het topje van de
spreekwoordelijke ijsberg weergeeft.

The financing source that is the largest and best
recorded in the accounts, is the Alcoa
Foundation. From the funds that the parent
company makes available, a number of grants
are awarded annually. The rest is spent on
employee programs such as: Month of Service,
Action, Bravo!, Alcoans in Motion and Green
Works. The size of the annual budget depends
on the number of employees and the profit made
by the company.

Van links naar rechts: Jency Kasandikromo,
Janice Sanches, Jaimy Soerowirjo, Priscilla Tirtosentono en
Marcia Amatoeloes
From left to right: Jency Kasandikromo, Janice Sanches,
Jaimy Soerowirjo, Priscilla Tirtosentono and Marcia
Amatoeloes

Aside from these funds, a lot is also made
possible straight from the operating budget. The
various departments determine their own
budget, which is monitored and supervised by
the Community Relations department.
Lastly, the management also has access to a
so-called engagement account from which
certain matters can be funded, such as the
recurring Family Day.

In 2013 the Alcoa Foundation spent over 10.4
million US dollars on educational projects and
over US $ 8.4 million on environmentally related
projects, worldwide.

Alcoans in Motion

If there is anything that stands out, it is that
aside from education, especially the
environment has increasingly been receiving
attention from Suralco. While this is reflected in
the list of Alcoa Foundation-grants that have
been awarded in Suriname, that list in fact
displays only a tip of the proverbial iceberg.

In the program Alcoans in Motion, employees
can request support for a charity of their choice,
in exchange for physical exercise. By doing this
a dual purpose is served: the physical condition
of the employee improves and a good cause
receives support. This is a relatively new
program in which everything is based on the
keyword ‘wellness’.
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Jules Chin A Foeng-trofee
In 2014 is voor de achttiende keer de Jules Chin
A Foeng-trofee vervaardigd door Suralco.
Deze trofee wordt om de twee jaar uitgereikt aan
de winnende tekstschrijver van het Suriname
Popular Song Festival, Suripop. In 1982 vond de
eerste Suripop plaats. Kort daarna overleed de
kunstenaar Jules Chin A Foeng, die het beeld
van de stemvork op een voetstuk ontwierp.
De trofee is naar hem vernoemd.

De eerste jaren werd de trofee van Surinaams
aluminium gemaakt; nu er geen smelter is, wordt
het kunstwerk vervaardigd van geïmporteerd
aluminium. Het is een arbeidsintensief stuk werk
waarvoor elke twee jaar flink wat overuren
gemaakt worden. Ook de grondstof is niet
goedkoop. Met recht een felbegeerde prijs waar
Suralco met veel genoegen aan meewerkt.

Richenel Betrouw - Master General Mechanic – overhandigt
de handmade trofee aan de Waterkant aan Henk van Vliet
van de Stichting ter Bevordering van Kunst en Cultuur in
Suriname
Richenel Betrouw - General Master Mechanic - presents the
handmade trophy to Henk van Vliet, board member of the
Foundation for the Promotion of Arts and Culture in
Suriname

De afdeling Central Machine Shop waar
Betrouw werkzaam is, zorgt al dertig jaar voor
het fabriceren van de Suripop-trofee.

Jules Chin A Foeng trophy
In 2014 the Jules Chin A Foeng trophy was
made by Suralco for the eighteenth time.
This trophy is awarded every other year, to the
winning songwriter of the Suriname Popular
Song Festival, Suripop. The first Suripop was
held in 1982. Soon thereafter, artist Jules Chin
A Foeng, who created the design of the tuning
fork on a pedestal, passed away. The trophy is
named after him.

The first few years the trophy was made from
Surinamese aluminum, but as there is no longer
a smelter, the trophy is manufactured from
imported aluminum. It is a labour intensive
object, for which a significant number of
overtime hours are made every two years. Nor is
the material cheap. Truly a coveted prize to
which Suralco contributes which great pleasure.
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De Alcoa-werknemerprogramma’s
Alcoa heeft in haar beleid een aantal
werknemerprogramma’s opgenomen die door
dochterondernemingen over de hele wereld
worden overgenomen. Daarbij draait alles om
vrijwilligerswerk. In de visie van Alcoa vormen
vrijwilligers het cement van een samenleving.

Veel projecten worden gefinancierd door de
Alcoa Foundation, een deel komt uit de eigen
lokale bedrijfsinkomsten.
Wie zich aanmeldt voor het Bravo!-programma
moet aantonen dat hij of zij zich op vrijwillige
basis buiten werktijd minstens vijftig uren per
jaar inzet, voor een non-profitorganisatie.
Alcoa Foundation stelt sedert 2014 een bedrag
van US$ 1.000 Amerikaanse dollar, ten gunste
van het goede doel waar de desbetreffende
werknemer voor gekozen heeft.
Bij het Action-programma moeten ten minste
tien Suralcoans minimaal veertig uur werk
verrichten bij een non-profitorganisatie.
Alcoa Foundation keert dan een bedrag uit aan
de organisatie tussen de vijftienhonderd en drie
duizend Amerikaanse dollar.

Dit wordt dan ook op allerlei manieren
gestimuleerd. Of het nu gaat om Employee
Community Programs Action (Alcoans Coming
Together in Our Neighborhoods), Bravo! of de
oktobermaand die wereldwijd door Alcoa is
uitgeroepen tot Month of Service: werknemers
worden aangemoedigd om zich in te zetten voor
hun omgeving, of dat nu hun directe naaste
omgeving is of meer in het algemeen de
maatschappij ten goede komt.

The Alcoa employee programs
Alcoa has included several employee programs
in her policies, which have been adopted by
subsidiaries all around the world. These are all
based on volunteer work. In Alcoa’s vision,
volunteers form the cement of a society.
This is stimulated in various ways. Whether it’s
about Employee Community Programs Action
(Alcoans Coming Together in Our
Neighborhoods), Bravo! Or the October month
that has been declared the Month of Service by
Alcoa worldwide: employees are encouraged to
offer their services to their communities, either in
their direct, immediate surroundings, or in
something that benefits the community in
general.

Many projects are financed by the Alcoa
Foundation, but some are funded in part by local
company proceeds.
Those who sign up for the Bravo! program must
demonstrate that they do at least fifty hours of
volunteer work per year, outside of their normal
working hours, for a non-profit organisation.
The Alcoa Foundation then assigns an annual
amount of 250 US dollars to the charity chosen
by the employee.
In the Action! program at least ten Suralcoans
must volunteer a minimum of forty hours at a
non-profit organisation. This organisation then
receives an amount between 1,500 and three
thousand US dollars from the Alcoa Foundation.
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Wanneer een project in oktober, de Month of
Service-maand, wordt uitgevoerd, kunnen de
indieners een beroep doen op hun collega’s.
Tijdens werktijd, op kosten van de werkgever,
mogen Suralco-werknemers dan aan de MOSprojecten meewerken. Heel veel kleine projecten
worden dan verwezenlijkt. Het grote publiek
heeft daar vaak weinig weet van.

Op scholen, bij culturele organisaties, bij kerken.
Het zijn de klussen en klusjes die blijven liggen
en die voor het goed functioneren van een
organisatie juist net dat ene duwtje in de rug
kunnen betekenen.

Deze activiteiten halen zelden de pers, maar de
impact op de samenleving is van meer
betekenis dan op het eerste gezicht lijkt. De ene
school krijgt een zitje erbij zodat kinderen lekker
ontspannen in de schaduw hun brood kunnen
eten.
Bij een andere instelling worden er deuren
vervangen die al jaren een troosteloze aanblik
boden, of wordt er een kraan aangelegd bij de
moestuin van de school, zodat er niet gesjouwd
hoeft te worden met emmers water.
Heel wat toiletten en toilettengroepen zijn er
door Suralco-vrijwilligers door het hele land
aangelegd. Vele kwasten hebben liters verf op
talloze muren aangebracht.

Suralcoans plaatsen een zitje voor kinderen op de Pater
Willem Ahlbrinckschool te Lelydorp
Suralcoans fixing seats for kids at the Pater Willem
Ahlbrinkschool in Lelydorp

When a project is carried out in October, the
Month of Service month, those that it was
submitted by can appeal to their colleagues.
Suralco employees are then allowed to
contribute to the MoS projects, during working
hours, at the expense of the employer. A great
number of small projects are thus realised.

At schools, cultural organisations, and churches.
They are the odd jobs that never get done, but
which can often times provide that little push
necessary to help an organisation do its work
better.

The general public usually knows very little of
these efforts as these activities are seldom
mentioned in the media, but the impact on the
community is more significant then it may
appear to be at first sight. One school receives a
seating area, allowing students to eat their lunch
comfortably in the shade.
In other establishments doors which for years
have presented a dismal sight are replaced, or a
faucet is installed near the vegetable garden of a
school, so that lugging around with heavy
buckets is no longer necessary. A large number
of restrooms have been installed throughout the
country by Suralco volunteers. Many brushes
have applied litres of paint to numerous walls.

MoS: een maand lang de helpende hand reiken
MoS: volunteering for a month
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St. Bernardusschool – MOS
Bij de St. Bernardusschool, vlakbij
Bernharddorp, ressort Para-Noord, is Racquel
Hoogland - General Mechanic bij de Mobile
Equipment & Repair Department.- de lead
volunteer. Hij is nu zes jaar in dienst van
Suralco. Hij heeft een dochter op deze school.
“De jeugd is een belangrijke groep in de
samenleving. Zij zijn jong, wij als volwassenen
moeten hun de ‘tools’ waarmee zij later hun weg
moeten vinden in de maatschappij aanreiken.
Inheemse kinderen zijn in Suriname het meest
achtergesteld en ik wil mijn steentje bijdragen
om hen vooruit te helpen!”
Hoogland en een team van tien vrijwilligers
hebben enkele deuren vervangen van de
school, die meer dan 300 leerlingen telt.
Ook hebben zij de speeltuin een grondige
opknapbeurt gegeven. Behalve dat de vrolijke
kleuren de speeltoestellen weer aantrekkelijk
maken, heeft een lasser er voor gezorgd dat ze
ook weer veilig zijn. Safety first!, een ander
Suralco-principe.

St. Bernardusschool – Month of
Service project
At the St. Bernardusschool, close to
Bernharddorp, resort Para-North, Racquel
Hoogland, General Mechanic at the Mobile
Equipment & Repair department, is the lead
volunteer. He has been working for Suralco for
six years now. He has a daughter at this school.
“The youth is an important group in society.
They are young, we as adults must provide them
with the ‘tools’ that will enable them to later find
their way in society. Indigenous children are the
most disadvantaged in Suriname, and I want to
do my part to help them advance!”
Hoogland and a team of ten volunteers have
replaced several doors of the school where
more than 300 children are enrolled. They have
also significantly spruced up the playground.
In addition to once again making the play
equipment attractive with bright colours, a
welder has also ensured that they are safe
again. Safety first!, another Suralco principle.

Racquel Hoogland - General Mechanic bij de Mobile
Equipment & Repair Department
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St. Ferdinandschool – MOS
Elke dag als hij zijn dochter op de
St. Ferdinandschool in Para-Noord afzette, zag
Steven Karta met lede ogen de scheve
vlaggenmast op het schoolplein. Steven Karta Control Operator op de afdeling Digestion - is al
19 jaar in dienst van Suralco. Hij besloot om de
vlaggenmast tot zijn MOS-project te maken voor
2014. “Samen met een aantal collega’s hebben
we er een mooi pleintje van gemaakt, met een
aluminium vlaggenmast op een betonnen cirkel
en daaromheen bloembakken waarin we minifajalobi’s gaan planten.”
De Mytylschool
The Mytylschool

Een groententuin voor de
Mytylschool
De Stichting Mytylschool Suriname is een van
de vele instellingen die door Suralco worden
ondersteund. De Mytylschool wordt bezocht
door kinderen van vier tot zestien jaar met een
lichamelijke beperking. De school wordt anno
2014 door 72 leerlingen bezocht. De leerlingen
van de Mytylschool krijgen naast onderwijs dat
is aangepast aan hun mogelijkheden, ook
andere kennis en vaardigheden mee. Lead
volunteer Maikel Pawiroredjo - Power House
Mechanic - is al 22 jaar in dienst van Suralco.

Een vlaggenmast voor de St. Ferdinandschool
A flag pole for the St. Ferdinandschool

St. Ferdinandschool – Month of
Service project

A vegetable garden for the
Mytylschool

Each day as he dropped his daughter off at the
St. Ferdinandschool in Para-North, Steven Karta
looked at the crooked flag pole in dismay.
Steven Karta, Control Operator at the Digestion
department, has been working at Suralco for 19
years already. He decided to make the flag pole
his MoS project for 2014. “together with several
colleagues we made a beautiful little square,
with an aluminium flag pole in a concrete circle
surrounded by flower planters in which we are
going to plant ‘mini-fajalobi’s’.”

The Foundation Mytylschool Suriname is one of
the many institutions in Suriname supported by
Suralco. The Mytylschool provides education to
children with physical disabilities, aged four to
sixteen. Currently in 2014, there are 72 students
enrolled at the school. In addition to education
that is adapted to their capabilities, students at
the Mytylschool are also helped to develop other
skills and knowledge. Lead volunteer Maikel
Pawiroredjo, Power House Mechanic, works at
Suralco for 22 years already.
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Hij kwam met een team van twintig vrijwilligers
bijna tien maanden lang om de ene zaterdag zijn
krachten geven voor het schilderen van de
bibliotheekruimte en enkele klaslokalen en de
aanleg van de moestuin “Een tijd geleden zat
mijn hand een paar weken in het gips. Het
frustreerde me: ik kon niets doen. Ik besefte dat
het bij mij een kwestie van geduld was. Maar
voor de kinderen verandert het nooit. Dat gaf me
een enorme push om dit aan te pakken.” Omdat
er nu een moestuin is en een keuken waar de
oudere leerlingen vaardigheden kunnen opdoen,
is met ingang van schooljaar 2014/2015 de
school nu ook erkend als voortgezet onderwijs.
Na hun veertiende jaar mogen de kinderen dus
blijven. Reeds tien kinderen maken hier al
gebruik van. Schoolhoofd Meriam Karnadi heeft
nog een wens: “Het liefst zou ik willen dat onze
leerlingen ook aan de slag kunnen bij bedrijven.”

Suralcoans staan bloed af bij de Paranam Poli
Suralcoans donate blood at the Paranam Poli

Bloeddonaties
Suralco en de Nationale Bloedbank hebben al
vanaf 1976 een hechte band. Aanvankelijk ging
twee keer per jaar een groep Suralcoans naar
de bloedbank in Paramaribo om bloed af te
staan. Vanaf 2001 is het echter veel makkelijker
geworden voor Suralconiërs om bloed af te
staan, aangezien vertegenwoordigers van het
Rode Kruis sindsdien meerdere keren per jaar
naar Paranam komen voor het ophalen van
bloeddonaties.

De eerste plantjes gaan de grond in
The first seedlings go into the soil

Blood donations

He came to the school with a team of twenty
volunteers every other saturday for almost ten
months, to paint the library space and several
classrooms and to establish a vegetable garden.
“Some time ago my hand was in a cast for a few
weeks. It frustrated me: I could not do anything.
I realised that I had to be patient. But for the
children things never change. That gave me a
huge push to tackle this.” Because the school
now has a vegetable garden and a kitchen in
which the bigger children can learn skills, it is
now also considered a secondary education
school since the beginning of the 2014/2015
school year. This means that children over
fourteen years old can stay on. Ten children are
already using this opportunity. School director
Meriam Karnadi has one more wish: “Ideally I
would like to see our children actually get to
work in companies.”

Suralco and the National Blood bank have a
close bond since 1976. Initially a group of
Suralcoans would go to the blood bank in
Paramaribo to donate blood twice a year. Since
2001 however, it has become much easier for
Suralcoans to donate blood, as representatives
from the Red Cross come to Paranam several
times each year to collect blood donations.
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“Graag gedaan!” lijkt deze Suralcoan te zeggen

“You’re welcome!” this Suralcoan seems to be saying

The waiting room of the Paranam Polyclinic is
then converted into a blood bank for one whole
day. Suralco is the first company where the
blood bank comes to collect blood. This was an
initiative of the now retired Marijke Boëtius,
former Superintendent Clarification and the also
retired Juriaan Soerowirjo, former Central
Mechanical Maintenance Supervisor. Suralco
employees, contractors, retirees, but also
donors from the community can come to the
waiting room of the polyclinic five times a year to
donate blood. Typically at least seventy Suralco
employees will come to donate their blood on a
blood donation day.

De wachtruimte van de Paranam Poli wordt dan
voor een hele dag omgebouwd tot bloedbank.
Suralco was het eerste bedrijf waar de
bloedbank langs kwam voor een inzameling.
Het initiatief hiertoe is genomen door de
inmiddels gepensioneerde Marijke Boëtius,
voormalig Superintendent Clarification en de
eveneens gepensioneerde Juriaan Soerowirjo.
Suralco-employees, contractors,
gepensioneerden, maar ook donoren uit de
directe omgeving kunnen dan vijf keren per jaar
in de wachtruimte van de poli terecht voor het
afstaan van bloed. Op een bloeddonatiedag
komen doorgaans minimaal zeventig Suralcoemployees bloed afstaan.
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Duurzaam behoud van een gezond
milieu
“Suralco streeft naar veilig werken op een wijze
die de gezondheid en het welzijn bevordert van
onze werknemers, onze klanten, onze
bezoekers en de gemeenschappen in haar
werkgebieden en daarbuiten. Gezondheid,
veiligheidswaarden en het milieu zullen door
Suralco nimmer worden gecompromitteerd voor
productie of winst.”

Alcoa heeft wereldwijd zes milieuprotocollen
ontwikkeld die ook binnen Suralco zijn
geïmplementeerd. Deze protocollen hebben
betrekking op:
•
Milieumanagementsystemen
•
Water en afvalwater
•
Lucht
•
Chemicaliënmanagement
•
Afvalmanagement
•
Landmanagement
Over elk van de voornoemde onderwerpen kan
er heel veel naar voren worden gebracht.
Hoewel de milieuwetgeving van Suriname nog
veel in het ongewisse laat, heeft Suralco zich
desalniettemin toegelegd op bedrijfsinterne
naleving van zeer strenge milieuregels.
Het bedrijf hanteert een eigen stelsel van
normen en waarden ten aanzien van het milieu.
De ervaringen die in de naleving van deze
normen en waarden werden opgedaan, geven
stof voor talrijke instructieve uiteenzettingen, of
het nu gaat om het stofvrij beladen van schepen
of de ontwikkeling van een natuurleerpad in
samenwerking met STINASU. Suralco heeft op
het gebied van afvalwaterbehandeling en
waterbeheer pionierswerk verricht, dat zowel
grotere aandacht als grotere waardering uit
brede kring verdient.

Natuurleerpad te Paranam
Educational nature trail at Paranam

Het beleid van Suralco met betrekking tot de
nabetrachting van deze waarden voor duurzaam
behoud van een gezond milieu, omvat onder
meer programma’s voor lucht-, water-, afval- en
landbeheer. In de programma’s zijn maatregelen
opgenomen tot behoud en bescherming van de
aanwezige biodiversiteit in het milieu.

Sustainable preservation of a healthy
environment
“Suralco strives to work safely and in a way that
promotes the health and wellbeing of our
employees, our customers, our visitors and the
communities in and beyond of area of work.
Health, safety and environmental values will
never be compromised for production or profit.”

Although environmental legislation in Suriname
leaves much to be desired, Suralco has
nevertheless committed itself to living up to very
strict environmental rules internally.
Whether it is about the dust free loading of
ships, or the development of an educational
nature path in collaboration with STINASU,
Suralco has done pioneering work that deserves
greater attention as well as greater appreciation
from broader circles. Also in the area of
wastewater treatment and water management.

Suralco’s policy regarding these values for
sustainable preservation of a healthy
environment, includes among other things
programs for air, water, waste and land
management. The program includes measures
for the preservation and protection of the
biodiversity present in our environment.
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Lang voordat er in Suriname enige aandacht
voor het milieu bestond, werden er door Suralco
al afvalwater-zuiveringsprojecten en
programma’s ontwikkeld voor
waterkwaliteitsmonitoring,
afvalwaterbehandeling en duurzaam beheer van
natuurlijke waterlopen.

Op Paranam wordt bronwater uit de Zanderijaquifer gewonnen voor de drinkwatervoorziening
en ook ten behoeve van het productieproces.
Deze aquifer wordt ook gebruikt door de
Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM),
het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en
particuliere bottlingbedrijven die de bevolking
van Suriname voorzien van drinkwater.

Sedert de start van de bauxietraffinaderij in 1964
wordt door Suralco een monitoringsprogramma
uitgevoerd voor de bewaking van de kwaliteit
van het grondwater te Paranam en omgeving.
En sinds 1977 vindt monitoring plaats van de
kwaliteit van het geproduceerde afvalwater en
de invloed daarvan op het oppervlaktewater in
de omgeving van de raffinaderij.

Te Afobaka en Paranam wordt zelf drinkwater
vervaardigd door Suralco. Te Afobaka wordt
bronwater gebruikt en te Coermotibo wordt het
rivierwater van de Coermotiborivier gezuiverd.
Suralco heeft een watermonitoringsprogramma
waarbij er regelmatig watermonsters worden
genomen van drinkwater, oppervlaktewater,
grondwater en afvalwater. Deze monsters
worden geanalyseerd op verschillende
parameters om de waterkwaliteit na te gaan.
Zodra er uitschieters zijn die niet voldoen aan de
aangenomen waterkwaliteitstandaarden worden
er direct maatregelen getroffen om de
waterkwaliteit te corrigeren. Tevens wordt er
onderzoek gedaan naar de oorzaak van de
uitschieter, zodat dit in het vervolg voorkomen
kan worden.

Verder wordt sanitair afvalwater bij Suralco
behandeld in de afvalwaterzuiveringsvijvers
(sewage lagoons), voordat dit in het milieu wordt
geloosd. Afvalwater afkomstig van het fabricageproces wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Als er
afvalwater geloosd moet worden in het milieu,
wordt dit eerst geneutraliseerd.

Long before there was ever any attention for the
environment in Suriname, Suralco was already
developing wastewater sanitation projects and
programs for water quality management,
wastewater treatment and sustainable
management of natural waterways.

At Paranam spring water obtained from the
Zanderij-aquifer is used as drinking water and is
also used in the production process. This aquifer
is also used by the Surinamese Water company
(SWM), the Ministry of Natural Resources and
private bottling companies that provide the
Surinamese population with drinking water.

Since the start of the bauxite refinery in 1964
Suralco has executed a program to monitor the
quality of the ground water at Paranam and
surroundings. The quality of the wastewater
produced, and its influence on the surface water
in the vicinity of the refinery, are monitored as
well since 1977.

At Afobaka and Coermotibo, Suralco makes its
own potable water. Spring water is used at
Afobaka, while at Coermotibo, river water from
the Coermotibo River is purified.
Suralco has a water monitoring program in
which regular water samples are taken of
potable water, surface water, ground water and
wastewater. These samples are analysed based
on several parameters to test the quality of the
water. If there are ever any irregularities that do
not meet the adopted water quality standards,
immediate measures are taken to correct the
water quality. At the same time the cause of the
irregularity is investigated, so that it can be
prevented in the future.

Furthermore, wastewater from sanitary facilities
at Suralco is treated in sewage lagoons before it
is discharged into the environment. Wastewater
produced during the manufacturing process is
re-used as much as possible. If wastewater is
about to be discharged into the environment, it is
first neutralised.
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Na een periode van geleidelijke verbeteringen
was het in juli 2001 zover dat de Suralco haar
ISO 14001 certificaat voor watermanagement
ontving. Dit internationaal erkend certificaat kan
gezien worden als een kwaliteitskeurmerk voor
wat betreft milieu. Het is nu reeds 13 jaren dat
de Suralco dit certificaat heeft weten te
behouden.

Green Works & Ten Million Trees
Program (TMT)
Bij alle werknemersprogramma’s die eerder aan
de orde kwamen nemen vooral sociale aspecten
een centrale plaats in. Er zijn echter ook
programma’s waar het milieu in de spotlight
staat, zoals het Green Works-programma en het
Ten Million Trees Program. Al sinds enkele jaren
staat van 21 april tot en met 21 juni bij Alcoa het
werknemersprogramma Green Works centraal.
Drie internationale dagen vallen binnen die
periode: Earth Day op 22 april, Arbor Day op 24
april en World Environment Day op 5 juni.

Shevlin Djemani - Senior Environmental Technician - is
belast met de maandelijkse watercontrole, waarbij op 21
punten op en rond de plant te Paranam, aan de hand van
metingen de pH-waarde (de zuurgraad) en de electrical
conductivity (het elektriciteitsgeleidingsvermogen) worden
vastgesteld. Shevlin Djemani: “Elke dag wordt er wel iets
met water gedaan wat monitoring betreft.”
Shevlin Djemani, Senior Environmental Technician, is in
charge of the monthly water inspections, during which
measurements are taken at 21 points on and around the
plant at Paranam, to determine the pH level (acidity) and the
electrical conductivity. Shevlin Djemani: “When it comes to
monitoring, there is something done every day.”

Lesmateriaal ontwikkeld voor een waterbewustwordingsproject op de lagere school
Educational tools developed for a water awareness program
for primary school

Green Works & Ten Million Trees
Program (TMT)

After a period of gradual improvements, Suralco
finally received her ISO 14001 certification in
July 2001. This internationally recognised
certificate can be seen as a mark of quality
regarding the environment. Suralco has
managed to retain this certificate for 13 years
already.

In all the employee programs previously
addressed, social aspects played a central role.
There are however also projects in which the
environment is the main focus, such as the
Green Works program and the Ten Million Trees
Program. For several years now at Alcoa, the
employee program Green Works, takes on a
st
st
central role from April 21 through June 21 .
Three international days fall within this period:
nd
th
Earth Day on April 22 , Arbor Day on April 24
th
and World Environment Day on June 5 .
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Alcoa heeft in 2009 een nieuwe aanpak voor
duurzaamheid geformuleerd, waarbij
duurzaamheid wordt verdeeld in drie
verschillende categorieёn, namelijk: producten,
grondstoffen en werkzaamheden. Duurzaam
waterbeheer valt onder de categorie
‘duurzaamheid van grondstoffen’. In vergelijking
met het watergebruik in 2005 moet dit in 2020
gereduceerd worden met tien procent en in
2030 met 25 procent. Raheena Doekhie Environmental Engineer- ontwikkelde een Water
Education Program in het kader van Green
Works 2014. “Jongeren zien water nu
voornamelijk alleen als drinkwater, maar indien
je wilt gaan naar duurzaam watermanagement,
dan moeten jongeren ook andere aspecten van
water leren begrijpen.

Wij leggen ook een verband tussen water met
bijvoorbeeld: recreatie, energie, transport,
natuur.” Op drie lagere scholen, in Paramaribo,
Para en Marowijne, is er in de derde klas een
project uitgevoerd om kinderen bewust te maken
van de vele mogelijkheden en kanten van water.
Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd dat
gedurende het schooljaar 2014/2015 het
lesmateriaal voor natuuronderwijs in een nieuwe
druk zal verschijnen waarbij de lesstof over
water aanzienlijk is uitgebreid.
“Het belangrijkste is dat de ontwikkeling van het
nieuwe lesmateriaal is uitgevoerd als een
gemeenschappelijke activiteit van de
verschillende stakeholders”, zegt Raheena
Doekhie. “Je moet verschillende mensen bij
elkaar krijgen om een project werkelijk
succesvol te laten zijn. We hebben dit samen
gedaan: Suralco, de Afdeling
Curriculumontwikkeling van het Ministerie van
Onderwijs en Volksontwikkeling, de lagere
scholen (leerkachten en leerlingen), de
Onderwijsinspectie, Stichting Basic Life Skills,
Boskalis en SIB Signs and designs.”

At three primary schools in Paramaribo, Para
and Marowijne, a project was implemented in
the third grade, to make children aware of the
many possibilities and aspects of water.
As a result of this, a new edition of the science
class material will be published during the
school year 2014/2015, in which the curriculum
concerning water has expanded significantly.”
“The most important thing is that it was jointly
implemented by several stakeholders”, says
Raheena Doekhie. “You have to bring different
people together if you want a project to be truly
successful. We did this together: Suralco, the
Water committee if the ministry of Natural
Resources, the Curriculum development
department of the ministry of Education and
Human development, the primary schools
(teachers and students), the Education
inspection department, Foundation for Basic Life
Skills, Foundation Peperpot Nature Park, the
Anton de Kom University of Suriname, Kosmos
Energy, Boskalis and SIB Signs and designs.”

Jong geleerd is oud gedaan. Leerlingen worden bewust
gemaakt van het belang van water
What is learned in the cradle is carried to the tomb. Students
are made aware of the importance of water

In 2009 Alcoa formulated a new approach for
sustainability, in which sustainability is divided in
three different categories: products, resources
and work activities. Sustainable water
management falls into the category
‘sustainability of resources’. Compared to the
water used in 2005, water usage in 2020 must
be reduced by 10% and in 2030 by 25%. Within
the framework of Green Works 2014, Raheena
Doekhie, Environmental Engineer, developed a
Water Education Program. “Currently young
people see water primarily as drinking water, but
if you want to move towards sustainable water
management, young people will also have to
learn and understand the other aspects of water.
We also link water with for example: recreation,
energy, transport and nature.
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Ten slotte
Na bijna honderd jaar is het duidelijk: de impact
van Suralco op het welzijn van de Surinaamse
samenleving is veel groter dan op het eerste
gezicht lijkt. Er is niet één inwoner van Suriname
die niet vroeg of laat zijn of haar voordeel heeft
gedaan daarmee. Eén onderwerp moet hier in
de marge nog even worden aangestipt, namelijk
de roemrijke verdiensten van Suralco op het
gebied van onderwijs. Dat begon met een eigen
aanpak van zaken om over voldoende goed
opgeleid personeel te kunnen beschikken.
Ook scholen doen mee aan het Ten Million Trees Program
Schools participate in the Ten Million Trees Program too

Ten Million Trees Program (TMT)
Wereldwijd wil Alcoa in 2020 in totaal tien
miljoen bomen geplant hebben. De gedachte
erachter is dat deze bomen carbondioxide
kunnen absorberen en op die manier een
positief effect kunnen hebben op de
luchtverontreiniging. In het kader van het Ten
Million Trees-programma van Alcoa, streeft
Suralco er naar om in 2020 een totaal van
40.000 bomen te planten. Tot april 2014 zijn er
24.427 bomen verstrekt aan employees,
scholen, ngo’s en poliklinieken.

Zamida Kroes - Public Relations & Communications Officer overhandigt een jonge boom aan een van de deelnemers
aan het Ten Million Trees Program
Zamida Kroes - Public Relations & Communications Officer hands a young tree to one of the participants in the Ten
Million Trees Program

Ten Million Trees Program (TMT)

Finally

By 2020 Alcoa wants to have planted a total of
ten million trees. The idea behind this is that
these trees can absorb carbon dioxide, which
can thus have a positive effect on the air
pollution. In the context of the Ten Million Treesprogram of Alcoa, Suralco strives to have
planted a total 40,000 trees by 2020. Up until
April 2014, 24,427 trees have been provided to
employees, schools, NGOs and polyclinics.

After almost a hundred years it is clear: the
impact of Suralco on the wellbeing of the
Surinamese society is larger than it appears at
first sight. There is not one resident of Suriname
who has not sooner or later, benefited from this.
There is one more subject that must be touched
upon briefly here, namely the merits of Suralco
in the area of education. This started with an
internal business approach in order to have
access to sufficiently trained staff.
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Toch schetst dit een beeld van de footprint die
Suralco in de welvaart en het welzijn van de
Surinaamse samenleving heeft gedrukt, met als
kenmerken waarden als safety first,
milieubewustzijn en milieuveiligheid, rekening
houden met de gemeenschap en voor en boven
alles respect en waardering hebben voor elkaar
en voor alles wat om ons leeft en ons met elkaar
en met onze omgeving verbindt.

De onderkenning van het belang van goede
scholing voor de ontwikkeling van de
Suirinaamse samenleving als geheel, heeft
Suralco er ook toe gebracht om over te gaan tot
het verstrekken van beurzen aan Surinamers die
geen directe binding hebben met het bedrijf.
In de Surinaamse samenleving zijn er tal van
Suralco beursalen aan te wijzen, die hun
steentje aan de ontwikkeling van het Land
hebben bijgedragen waardoor zij ook
vooraanstaande posities hebben verworven in
ste
de samenleving. In de 21 eeuw zijn de
mogelijkheden om bijdragen te leveren aan de
bevordering van studie in het buitenland minder
geworden.
Hoewel er geen beurzen voor studie in het
buitenland meer worden verleend, worden er
toch nog steeds educatieve zaken met
internationale allure ondersteund.
De Surinaamse deelname aan de Natuurkunde
Olympiade is een goed voorbeeld van een al
meer dan 25 jaar terugkerend educatief project
dat door Suralco wordt gesponsord.
In dit essay zijn slechts de meest recente
ontwikkelingen en hoogtepunten globaal belicht.

Ook de kleine bezoekers van buiten die met een educatieve
dagtocht komen kijken wat Suralco doet, maken tijdens de
planttour al kennis met de Suralco-waarden en normen
Even the smallest visitors from outside who learn what
Suralco does during an educational field trip, are already
introduced to the Suralco norms and values during the plant
tour

The awareness of the importance of good
education for the development of Surinamese
society as a whole, has also inspired Suralco to
start providing scholarships to Surinamese
without direct ties to the company. Many of
these scholarship recipients currently hold
prominent positions in the community and have
st
contributed more than their share. In the 21
century the possibility to contribute to studies
abroad has diminished.

In this essay only the most recent developments
and high points have been generally highlighted.
Still it provides a good idea of the footprint that
Suralco has left behind on the welfare and
wellbeing of the Surinamese society, with values
such as safety first, environmental awareness
and environmental safety, consideration for the
community and above all, respecting and
appreciating each other and everything that lives
around us and that connects us to our
environment.

Although there are no more scholarships
provided for studying abroad, educational
matters with international allure are still
supported. The Surinamese participation in the
Science Olympiad is a good example of an
annual educational project that has been
sponsored by Suralco for more than 25 years.
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Suralco employés en hun NGO partner Diabetes Educatie Suriname tijdens een gezondheidsbewustwordingssessie met leerlingen
van MULO Onverdacht in het district Para
Suralco employees and their NGO partner Diabetes Educatie Suriname during the wellness awareness session with pupils of
secondary school MULO Onverdacht in the district of Para
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1916 – 2014
Bauxiet Industrie Suralco 98 Jaar: Enkele gedenkwaardigheden
Bauxite Industry Suralco 98 years: Some memorabilia

1916 : Oprichting Surinaamsche Bauxiet Maatschappij N.V.
Op 19 December 1916 werd te Paramaribo de Surinaamsche
Bauxiet Maatschappij N.V. opgericht. De oprichtingsakte werd
verleden ten overstaan van notaris A.J. da Costa en getekend
door de heren R.S. Peotter en H.J.Bosch. Het aandelen-kapitaal
van de vennootschap bedroeg een miljoen Surinaamse gulden,
waarvan bij de oprichting 25 procent werd volgestort en
overgedragen aan de Aluminum Company of America - ALCOA -.
1916: Founding of the Surinam Bauxite Company N.V.
On December 19, 1916 the Surinam Bauxite Company N.V. was
founded in Paramaribo. The deed was executed in the presence
of A.J. da Costa licensed notary in Suriname and signed by
R.S. Peotter and H.J. Bosch. The capital stock of the company
amounted to one million Surinamese guilders, of which 25 percent
was paid up at the founding. The paid up shares were transferred
to the Aluminum Company of America - ALCOA -.

1918 : Ontwikkeling mijnbedrijf te Moengo a/d Cottica rivier
Aanvang van ontginningswerkzaamheden voor de aanleg van de
eerste bauxietmijn in het Cottica gebied nabij het verlaten
Marrondorp Moengo en bouw/constructie activiteiten voor de
aanleg van woonoorden en de bouw van woningen voor
employees en vestiging van kantoorgebouwen, magazijnen en
installaties voor het bewerken en verschepen van bauxiet.
1918: Development mining site at Moengo on the Cottica
river.
Commencement of preparation activities for the initiation of
bauxite mining operations near the abandoned Maroon village of
Moengo on the Cottica river, and construction activities for the
establishment of housing facilities for employees, office buildings,
warehouses and installations for bauxite treatment and shipping

1922 : Eerste verscheping van bauxiet door de SBxM
Eerste verscheping van bauxiet vanuit Moengo naar de Verenigde
Staten van Amerika, per zeilschoener Cumberland Queen.
1922: First shipment of bauxite by the SBxM.
The first shipment of bauxite from Moengo to the United States of
America, by schooner Cumberland Queen.
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1925
De bevolking van de maatschappij stad Moengo telt 2.500 zielen
1925
The population of the company town of Moengo numbers 2.500
persons

1929 : Bauxiet naar waarde het belangrijkste exportproduct
van Suriname
Bauxiet vertegenwoordigt in 1929 met een waarde van 2.7 mln
Surinaamse gulden 33.9 procent van de waarde van de totale
jaarexport van SF 7.95 miljoen Surinaamse gulden en vormt op
grond daarvan voor het eerst het belangrijkste export produkt van
de kolonie Suriname.
1929: Bauxite constitutes by value the prime export product
of Suriname
For the first time in history bauxite constitutes by value the prime
export commodity of the colony of Suriname, as by 1929 the
value of the annual bauxite export to the amount of 2.7 million
Surinamese Guilders, represents 33.9 percent of the value of
Suriname’s total annual export with a value of 7.95 million
Surinamese guilders.

1930: Modern hospitaal te Moengo ingebruik genomen
Door de Surinaamse Bauxiet Maatschappij N.V. wordt te Moengo
een modern hospitaal in gebruik genomen. De inrichting is
uitgerust met de modernste medische apparatuur en wordt geleid
door academisch opgeleide artsen, die bijgestaan worden door
gediplomeerde verpleegsters.
1930: Inauguration of the Moengo Hospital
The Suriname Bauxite Company - SBxM - inaugurates at Moengo
a modern hospital outfitted with state of the art medical
equipments and staffed by academically trained physicians and
trained professional nurses.
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1937: Start ontwikkeling mijnbedrijf te Paranam
Door de SBxM wordt een aanvang gemaakt met de ontwikkeling
van een tweede bauxietwinningsbedrijf op het areaal van grond
Topibo aan de Para rivier. Het emplacement met installaties voor
bewerking en verscheping van erts gewonnen uit de bauxietmijn
te Topibo wordt gevestigd op het terrein van de voormalige
suikerplantage Klein Curaçao aan de Suriname rivier.
De vestigingslokatie van het emplacement wordt ‘Paranam
genoemd. Voor de aanvoer van bauxiet uit de mijn te Topibo naar
het emplacement te Paranam wordt er een spoorbaan aangelegd.
1937: Commencement of the development of the Plant site
Paranam
Commencement of opening up construction activities for the
development of bauxite mining sites in the area of the former
plantation of Topibo, located on the Para river a tributary of the
Suriname river. The facilities for curing and shipping of the bauxite
are established on the premises of the former sugar estate of
Klein Curaçao on the Suriname river. The plant site with the
bauxite curing and port facilities is named Paranam, which name
is derived from the joining of the front section of the name of the
Para river with the back section of the name of the Suriname river.
Bauxite extracted from the mine at Topibo is hauled by railway to
the plant site at Paranam.

1941 – 1944 Oorlogsproductie bauxiet
Door de SBxM wordt de grootst mogelijke voortvarendheid
betracht voor de opvoering van de mijnproducties van bauxiet ,
ten einde te kunnen voorzien in de vraag naar aluminium voor de
oorlogs-industrie van de Geallieerden. Met grote voortvarendheid
wordt een aanvang gemaakt met grootschalige bauxietwinningsactiviteiten op de locaties Rorac en Rac á Rac, die tegenover
Paranam op de rechteroever van de Suriname rivier zijn gelegen.
1941-1944 Wartime bauxite production
Major efforts by the Suriname Bauxite Company for the rapid
stepping up of bauxite production so to meet the aluminum
demand by the war industries of the Allied Forces.
Commencement of large scale bauxite mining operations at the
locations of Rorac and Rac á Rac, both situated on the right bank
of the Suriname river, opposite of Paranam.
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1950 Introductie Pathfinder programma voor het
opvoeren van de vaargeuldiepte van de Suriname rivier
Implementatie van initiatieven van de Surinaamse Bauxiet
Maatschappij om te komen tot verdieping van de vaargeul
van de Suriname rivier door het gebruik van speciaal type
schepen, de z.g. Pathfinderschepen met een laadvermogen
van 7.500 ton, waarvan de scheepsromp is voorzien van
een speciale slijtlaag en de schroeven van het
voortstuwingsmechanisme zijn afgestemd op het loswoelen
en verwijderen van bodemslib door schroefagitatie.
1950: Introduction Pathfinder program for draft
extension navigation channel Suriname river
Implementation of initiatives of the Suriname Bauxite
Company to arrive at the extension of the draft of the
navigation channel of the Suriname river, by operating of a
series of ‘Pathfinder vessels’ with cargo capacity of 7.500
tons, for the shipping of bauxite from Suriname to the
transfer loading staten of Tembladora at Trinidad. In order to
be at the same time instrumental to draft enlargement these
Pathfinders ships are outfitted with special hulls and
propellers for scrubbing of the river bottom and scrubbed
mud removal by means of propeller agitation.

1953 : Baggerwerken ter verbetering bevaarbaarheid
Cottica rivier voltooid
Oplevering van de voltooide bagger-werkzaamheden in de
Cotticarivier voor de verbetering van de bevaarbaarheid en
de verkorting van de tijdsduur van en naar Moengo, door
het wegbaggeren van modderdrempels en uitvoering van
baggerwerk voor het afsnijden van meanders waardoor
zowel de af te leggen afstand als de reistijden van
zeeschepen van/naar Moengo worden ingekort. Het laatste
onderdeel van het baggerwerk betrof de excavatie van een
‘zwaaikom’ nabij de aanlegplaats te Moengo, voor het keren
van zeeschepen met een lengte tot 150 meter.
1953: Completion of dredging operations for the
improvement of the navigability of the Cottica River
Completion of the dredging operations in the Cottica River
commenced by 1950 and executed for the improvement of
the overall navigability of the Cottica river. This objective
was realized by dredging away of shallow sections of the
navigation channel and construction of artificial connections
for shortcutting of the loops of meanders, to reduce for
ocean going vessels both the travel distance and the travel
time to/from Moengo. The final dredging operations implied
the excavation of a turning basin near the Moengo dock, for
turning of ocean going vessels with a length up to 150
meters.
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1958: Totstandkoming van de Brokopondo
Overeenkomst
Door de Regering van Suriname en de SBxM wordt een
‘joint venture’ overeenkomst aangegaan, voor de aanleg van
een stuwdam in de Suriname rivier nabij de locatie
Brokopondo, die uitgerust zal worden met een
waterkrachtcentrale voor de opwekking van elektriciteit.
De SBxM zal o.m. voorzien in de financiering van de bouw
van de dam en het waterkrachtwerk, alsook voor de bouw
en exploitatie van een aluinaarde raffinaderij en een
aluminium smelter te Paranam.
1958: Completing of the Brokopondo Agreement
The Government of Suriname and the Suriname Bauxite
Company entered into an agreement concerning the pursuit
of the construction of a barrage outfitted with a hydro power
plant in the Suriname river at Brokopondo, in the context of
a joint venture operation which meanwhile also compelled
the bauxite mining company among others the
establishment of an alumina refinery and an aluminum
smelter at Paranam.

1960: Financiering bouw Torarica Hotel mogelijk
gemaakt door participatie van Suralco in het aandelen
kapitaal van Hotel Maatschappij Torarica
Suralco stelt Hotel Maatschappij Torarica in de gelegenheid
te voldoen aan de voorwaarden voor de financiering van de
bouw van een modern toeristen hotel te Paramaribo, door
een belang van elf procent te nemen in het aandelen
kapitaal van de hotelmaatschappij. De volstorting van de
aandelen door Suralco stelt voornoemde maatschappij in
staat om te voldoen aan de voorwaarden tot verkrijging van
financiering voor de bouw van het Torarica Hotel te
Paramaribo, waarvan de realisatie een essentiële
voorwaarde vormt voor de bevordering van het
internationaal toerisme naar Suriname.
1960: Suralco facilitates Hotel Company Torarica to
comply with conditions for ascertainment of financing
for the hotel construction
By putting up the funds for capitalizing of 11 percent of the
capital stock of the Torarica Hotel Company, Suralco
enables the afore mentioned Hotel Company to comply with
the financial conditions required for the ascertainment of
credit for the construction of the Torarica Hotel in
Paramaribo, of which the coming about constitutes an
essential condition for the promotion of international tourism
to Suriname.
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1961: Mede financiering van de bouw van het
Diakonessenhuis door Suralco
Suralco voorziet met een bedrag van 500.000 Surinaamse
gulden in de mede-financiering van de bouw van het
Diakonessenhuis te Paramaribo. Bepaald wordt dat de
terugbetaling van het bedrag zal plaatvinden door
verrekening van de kosten van medische dienstverlening tbv
Suralco-medewerkers.
1961: Provision of co-financing by Suralco for the
construction of the Diakonessenhuis
Suralco provides with an amount of 500,000 Surinamese
guilders in the co-financing of the construction of the
Diakonessen Hospital in Paramaribo. Reimbursement of the
funds will take place by settlement of the amount with
medical services provided to Suralco employees by the
hospital.

1962: Eerste persoon van Surinaamse afkomst benoemd
tot Directeur/beheerder van Suralco
Mr. H.L. de Vries wordt per 01 April 1962 als eerste
Surinamer benoemd tot Directeur/beheerder van de
Suriname Aluminum Company – Suralco LLC.
1962: First person of Surinamese origin appointed
Managing Director of Suralco
Mr. H.L. de Vries is appointed Managing Director of the
Suriname Aluminum Company – Suralco LLC and becomes
as such the first person of Surinamese origin in this position.

1962: Suralco’s Paranam Operations eerste winnaar van
de Alcoa Caribbean Safety Trophy
1962: Suralco’s Paranam Operations receives as the first
Caribbean subsidiary the Alcoa Caribbean Safety Trophy
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1964: Alle werkzaamheden voor de bouw van de
Afobaka dam en de Afobaka waterkrachtcentrale
voltooid
1964: Dam and hydroelectric power plant in the Suriname
River at Afobaka completed

1965 Plechtige in gebruikneming van het Suralco
Industrie Complex te Paranam
Het Paranam Industrie Complex omvat o.m. een aluinaarde
fabriek met een capaciteit van 800.000 ton/jaar, een
aluminium smelter met een capaciteit van 60.000 ton/jaar.
Voor het eerst in de geschiedenis telt het bestand van
werknemers in vaste dienst van Suralco meer dan 5.000
personen.
1965 : Inauguration of Suralco’s Paranam Industrial
Complex
The Paranam Industrial Complex featuring among others
an alumina refinery with an annual production capacity of
800.000 tons and an aluminum smelter with an annual
production capacity of 60,000 tons. The total of full time
workers in permanent employment by Suralco exceeds the
number of 5.000 for the first time in history.
1965: Samenwerking Suralco – Billiton Maatschappij
Suriname m.b.t. Aluinaarde produktie
Suralco en de Billiton Maatschappij Suriname (BMS) gaan
een z.g. ‘Tol Overeenkomst’ aan, terzake aluminium
productie. Overeengekomen wordt dat Suralcom jaarlijks
een door de BMS aan te leveren volume bauxiet tot
aluinaarde, die door de BMS voor eigen
verantwoordelijkheid dient te verschepen naar haar
overzeese klanten.
1965: Suralco and BMS conclude a Tolling Agreement
for Alumina production
Suralco and the Billiton Company Suriname conclude a ‘tol
agreement’ for production of alumina. The contract compels
Suralcoto provide for the processing of a fixed annual
volume of bauxite supplied by BMS to the Paranam refinery,
while BMS remains responsible for the shipping of the
alumina to its overseas clients.

61

1966: Suralco partij in de eerste in Suriname gesloten
Collectieve Arbeidsovereenkomst
In Suriname wordt er voor het eerst in de geschiedenis een
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten, met als
betrokken partijen de Suralco Directie, de Moengo
Mijnwerkers Bond - MMB - en de Paranam Werknemers
Bond - PWB 1966. Suralco party in First Collective Labor Agreement
concluded in Suriname
For the first time in the history of Suriname a Collective
Labor Agreement is negotiated and concluded, with
Suralco’s Management ,and the Moengo Miners Union and
the Paranam Workers Union involved as parties of interest
in the agreement.

1996 : In werkingstelling oliepijpleiding verbinding
tussen de Staatsolie Raffinaderij Tout Lui Faut en het
industrie complex Paranam van Suralco
In werking stelling van een 22 km lange pijpleiding voor
olieaanvoer vanuit de Staatsolie Raffinaderij te Tout Lui Faut
naar het Suralco emplacement te Paranam. Onder normale
omstandigheden verbruikt Suralco drie miljoen barrels
stookolie per jaar
1996: Inauguration of the Fueloil pipeline connection
Staatsolie refinery – Paranam Plant site
Inauguration of the Pipeline connection between Staatsolie
refinery Tout Lui Faut and Paranam Plant with a length of 22
kilometers, for the continuous supply of fuel from the
Staatsolie refinery to the Suralco’s Paranam plant site. At
normal conditions the annual fuel oil consumption of Suralco
amounts to three million barrels.
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2003:Joint venture overeenkomst tussen Suralco en
BHP Billiton
Een samenwerkingsovereenkomst aangegaan door Suralco
en BHP Billiton voor de gemeenschappelijke benutting van
bauxiet concessies en bauxiet verwerkingsinstallaties in
Suriname. Overeengekomen wordt dat Suralco de leiding
behoudt over de verwerkingsinstallaties, terwijl BHP Billton
de verantwoordelijkheid op zich neemt voor alle
mijnactiviteiten en de aanvoer van bauxiet naar het
verwerkingsbedrijf te Paranam.
2003 Joint venture agreement between Suralco – BHP
Billiton
A joint venture agreement is concluded between Suralco
and BHP Billiton for collective utilization of bauxite mining
concessions and bauxite processing plants in Suriname.
Suralco remains in charge of the refinery plant operations,
while BHP Billiton assumes the responsibility for all mining
operations and the supply of bauxite to the processing
facilities at Paranam.

2004: Joint venture overeenkomst van Alcoa/Suralco
met Newmont voor gezamenlijke goudwinning in het
Merian gebied – oprichting Surgold L.L.C.
In het kader van de ontwikkeling van de Nassau-mijn in het
Oosten van Suriname, keek Suralco uit naar mogelijkheden
om goud als een tweede inkomstenbron op te zetten. In
1999 werd aan Suralco vergunning verleend tot exploratie
naar goud in het Merian gebied. De heer D. La Point expert
van Appalachian Resources LLC werd ingehuurd voor het
uitvoeren van de exploratie. De exploratie resultaten
indiceren een potentie van 1 miljoen troy ounce goud. Alcoa
besloot een joint venture aan te gaan met het ervaren
goudmijnbedrijf Newmont, voor de voortzetting van de
activiteiten m.b.t. goudwinning in het Merian gebied. Het
vorengestelde resulteerde in de oprichting van het bedrijf
Surgold.

2004: Joint venture with Newmont and Alcoa for gold
mining in Merian area – Initiation of Surgold L.L.C.
Within the context of development of the Nassau mine in
Eastern Suriname, Suralco was looking for opportunities to
develop a gold mine as second business. By 1999 the
company was granted a license for geological
reconnaissance geared towards identification of gold
deposits in the Merian area. Mr. D. La Point expert from
Appalachian Resources LLC was contracted as chief
geologist to be charged with the explorations. The
explorations revealed a potential of more than1 million troy
ounce of gold. Alcoa decided to engage into a joint venture
with Newmont as an experienced gold miner and industry
leader. This resulted in a joint venture between Newmont
and Alcoa resulting in the establishment of Surgold L.L.C..
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2007: Record jaarproductie van 2.17 miljoen ton
aluinaarde
De Aluinaarde raffinaderij te Paranam behaalt een record
jaarproductie van 2.17 miljoen metrieke ton aluinaarde
2007 Record annual production of 2.17 mln metric ton
aluimina
The Paranam Refinery reaches a record annual alumina
production of 2.17 million metric tons of alumina.

2009: Beëindiging samenwerking Suralco/BHP Billiton
BHP Billiton, de joint venture partner van Suralco belast met
de bauxietwinning en het transport van bauxiet naar de
aluinaarde fabriek, beëindigt haar zakelijke betrokkenheid in
de bauxiet industrie van Suriname en draagt daarbij alle
lopende activiteiten over aan Suralco, inclusief alle
personeel en materiële uitrusting voor de winning en het
transport van bauxiet ten behoeve van de aluinaarde fabriek
te Paranam,

2009: Termination of the cooperation Suralco/BHP
Billiton
Suralco’s joint venture partner in charge of bauxite mining
and hauling operations BHP-Billiton, terminates its business
activities in Suriname with the transferring of all ongoing
bauxite mining and hauling operations to Suralco, inclusive
all personnel and material outfit for excavation and hauling
of bauxite for supply to the Paranam alumina refinery.
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Fiscale bijdragen aan de Staatskas van Suriname 2000 – 2013
Fiscal contributions to the Treasury of Suriname 2000 – 2013
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