
Potential Social and Cultural Impacts: 

• Cultural evolution and change 

 

How Newmont Will Manage Potential Impacts: 

• Show respect to traditional authorities and their decisions 

• Train expat employees to respect Amerindian culture 

• Conduct community engagement in culturally appropriate manner. For 

example, follow village customs, respect taboos 

• Complaints and Grievance procedure in place to identify if Project-related 

processes are negatively affecting communities.  
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Potential Economic Impacts: 

• Limited employment and business 

opportunities 

 

How Newmont Will Manage Potential 

Impacts: 

• Post positions internally to encourage the 

advancement of the workforce into other 

categories of employment, creating entry 

level job openings. 

• Seek out and maintain a regularly 

updated Project database of potential 

local suppliers of goods and services 

• Identify opportunities for ‘adhoc’ or 

occasional income generation 

opportunities (filling sand bags, collecting 

seeds for reclamation, etc). 
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Potential Impacts: Health 

• Chance of accidents or spills along the 

access road due to increases in 

Project-related traffic 

 

How Newmont Will Manage Potential 

Impacts: 

• Driver trainings and enforcement of 

speed limits and safe driving practices 

• Planned road use will be in daylight 

hours 

• Traffic safety program for schools 

along the access route 

• Response and clean-up plans for 

accidents and spills 
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Potentiële Socio - Culturele gevolgen: 

• Culturele verandering  

 

Hoe zal Newmont omgaan met potentiële gevolgen: 

• Respect voor het traditioneel gezag en haar besluiten 

• Kennis bijbrengen aan expatriates van tradities en gewoonten van de 

Inheemse cultuur 

• Het organiseren van bijeenkomsten op een culturele acceptabele manier. 

Bijv: gewoonten opvolgen en taboes respecteren  

• Het klachtenmechanisme (C&G) zal identificeren als project gerelateerde 

activiteiten de gemeenschappen negatief beïnvloeden  
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Potentiële economische gevolgen: 

• Beperkte mogelijkheden voor 

werkgelegenheid en 

ondernemingskansen 

Hoe zal Newmont omgaan met 

potentiële gevolgen: 

• Interne sollicitaties plaatsen ter 

stimulering van groei van de 

werknemers naar andere 

beroepscategorieën door instap 

mogelijkheden te creëren  

• Het regelmatig bijhouden van een 

project database met potentiële lokale 

ondernemers voor levering van 

goederen en diensten 

• Het identificeren van ‘adhoc’ of 

incidentele inkomensgenererende 

mogelijkheden (vullen van zandzakken, 

verzamelen van zaden voor reclamatie, 

etc.) 
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Potentiële gevolgen: Gezondheid 

• De kans op incidenten of lekkages 

langs de toegangsweg door een 

toename van project- gerelateerde 

verkeer 

 

Hoe zal Newmont omgaan met 

potentiële gevolgen: 

• Interne rij educatie en toepassing van 

verkeerslimieten en 

veiligheidsverhogende rij praktijken 

• Het geplande gebruik van de weg 

gedurende daglicht  

• Verkeersveiligheidsprogramma’s voor 

scholen langs de toegangsweg 

• Instellen van response plannen en 

schoonmaak bij incidenten en 

lekkages 
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