Kawina Communities
Key Baseline Findings:
• Ndyuka are represented by a
Granman who is appointed and
installed by the tribe and kapiteins.
• Outsiders should make contact with
the Kapitein and traditional authorities
before visiting.
• Kawina have astrong connection to
their tribal lands and culture and wish
to see their villages re-built.

How Newmont Will Manage Potential
Impacts:
• Newmont acknowledges that the
Project is on Kawina land.
• Target semi-skilled and skilled
positions to Kawina people
• Show respect to traditional authorities
and their decisions
• Train expat employees how to respect
Kawina and Maroon culture
• Conduct community engagement in
culturally appropriate manner
• Traditional Kawina villages will not be
physically affected by the Project
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Kawina Communities: Potential Economic Impacts
Potential Economic Impacts:
• Limited opportunities for employment and contracting
How Newmont Will Manage Potential Impacts:
• Kawina people will be given preference for employment and business
opportunities when possible
• Maintain consistent engagement with Kawina Traditional Authorities
regarding Project opportunities.
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Kawina Communities: Potential Land Use Impacts
Land Use Potential Impacts:
• Project lands will not be available for other
uses such as small scale mining,
hunting/fishing, and forestry
How Newmont Will Manage Potential
Impacts:
• Newmont will work with timber concession
owners to determine best way to address
cutting of commercially viable trees on their
concessions
• Full disclosure of Project details to Kawina so
they are fully informed of potential impacts
• Engage with Kawina miners to peacefully coexist outside the Project footprint
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Kawina Gemeenschappen
Baseline Studie Resultaten:
• Het hoogste gezag van de Ndyuka stam
is de Granman die wordt benoemd en
geinstalleerd door de Stam.
• Bezoekers/ buitenstanders dienen zich
altijd bij de basja/kapitein aan te melden
wanneer zij tribale gebieden bezoeken.
• Kawina’s hebben een sterke binding met
hun traditionele grondgebied en wensen
graag de wederopbouw van hun dorpen
Hoe zal Newmont omgaan met potentiële
gevolgen:
• Newmont erkent dat het Project zich op
het tribaal grondgebied van de Kawina
bevind.
• Ondergekwalificeerde en gekwalificeerde
arbeidsplaatsen ten behoove van Kawina
• Respect voor het traditioneel gezag en
haar besluiten
• Kennis bijbrengen aan expatriates van
tradities en gewoonten van de Kawina en
Marron cultuur in het algemeen
• Het organiseren van krutu’s op een
culturele acceptabele manier. Bijv:
gewoonten opvolgen en taboes
respecteren
• De Kawina dorpen zullen niet fysiek
beinvloed worden door het Project
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Kawina Gemeenschappen: Potentiële economische
gevolgen
Potentiële economische gevolgen:
• Beperkte mogelijkheden voor werkgelegenheid en ondernemingskansen
Hoe zal Newmont omgaan met potentiële gevolgen:
• Kawina’s zullen de voorkeur genieten bij werkgelegenheid en business
mogelijkheden indien mogelijk
• Het voeren van constante overleg met het Traditioneel Gezag van de
Kawina met betrekking tot Project kansen en mogelijkheden.
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Kawina Gemeenschappen: Potentiële gevolgen van
landgebruik
Potentiële gevolgen van landgebruik:
• Activiteiten zoals kleinschalige mijnbouw,
jacht, visvangst en bosbouw zullen niet
worden toegestaan binnen het Project gebied
Hoe zal Newmont omgaan met potentiële
gevolgen :
• Newmont zal samenwerken met
houtconcessionarissen om vast te stellen
welke methode het best is voor het oogsten
van bomen met een economische waarde in
hun concessie
• Volledige openheid van Project details aan
Kawina, zodat zij volledige geinformeerd zijn
over de potentiële gevolgen
• Overleg met met Kawina mijnbouwers om
vreedzame coëxistentie te bewerkstellingen
buiten de footprint van het Project
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