
Kliyente    ng    CARD MRI,   tumanggap 
ng parangal mula sa CMA ni LYKA CASAMAYOR
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Mula sa kaliwa patungong kanan: Senior Regional Director (OIC), Welland Sales; Regional Director (OIC), 
Judith Yeban; Senior Operations Director (OIC) for Mindanao Operations, Alvin Villamena; CARD, Inc. Deputy 
Executive Director, Vicente Briones, Jr.; BSP representative, Mary Rose Roque; CMA Awardee, Carmelita 
Dapanas; Mr.Ronie Dapanas; CARD MRI Managing Director, Flordeliza Sarmiento; at MCPI representative, 
June Hamoy sa araw ng pagkilala na ginanap sa Poblacion, Misamis Oriental noong ika-7 ng Pebrero, 2018.

Sa ika-15 taon ng 
pagkilala sa natatanging 
microentrepreneurs ng 
bansa, pinarangalan ng 
Citi Microentrepreneurship 
Awards (CMA) ang  
kliyente ng CARD MRI 
mula sa CENTER FOR 
AGRICULTURE AND 
RURAL DEVELOPMENT 
(CARD), Inc. (A 
Microfinance NGO) na si 
Carmelita Dapanas dahil 
sa semi-hydroponics at 
greenhouse organic farming 
nito sa Misamis Oriental.

Una nang natanggap ni 
Dapanas ang pagkilala noong 
ika-6 ng Disyembre 2017 bilang 
CMA’s Special Awardee (Agri 
Microbusiness) na ginanap sa 
Bangko Sentral ng Pilipinas 
(BSP) sa Maynila.  Noong 
ika-7 ng Pebrero 2018 ay muli 

niyang tinanggap ang nasabing 
pagkilala na isinagawa sa 
kaniya mismong bayan sa 
Manticao, Misamis Oriental. 

Ang CMA ay isang 
pambansang pagkilala para sa 
microentrepreneurs  ng bansa na 
naglalayong pataasin ang antas 
ng kamalayan sa microfinance 
at makapagbigay ng insentibo 
sa microentrepreneurs 
ng bansa katuwang ang 
BSP, Citi Philippines, at 
Microfinance Council of the 
Philippines, Inc. (MCPI).

“Ang pagkilala 
ay ibinibigay sa 
microentrepreneurs  na 
nagmamay-ari ng negosyong 
pang-agrikultural at 
nagpapamalas ng kanais-
nais na trabaho at 

CARD MRI, naitala 
ang 5-milyong 
kliyente ni RAFFY ANTES

Narating na ng CARD 
Mutually Reinforcing 
Institutions (CARD MRI) ang 
tagumpay ng pagkakaroon ng 
mahigit 5.1 milyong kliyente sa 
bansa. Ang lahat ng kliyenteng 
ito ay mayroong savings  at  
credit accounts sa financial 
institutions  ng CARD MRI. 

Ang tagumpay na ito 
ay bahagi ng estratehiya 
ng CARD MRI patungo sa 
5-8-40 na magkaroon ng 
walong milyong kliyente at 
40 milyong indibidwal na 
nakaseguro sa buong bansa sa 
loob ng limang taon mula 2015. 

“Ang aming patuloy 

na paglawak at pagbuo ng 
mga makabagong produkto 
at serbisyo, idagdag pa ang 
matinding dedikasyon ng 
mga kawani upang sugpuin 
ang kahirapan sa bansa ang 
mga dahilan  kung bakit 
namin nakamit ang tagumpay  
na ito,” sabi ni Flordeliza 
Sarmiento, managing 
director ng CARD MRI. 

Sa microinsurance, 
naiseguro ng CARD MRI 
ang mahigit 15.32 milyong 
indibidwal sa buong bansa. 

Pagpapalapit ng serbisyo sa 
mga mahihirap
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CARD MRI, naglabas ng PhP 18M tulong 
sa mga biktima ng Urduja at Vinta

Libreng serbisyong medikal 
tinanggap ng mga taga Visayas

Pagdadaos ng Christmas party 
kasama ang mga lolo at lola 5
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22 magkasintahan, ikinasal sa 
Araw ng mga Puso ni RAFFY ANTES

Nagpalitan ng pangako 
ang 22 magkasintahan sa 
nakaraang kasalang bayan 
na may temang “2018 I Do, 
I Do, Araw ng Pag-IBIG.” 
Ito  ay pinangunahan ng 
Pag-IBIG Fund, katuwang 
ang CARD Mutual 
Benefit Association, 
Inc. (MBA) noong ika-
14 ng Pebrero, 2018. 

Ang ginanap na 
kasalang bayan ay bahagi 
ng pangako ng dalawang 
organisasyon na matiyak 
na lahat ng pamilya ay 
makararanas ng benepisyo 
ng legal na kasal. 

Ang mga ikinasal ay 
mga miyembro-kliyente ng 
Pag-IBIG Fund at CARD 
Bank, Inc. sa lungsod 
ng San Pablo, Laguna. 
Mayroong pagkakataon ang 
mga miyembro-kliyente 
ng CARD Bank para sa 
benepisyo ng kasalang 
bayan sa tulong ng CARD 
MBA, ang microinsurance 
na institusyon ng CARD 
Mutually Reinforcing 
Institutions (CARD MRI). 

Nakatanggap din ang 
mga ikinasal ng libreng 
resepsyon kasama ang 
pagkain, lugar, musika at 

aliwan, symbolic gifts, 
singsing, at giveaways. 

Ayon kay May Dawat, 
CEO ng CARD MBA, isang 
paraan ng organisasyon ang 
pagsasagawa ng kasalang 
bayan upang mapatibay ang 
relasyon ng pamilya  ng bawat 
miyembro ng CARD. “Isa sa 
pinanghahawakan naming 
mahahalagang pag-uugali 
ay ang diwa ng pamilya. 
Gusto namin na lahat ng 
pamilya ay pahalagahan 
ang diwa ng pagsasama, 
kasiyahan at pagmamahal,” 
dagdag ni Dawat. 

Malugod na tinanggap ng mga bagong kasal ang isa’t isa upang habang buhay na magkasama sa 
hirap man o ginhawa, hatid ng Pag-IBIG Fund katuwang ang CARD MBA. 
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karakter, at nagsisilbing 
inspirasyon sa kapwa niya 
m i c r o e n t r e p r e n e u r s , ”       
pagbabahagi ng kinatawan ng 
BSP na si Mary Rose Roque.

Si Dapanas ay pitong 
taong kliyente ng CARD, Inc. 
(A Microfinance NGO) na 
miyembrong institusyon ng 
CARD Mutually Reinforcing 
Institutions (CARD MRI) 
na may misyong iwaksi ang 
kahirapan sa bansa at maiangat 
ang antas ng pamumuhay ng 
mga Pilipino sa pamamagitan 
ng microfinance, microsavings, 
microinsurance, pagnenegosyo, 
at marami pang iba. 

Ang nasabing pagkilala ay 
isinagawa sa Misamis Oriental 
upang bigyang inspirasyon 
din ang microentrepreneurs 
sa lokal na komunidad.  

“Para sa akin, ang mga 
pagkilalang tulad nito ang 
nagbibigay inspirasyon sa 
akin upang mas pagbutihin ko 
pa ang aking negosyo hindi 
lang para sa aking pamilya 
kundi pati na rin sa mga taong 
natutulungan ko dahil sa aking 

negosyo,” sambit ni Dapanas 
sa kaniyang talumpati.

“Ang CARD ang nagbigay 
sa akin ng pagkakataong 
umunlad hindi lang bilang 
isang negosyante kundi pati 
na rin bilang isang indibidwal. 
Nagbukas ito ng napakaraming 
oportunidad kaya naman 
lubos ang aking pasasalamat 
sa CARD,” dagdag niya. 

Ang pagkilala ay 
dinaluhan nina Mary Rose 
Roque, kinatawan ng BSP; 
June Hamoy, kinatawan ng 
MCPI; Flordeliza L. Sarmiento, 
Managing Director ng CARD 
MRI; Vicente Briones Jr., 
Deputy Executive Director; 
Alvin M. Villamena, Senior 
Operations Director (OIC) 
ng Mindanao; Welland Sales, 
Senior Regional Director 
(OIC); Judith Yeban, Regional 
Director (OIC); mga kawani 
ng CARD, Inc. Manticao 
Unit sa pangunguna ni Unit 
Manager Jaide Austria, mga 
kliyente ng CARD Inc., 
at  pamilya, kaibigan, at 
kamag-anak ni  Dapanas.
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Ayon kay Sarmiento, 
ang bagong direksiyon ng 
estratehiya ng CARD MRI 
ang nagtutulak sa pamunuan 
na maparating ang serbisyo 
sa malalayong komunidad. 

“Nagbukas kami ng mas 
maraming sangay na micro-
banking offices (MBO) at unit 
offices sa mga isla, probinsya, at 
bayan na limitado ang pormal 
na serbisyong pampinansyal,” 
dagdag ni Sarmiento. 

Pinapanatili ng CARD 
MRI ang operasyon ng NGO 
sa lahat ng lugar na may 
institusyong pambangko ang 
CARD. “Batay sa aming 
obserbasyon, ilan sa mga 
kliyente ng microfinance 
NGO ang hindi nailipat sa 
sistema ng formal banking 
dahil ang kanilang mga 
negosyo ay hindi naman 
nangangailangan ng malaking 
tulong pampinansyal,” 
sabi ni Jocelyn Dequito, 
executive director ng CARD, 
Inc.  (A Microfinance NGO)

Binigyang diin ni 
Dequito na ang mga kliyente 
na hindi kabilang sa mga 

transition ay maaaring mag-
avail ng pinakamataas na loan 
na PhP150,000 kabilang ang 
business at agricultural loans, 
edukasyon, at health loans. 

“Maaaring ilipat sa 
institusyong pambangko 
ang isang kliyente kapag 
ang negosyo ay mayroong 
kakayahang tumagal 
upang magkaroon ng mas 
malaking oportunidad sa 
pag-utang,” sabi ni Dequito.  

Gayundin, lahat ng mga 
gawain ng CARD MRI sa 
pagpapaunlad ng komunidad 
katulad ng community 
health days at iba pang 
capacity-building services 
ay pinagsama-sama upang 
mapalapit ito sa mga lugar 
na pinagsisilbihan ng CARD. 

Pinasimpleng proseso

Dahil sa paglaganap 
ng mga walang katiyakang 
nagpapautang, nag-isip ng mas 
simpleng paraan ang CARD 
MRI sa kanilang mga produkto 
at serbisyo upang maging 
accessible ito sa mga kliyente.

“Noong una, kapag ikaw 

CARD MRI, naitala ... 1 ay mag-aapply ng loan sa 
mga financial institution ng 
CARD MRI, umaabot ito ng 
tatlo hanggang apat na linggo 
bago maibigay ang pera,” sabi 
ni Elma Valenzuela, president 
at CEO ng Rizal Bank, Inc. 
“Ngayong mas pinasimple 
ang proseso, maaaring mag-
avail ang mga kliyente ng loan 
kinabukasan hanggang sa isang 
linggo,” dagdag ni Valenzuela. 

Bukod dito, ang ‘pay and 
go’ scheme ay inilunsad ng 
CARD MRI sa mga piling 
opisina sa buong bansa noong 
nakaraang taon. Ang  ‘pay 
and go’ ay nangangahulugan 
na ang mga kliyente ng CARD 
MRI ay hindi na kailangang 
dumalo sa lingguhang 
pagpupulong at maaari nang 
umalis sa center house matapos 
nilang mabayaran ang mga 
loan at mandatory savings. 

“Kadalasan, kapag 
ikaw ay isang kliyente ng 
CARD MRI, kailangan 
mong dumalo sa lingguhang 
center meeting. Maliban sa 
pagbabayad ng mga loan dues 
at savings sa pagpupulong, 
isang oportunidad ito upang 
matuto ng maraming bagay 
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Ang serbisyong hatid ng CARD MRI sa panahon ng kalamidad. Noong ika-26 ng 
Disyembre 2017 binisita ni Dr. Jaime Aristotle B. Alip, founder at chairman ng CARD Mutually 
Reinforcing Institutions (CARD MRI) ang CARD Bank Buhangin Branch, kasama si Claire 
Mercado, senior regional director ng CARD Bank- Mindanao. Nilalayon ng pagbisitang ito na 
malaman ang kalagayan ng pamamahagi ng CARD MRI Disaster Relief Assistance Program 
(CDRAP), bayad sa claims at pagba-validate ng unit managers at mga kawani ng CARD 
Bank, Inc., at CARD Mutual Benefit Association, Inc. (CARD MBA). Sa paglago ng CARD 
MRI kasama ang mga kliyente  nito, ipinakita ng pagbisita ni Dr. Alip na nariyan ang CARD 
MRI noong nanalanta ang Bagyong Urduja at Vinta. Umabot sa humigit 34,600 kilyente ang 
apektado dulot ng pagbaha dahil sa bagyong Urduja at 16,402 kliyente ang apektado naman 
dahil sa baha sa Davao at sa iba pang lugar noong nanalanta ang bagyong Vinta. - ni LYKA 
CASAMAYOR

CARD MRI, nagpadala ng 
tulong sa evacuees dahil sa 
banta ng Bulkang Mayon

ni JEFF TANDINGAN

Patuloy na dumarami 
ang mga naapektuhan na 
komunidad sa patuloy 
na paglabas ng mga abo 
galing sa Bulkang Mayon. 

Upang matulungan 
ang mga ito, ipinamahagi 
ng CARD MRI ang 
relief goods at gamot 
sa humigit 2,000 na 
apektadong pamilya 
ng mga kliyente nito. 

Tiniyak ng CARD MRI 
na ligtas ang kalagayan ng 
mga apektadong miyembro 
nito. “Mabilis kaming 
rumesponde upang bigyan 
sila ng relief assistance,” 
sabi ni CARD MRI 
Disaster Management 
Team Chairperson 
Marilyn M. Manila. 

Ibinahagi ni CARD 
MRI Managing Director 
Flordeliza Sarmiento na 
patuloy na nagsisikap 

ang CARD MRI upang 
makapagbigay ng mabilis 
na tugon sa oras ng 
kalamidad. “Patuloy 
naming oobserbahan 
ang pagkilos ng Bulkang  
Mayon. Hindi namin 
alam kung ano ang 
mangyayari, ngunit 
pinapangako namin na ang 
CARD MRI ay tutulong 
sa mga maaapektuhang 
komunidad,” dagdag niya. 

Sisiguraduhin ng 
CARD MRI na magiging 
handa ang mga komunidad 
na pinagsiserbisyuhan nito 
sa panahon ng kalamidad 
at mga di-inaasahang 
pangyayari. Kabilang sa 
pamamaraang ito ay ang 
pagbibigay ng edukasyon 
ukol sa mga kalamidad 
at paghahanda sa mga 
ito, at ang pagbibigay 
ng microinsurance 
bilang seguro sa mga 
kliyente at pamilya nito. 
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CARD MRI, naglabas ng PhP18M 
tulong sa mga apektado ng 
Urduja at Vinta ni RAFFY ANTES

Umabot ng PhP 18 milyon 
ang tulong na ipinagkaloob ng 
CARD Mutually Reinforcing 
Institutions (CARD MRI) sa 
mahigit 50,000 kliyente ng 
microfinance na apektado 
ng bagyong Urduja at Vinta. 

Batay sa datos ng 
claim settlement ng CARD 
Mutual Benefit Association 
(CARD MBA) noong ika-11 
ng Enero 2018, naitala ang 
34,000 kliyente ng CARD sa 
Mindoro, Samar, Leyte, Cebu, 
Batangas, Capiz, Masbate, 
at Antique na naapektuhan 
ng bagyong Urduja. Mahigit 
16,000 naman mula sa 
Agusan del Norte, Agusan 
del Sur, Misamis Oriental, 
Davao, North Cotabato, 
Lanao, Zamboanga del Norte, 
at Zamboanga Sibugay ang 
tinamaan ng bagyong Vinta.

“Karamihan ng mga 
apektadong kliyente ay 
nagmula sa mga lugar kung 
saan nanalasa si Urduja,” sabi 
ni Marilyn Manila, CARD 
MRI Disaster Management 
Team Chairperson, dinagdag 
pa niya na mayroong 
17 kliyente at kanilang 
mga pamilya ang hindi 

nakaligtas sa trahedya. 

Nagtala ng 1,773 
kalahatang bilang ng mga 
apektadong policy holders 
para sa re-house at may 
kabuuang claims payment na 
PhP2.51 milyon. Naghanda 
rin ng humigit PhP15 
milyon relief packs para sa 
mga apektadong kliyente. 

“Katangi-tangi ang 
kabayanihang ipinamalas 
sa panahong ito. Lahat ng 
unit offices na nakakasakop 
sa mga apektadong lugar na 
dinaanan ng bagyo ay nagpa-
pack ng relief goods na sapat 
sa mga kliyente na kanilang 
p i n a g s e s e r b i s y u h a n , ” 
dagdag ni Manila. 

Pagpapatibay ng 8-24 hour 
claims settlement

Mula sa matagumpay na 
estratehiyang 1-3-5 day claims 
settlement, inilunsad ng 
CARD MBA  ang 8-24 hour 
claims settlement  noong 2017. 

Nilalayon ng bagong 
pamamaraan na mabayaran 
ang claims ng mga policy 
holder sa loob lamang ng 
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Tumulong ang mga kawani ng CARD MRI sa paghahanda ng relief goods  para sa apektadong 
miyembro ng CARD at mga pamilya nito. Patuloy na ginagampanan ng CARD MRI ang misyon 
nitong pangalagaan ang mga kasapi nito. 

Libreng tulong, handog ng mahigit 700 
Negosyo Centers sa bansa – Sen. Bam 
Aquino

ni FITZGERALD CECILIO

Masayang ibinalita 
ni Sen. Bam Aquino na 
pumalo na sa mahigit 
780 ang Negosyo Centers 
sa iba’t ibang bahagi ng 
bansa, mula ng maisabatas 
ang Republic Act No. 
10644 o ang Go Negosyo 
Act noong Hulyo 2014.

Hinikayat niya 
ang CARD Nanays 
na magtungo sa 
pinakamalapit na Negosyo 
Centers sa kanilang 
lugar para mabigyan ng 
karampatang tulong.

“Bumisita na po tayo 
sa Negosyo Centers para 
sa libreng tulong sa inyong 
negosyo. Hindi dapat 
mag-atubiling lumapit 
ang ating CARD Nanays 
sa Negosyo Center dahil 
makatutulong ito sa 
pagtayo o pagpalaki ng 
negosyo,” sabi ni Sen. Bam. 

Isinulong ni Sen. Bam 
Aquino ang pagsasabatas 
ng Go Negosyo Act sa 
kanyang termino bilang 

chairman ng Committee 
on Trade, Commerce and 
Entrepreneurship sa Senado.

Ang kauna-unahang 
batas na naipasa ni Sen. Bam 
noong 2014 na tumutugon 
sa pangangailangan ng mga 
Pilipinong negosyante at 
micro, small and medium 
enterprises sa bansa.
Tagumpay ni Aling 
Carmela, tagumpay rin 
ng Negosyo Center

Isa sa mga natulungan 
ng Negosyo Center si Aling 
Carmela Tamayo na tubong 
Kalibo, Aklan. Noong una, 
simpleng maybahay lang 
siya ngunit nagkaroon 
ng kabuhayan dahil sa 
paggawa ng buri bayong.

Noong una, libangan 
lang ni Aling Carmela 
ang paggawa ng buri 
bayong na kung minsan 
ay binebenta sa malapit 
na kaibigan at kapamilya.

 Noong 2015, dumalaw 
si Aling Carmela sa 
Negosyo Center sa Kalibo 

upang magtanong ukol 
sa pagtatayo ng negosyo. 
Nang matuklasan ng mga 
taga-Negosyo Center 
ang kanyang galing sa 
paggawa ng buri bayong, 
hinikayat nila si Aling 
Carmela na dumalo sa 
iba’t ibang seminar. 

Sumali rin si Aling 
Carmela sa ilang trade fair, 
kung saan natuklasan ng 
Shangri-La Boracay ang 
kanyang produkto. Dahil 
dito, nakatanggap agad ng 
order si Aling Carmela 
mula sa premyadong hotel.

Sa una, nag-order ang 
Shangri-La ng isang libong 
buri bayong. Nang pumatok 
sa kanilang mga kliyente, 
umakyat sa pagitan ng 
1,000 hanggang 2,000 
buri bayong ang kinuha 
ng hotel mula kay Aling 
Carmela kada buwan.

Nakilala rin ni Aling 
Carmela sa trade fair si Ding 
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walong oras hanggang 24 
oras matapos ang aksidente 
na maaaring magdulot 
ng kasawian ng kanilang 
buhay at pagmamay-ari. 

Panahon ng rehabilitasyon

Matapos lumabas 
ng Philippine Area of 
Responsibility (PAR) sina 
Urduja at Vinta, nagtungo 
ang pamunuan ng iba’t ibang 
institusyon ng CARD MRI sa 
mga apektadong lugar upang 
tingnan ang kalagayan ng 
mga kliyente at mga kawani. 

“Ito ang naging daan 
namin upang marinig ang mga 
pangangailangan ng aming 
mga kliyente,” sabi ni Dr. Jaime 
Aristotle B. Alip, founder at 
chairman ng CARD MRI. 

Sa kasalukuyan, 
ipinagpaliban muna ang 
pangongolekta ng loans. 

“Hinihintay lang namin ang 
listahan ng mga miyembro 
na ipagpapaliban ang 
pangongolekta ng bayad,” sabi 
ni Vicente Briones, deputy 
executive director ng CARD, 
Inc. (A Microfinance NGO)

Maaari ding mag-avail 
ng mga calamity loan at 
housing improvement loan 
na mas mahaba ang termino. 
Bukod dito, nagsasagawa ang 
CARD MRI ng isang modyul 
kung saan matutulungan 
ang mga kliyente ng CARD 
sa kasalukuyan nilang 
sitwasyon sa tulong ng 
CARD-MRI Development 
Institute (CMDI). 

“Makatutulong ang 
modyul na ito upang makaisip 
ng alternatibong pamamaraan 
kung sakaling ang kanilang 
pinagkukunan ng kita ay 
nasira,”  pagtatapos ni Dr. Alip.
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Pinangunahan ni Sen. Bam ang pagbubukas ng Negosyo Center sa Marawi City. Ito 
ay magbibigay ng karagdagang tulong sa mga kababayang nais magtayo ng negosyo. 

Perez, isang negosyante 
na nakabase sa Maynila. 
Dahil pumatok sa Maynila 
ang eco-bag, naisipan ni 
Ding na kumuha kay Aling 
Carmela ng maraming 
buri bayong para ibenta.

Hanggang ngayon, 
tuluy-tuloy pa rin ang 
dating ng order mula 
sa Shangri-La at kay 
Ding. Naging trainor na 
rin si Aling Carmela sa  
paggawa ng buri bayong 
sa iba’t ibang Negosyo 
Center sa lalawigan. 
Kabilang siya sa halos 
isang milyong kliyente na 
natulungan ng Negosyo 
Centers mula nang ito’y 
simulan noong 2014.

“Ang Negosyo Center 
ay katuparan ng ating 
hangarin na bigyan ng 
tulong at suporta ang 
mga negosyanteng Pinoy 
at maliliit na negosyo 
sa iba’t ibang lugar,” 
wika ni Sen. Bam.

Itinatakda ng 
Go Negosyo Act ang 
paglalagay ng Negosyo 
Center sa lalawigan, 
siyudad, at munisipalidad 
sa buong bansa na siyang 
tutulong sa mga gustong 
magpalago ng negosyo, 
kahit gaano man kaliit.

Sa pamamagitan 
ng Negosyo Center, 
maiuugnay tayo sa 
mga training program, 

makukunan ng pondo, 
mas malalaking merkado, 
at iba pang makakatulong sa 
pagtagumpay ng negosyo.

Maliban sa mga 
Negosyo Centers, isinulong 
din ni Sen. Bam ang 
pagpasa ng iba pang batas 
para sa kapakanan ng 
maliliit na negosyo, tulad 
ng Microfinance NGOs 
Act na nakatulong sa mga 
MFIs tulad ng CARD.

Si Sen. Bam rin ang 
principal sponsor ng batas 
para sa libreng kolehiyo, 
kung kaya magiging libre na 
ang tuition at miscellaneous 
fees sa mga pampublikong 
unibersidad at kolehiyo.
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sa mga diskusyon sa credit 
with education (CwE) 
session,” ayon kay Aristeo 
Dequito, president at CEO 
ng CARD SME Bank. 

Sa kasalukuyan, 
mayroong 45% ng kabuuang 
bilang ng mga kliyente ng 
CARD sa buong bansa ang 
nasa ilalim ng ‘pay and go’ 
scheme. “Kahit na ang CwE 
session ng mga kliyente ng 
‘pay and go’ ay ginaganap 
isang beses sa isang buwan, 
ang mahahalagang pag-uugali 
ng CARD MRI ay hindi 
nawala,” diin ni Dequito. 

Cashless na transaksyon

Noong 2016, sinimulan 
ng CARD ang pagsaliksik 
sa Core Banking System 
(CBS) upang magkaroon ng 
pangkalahatang sistema sa 
lahat ng banking institutions 
nito. Nanguna sa mga 
miyembrong institusyon ng 
CARD MRI ang CARD 
Bank sa paggamit ng CBS. 

“Isa sa mga alternatibong 
pamamaraan ay ang 
paglunsad ng konek2CARD 
mobile application,” sabi ni 
Marivic Austria, president 
at CEO ng CARD Bank. 

Ang isang kliyente na 
mayroong Matapat ATM 
or pledge savings account 
ay maaaring gumamit 
ng mobile application 
mula sa self-initiated 
transactions. Mayroon 
ding mga transaksyon na 
maaaring magawa sa tulong 
ng konek2CARD agents 
katulad ng, cash in, cash out 
completion; fund transfer; 
at agent assisted payments. 

Upang magamit ang lahat 
ng features ng konek2CARD 
application, kinilala ang 
ilang agents na maaaring 
pag-withdrawhan ng mga 
kliyente sa tulong ng cash-
out transactions at maaaring 
magbayad ng kanilang dues 
sa tulong ng agent assisted 
payments. Ang konek2CARD 
agents ay mga piling 
indibiduwal na maaaring 
kliyente ng CARD Bank o hindi  
na binibigyan ng oportunidad 
na maging kasosyo ng 
institusyon sa pagkakaloob 
ng tulong pampinansyal 
sa lahat ng komunidad. 

Tinuturing din na “Point 
of Service” ang mga agent, 
kung saan napunta ang 
mga customer tulad ng mga 
kliyente ng CARD Bank upang 
magkaroon ng transaksyon 
gamit ang mobile phones at 
mapanatili ang magandang 
serbisyo sa mga kliyente. 

“Minimithi namin na 
maging cashless na ang lahat 
ng transaksyon dahil mas 
mura ito at mas mababa ang 
panganib,” panapos ni Austria.

Sa ngayon, mayroong 
15 na sangay ang CARD 
Bank sa Laguna, NCR, Bicol 
Region at Quezon province 
ang nagsagawa ng bagong 
Core Banking System. 

Ang CARD, Inc. (A 
Microfinance NGO), CARD 
Bank, Rizal Bank Inc, at 
CARD SME Bank ang apat 
na institusyong pampinansyal 
ng CARD MRI, isang social 
development organization 
na naglalayong wakasan 
ang kahirapan sa bansa. 
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Mula 2006 ay 
nagsasagawa na ang CARD 
MBA ng mga kasalang bayan 
na nagbigay tulong sa mahigit 
1,200 na magkasintahan sa 
buong bansa. Sila ay mga 
kliyente mula sa apat na 
institusyong pampinansyal 
ng CARD MRI, partikular 
ang CARD, Inc., CARD 
Bank, Inc., CARD SME 
Bank, Inc., at Rizal Bank, Inc. 

Ayon kay Arnel Sevilla, 
namumuno sa isang sangay 
ng Pag-IBIG Fund sa San 
Pablo City, mayroong 
humigit 2,000 pares ang 
magpapakasal sa araw 
ng mga puso sa tulong 
ng programang kasalang 
bayan; at humigit 20,000 
na ang naikasal mula ng 
ito ay isagawa noong 2011.  

“Binabati namin ang 
mga bagong kasal sa Araw 
ng mga Puso! Sisiguraduhin 
namin na ang Pag-IBIG 
Fund ay palaging handang 
tumulong sa inyong mga 
pangangailangan,” sabi ni 

CEO Acmad Rizaldy Moti.  

Pinarating din ng Pag-
IBIG Fund Chair Eduardo del 
Rosario ang mainit na pagbati 
sa mga magkasintahan.  

Pinangasiwaan naman 
ni Judge Amy Melba Belullia 
ang naging kasalan. Sa loob 
ng selebrasyon ay inalala 
ng magkasintahan kung 
paano sila nagkakilala. 

“Naaalala ko ang unang 
beses na nagkatinginan 
ang ating mga mata habang 
ako ay naglalaba sa ilog at 
ikaw naman ay nakasakay 
sa kalabaw. Aksidente 
siyang nahulog sa lupa 
at sa huli ay nahulog din 
siya sa akin,” tukso ng isa 
sa mga babaeng ikinasal. 

Ang pinakamatandang 
magkasintahan na ikinasal 
ay may  edad na 66. Isang 
regular na gawain ng Pag-
IBIG Fund ang kasalang 
bayan na isinasagawa 
tuwing ika-14 ng Pebrero 
sa tulong ng CARD MBA. 

1Kasalang bayan

          BALITANG PANREHIYON
Christmas party 
kasama sina lolo at 
lola, isinagawa

ni RAFFY ANTES

Pinili ng mga kawani 
ng CARD Bank Davao 
Branch na idaos ang 
kanilang Christmas 

Party kasama ang 72 
na mga nanay at tatay 
ng Missionaries of 
Charity of St. Therese of 

Buong pusong idinaos ng mga kawani ng CARD Bank Davao Branch ang kanilang Christmas 
Party kasama ang mga lolo at lola na nasa care home upang ipamahagi ang biyayang kanilang 
natanggap at maiparamdam ang pagmamahal sa kapwa. 

Calcutta sa Davao City 
noong Disyembre 2017.

“Napagkasunduan 
naming lahat na 

maglikom ng pondo 
upang makagawa kami 
ng paraan na mapadama 
ang pagmamahal 
ngayong Pasko,” sabi 
ni Joseph Labastida, 
regional director. 

Mula sa pondong 
nalikom, nakapaghanda 
ang Davao branch 
ng isang masayang 
tanghalian kasama 
ang mga matatanda 
sa care home. 

Bukod dito, nakabili 
din ng grocery  items 
at personal na mga 
pangangailangan na 
lubos na makatutulong 
sa kanila. 

“Habang nakikita 
ko ang ngiti ng mga lolo 
at lola mula sa aming 
mga munting regalo, 
lalo akong nagkaroon 
ng inspirasyon upang 
mapadama ang 
pagmamahal sa iba,” 
pahayag ni Marlo 
Fuerzas, area manager. 

Nagkaroon din 
sila ng pagkakataon 
ng makapagbigay 

ng mga laruan at 
pagkain sa mga may 
sakit at malnourished 
na bata na nakatira 
rin sa care home. 

“Marami pang 
tao sa mundo ang 
nangangailangan ng 
pagmamahal. Mula 
sa mga biyayang 
ating natatanggap, 
mas lalong kailangan 
nating ibahagi rin sa 
iba ang mga biyayang 
ito,” pagbibigay 
diin ni Labastida. 

Lubos ang 
pagkagalak ni Clarita 
Mercado, Senior 
Regional Director 
ng CARD Bank sa 
Mindanao sa ginawa 
ng mga kawani. 

“Naglalaan tayo 
araw-araw ng mga 
programa tungkol 
sa microfinance at 
social development sa 
mga komunidad kung 
saan tayo nagbibigay 
ng serbisyo; isang 
inspirasyon ito para sa 
atin,” sabi ni Mercado.



6
EDITORYAL Tagumpay ng CARD, 

Tagumpay ng Pamilyang Pilipino!
Sa nakaraang 30 taon, ang 

CARD Mutually Reinforcing 
Institutions (CARD MRI) ay 
patuloy na inaangat ang kalidad 
ng buhay ng pamilyang Pilipino 
sa pamamagitan ng pagbibigay 
ng tulong pinansyal, edukasyon, 
hanapbuhay, microinsurance, at 
iba pa. Tulong-tulong ang iba’t 
ibang mga institusyong bumubuo 
nito upang mabigyan ng kalidad 
na serbisyo ang mga Pilipino. 
Sa ngayon, mahigit limang 
milyong mamamayan na ang 
pinagsisilbihan ng CARD MRI. 

Sa loob ng tatlong dekada 
ay patuloy na nakatatanggap 
ang CARD MRI ng iba’t ibang 
parangal. Halimbawa na rito ang 
Ramon Magsaysay Award for 
Public Service noong 2008, Prize 
for Excellence in Community 
Economic Development  noong 
2007, People Power Award noong 
2005, at Flame of Excellence 
Award noong 2000. Bukod dito, 
nakatutuwa ring malaman na 
marami ng mga kliyente ng 
CARD ang nabigyan ng parangal. 
Tatlo sa mga natatanging kuwento 
ang tagumpay nina Carmelita 
Dapanas, Remedios  Olquindo, 
at Felisa Rey.  Patunay ang mga 
kuwentong ito sa kalidad ng 
serbisyong ibinabahagi sa atin ng 
CARD gayundin sa pagpupunyagi 
ng bawat kasapi nito. 

Maraming salamat, CARD 
MRI!

Isa sa mga katangi-tanging 
miyembro ng CARD si Carmelita 
Dapanas ng Misamis Oriental.  
Noong Disyembre 2017, siya  ay 
itinanghal na CMA’s Special 
Awardee for Agri Microbusiness 
at nitong nakaraang Pebrero 7, 
2018, muli siyang pinarangalan 
ng Citi Microentrepreneurship 
Award dahil sa kanyang semi-
hydroponics at greenhouse 
organic farming. Siya ay pitong 
taon nang miyembro ng CARD 

MRI. Para sa kanya, ang 
natanggap na parangal ay hindi 
lamang sa paglago ng kanilang 
negosyo kundi ay sa pagtulong 
sa mga Pilipino na magkaroon 
ng hanapbuhay. Nagpapasalamat 
siya sa CARD MRI dahil sa 
pagkakaroon niya ng negosyo at 
pag-unlad sa sarili.

Ang kuwentong tagumpay 
ni Carmelita ay sadyang kahanga-
hanga at maaaring paghugutan ng 
inspirasyon ng bawat miyembro 
ng CARD. Isa lamang siya sa 
marami pang miyembro na may 
mga kuwento ng pagsisikap at 
pagpupunyagi. Noong 2012, 
pinangaralan ng Galing Ni Nanay 
2012- Pamilyabilidad Awardee si 

Remedios Peralta Olquindo.  Ang 
dating hanapbuhay ni Remedios 
ay pagbebenta ng mga gamit sa 
pangingisda. Ngunit ito ay nalugi 
dahil sa matinding kompetisyon. 
Umutang siya sa CARD Bank 
upang magtayo ng bagong 
negosyong water refilling station 
sa Quezon. Ang pagsisimula ng 
bagong negosyo ay mahirap pero 
sa tulong ng kanyang pamilya, ito 
ay naging matagumpay. Siya ay 
kumikita ng PhP 120,000 kada 
taon. Mahigit sampung taon ng 
miyembro ng CARD Bank si 
Remedios. 

Hindi naman inakala ni Felisa 
Rey na mapapaunlad ng cookies 
na gawa sa arrowroot ang kanyang 

buhay. Noong siya ay bata pa, 
siya ay nagtinda ng mga tinapay 
upang mayroong ipangtustos sa 
kanyang pag-aaral at makatulong 
sa pamilya. Makalipas ang ilang 
taon, naisipan niyang gumawa ng 
cookies mula sa arrowroot. Gamit 
ang kanyang naipon, nagsimula 
siyang magbenta ng mga ito sa 
mga maliliit na panaderya. Siya 
ay nangutang sa CARD Bank at sa 
kanyang kaibigan upang mayroong 
maimpambili ng makina. Hindi 
nagtagal, dumami ang pag-aaral 
tungkol sa arrowroot at marami 
ang nagtanim nito sa kanilang 
lugar. Ngayon ay mayroon ng 
mahigit 20 tindahan si Felisa. 
Tuloy pa rin kami.

Simula nang naitatag 
ang CARD MRI noong 1986, 
patuloy nitong tinutulungan ang 
mga Pilipino, lalong lalo na ang 
mga kababaihan at kanilang 
pamilya. Sa pamamagitan ng mga 
serbisyo at benepisyong kanilang 
ipinagkakaloob, patuloy ang 
kanilang paglaban sa kahirapan.

Sinisiguro ng pamunuan ng 
CARD MRI na mas palalawakin 
pa ang mga serbisyo sa 
pamamagitan ng mas matinding 
pagsusuri sa pangangailangan ng 
kanilang mga miyembro upang 
sa gayon ay magtagumpay ang 
bawat pamilyang Pilipino na 
maiangat ang antas ng kanilang 
pamumuhay.  



Isa sa mga 
kinahuhumalingan ng 
maraming bata, binata, dalaga, 
at matanda sa panahon ngayon 
ang Facebook, Instagram, 
Twitter, at iba pang uri ng social 
media. Pagkagising pa lang sa 
umaga hanggang sa pagtatapos 
ng araw ay libo-libong posts at 
status ang mababasa sa lahat 
ng sulok ng paligid. Kulang na 
lang ay maging panganganak ng 
alagang hayop o ang pagwawala 
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REPLEKSYON
Mag-isip, magsaliksik, bago 

mag-click
ni JP SISON

ng lasinggerong kapitbahay 
ay mailathala sa publiko. 

Talamak ding gawain lalo 
ng kabataan gamit ang social 
media ay ang tinatawag na  
cyberbullying o ang sadyaang 
pangungutya o pagsasapubliko 
ng mga kapangitan at 
kapintasan ng kapwa. Simula 
nang maging uso ang ganitong 
bisyo ay naging kaliwa’t kanan 
na rin ang tumataas na kaso ng 

mga walang kalaban-labang 
biktima na hindi malaman 
kung paano dedepensahan 
ang sarili. Kasabay nito ay 
mapapansin din ang gawaing 
ito ay nagiging sanhi ng 
nakaaalarmang insidente ng 
depresyon, at suicide sa pagitan 
ng users ng social media.

Bagama’t hindi natin agad-
agarang mapipigilan ang hindi 
birong kaso ng cyberbullying 
sa mga tahanan, paaralan, 
at lipunan, marami tayong 
pwedeng gawin upang ipaalam 
sa mundo ang matinding 
epekto nito sa buhay ng mga 
gumagamit ng social media. 

Sa pamamagitan ng pagiging 
matalinong user ay mapipili 
natin ang mga impormasyon 
at salitang maaaring ibahagi 
sa media. Sa halip na 
negatibo ay mas makabubuti 
kung dadagdagan natin ang 
positibong komento sa lahat ng 
comment thread sa anumang 
larawan o sitwasyong 
makikita at mababalitaan 
sa Facebook at Twitter. 
Makatutulong sa pagsulong 
ng anti-bullying campaign 
ang pagsasaliksik sa mga 
posibleng gawain at paraan 
upang abutin ang madalas na 
biktima ng cyberbullying. Ilan 

lamang ang counselling at small 
group na maaaring magbigay 
at magturo sa atin kung 
paano maging responsableng 
social media user.

Katulad ng matandang 
kasabihang “Walang 
manloloko kung walang 
magpapaloko,”  mababawasan 
natin ang mga biktima ng mga 
nabu-bully kung tayo mismo 
ay hindi mambu-bully. Walang 
masama sa pakikisabay sa 
uso sa gitna ng umuunlad na 
mundo basta’t huwag nating 
kalilimutan ang mag-isip, 
magsaliksik bago mag-click.

Isang magandang simula para 
sa taong 2018 na makita ang liwanag 
ng ating mga pangarap. Ang mga 
nakalatag nating estratehiya sa 
pagkamit ng ating misyon na 
magkaroon ng walong milyong 
kliyente na matutulungan at 40 
milyong indibidwal na nakaseguro 
pagdating ng taong 2020 ay tila 
nagkakaroon na ng katuparan. 
Sa kasalukuyan, nakapagtala na 
tayo ng mahigit limang milyong 
kliyente mula sa iba’t ibang 
sulok ng bansa. Ang tagumpay 
na ito ay mula sa matinding 
dedikasyon at pagkakawang-gawa 
ng 21 institusyon ng CARD MRI. 

Patunay rin sa tagumpay ng ating organisasyon ang pagkilalang 
iginawad ng Citi Microentrepreneurship Awards (CMA) sa isang 
miyembro ng CARD, Inc. (A Microfinance NGO) na tumanggap 
ng special award para sa Agri Microbusiness. Ipinapaabot ko 
ang aking pagbati at kagalakan para sa mga miyembrong patuloy 
na nagsusumikap upang matulungan hindi lamang ang kanilang 
pamilya kundi pati na rin ang mga taong malapit sa kanila.

Sa patuloy na paglawak ng serbisyo ng CARD MRI, naisasakatuparan 
natin ang mithiin ng mga pamilyang nagnanais na makapagsimula ng maliit 
na negosyo. Noong mga nakaraang buwan, muli tayong nagbukas ng mga 
bangko na nagbigay pag-asa sa maraming pamilyang Pilipino. Patuloy 
nating sinisikap na mailapit ang ating mga produkto at serbisyo lalo’t higit 
sa mga malalayong lugar na lubos na nangangailangan ng mga benepisyo.

Samantala, tila isang pambihirang pagkakataon na masaksihan ang 
pagdiriwang ng CARD-MRI Development Institute (CMDI) sa ika-18 taon 
ng pagkakatatag nito kasabay din ng pagdirawang sa Araw ng mga Puso. 
Sa temang, “18 years of Sustaining Passion: Learning, Development, and 
Education,” kaakibat nito ang pagtupad natin sa pangarap ng mga mag-
aaral ng CMDI na nagnanais matulungan ang kani-kanilang pamilya 
gayundin ang magbigay pa ng mga kaalaman at kasanayan sa ating mga 
kawani upang mas mapabuti ang pagbibigay serbisyo sa mga komunidad. 

Binabati ko rin ang 22 nag-isang dibdib sa mass wedding 
na pinangunahan ng PAG-IBIG Fund katuwang ang CARD 
MBA. Layunin ng programang ito na matulungan ang mga 
miyembro ng parehong institusyon na maisalegal ang kanilang 
pagsasama at magkaroon ng mas masayang pagmamahalan. 

Sa kabilang dako, muling sinubok ang ating katatagan sa 
paghagupit ng Bagyong Basyang sa Mindanao ngunit hindi tayo 
nagpatinag at agad nating inaksyunan sa pamamagitan ng ating 
CARD MRI Disaster Relief Assistance Program o CDRAP. Nag-abot 
tayo ng tulong sa mahigit 15,000 miyembro na apektado ng bagyo. 

Patuloy na mananatili ang CARD MRI sa orihinal nitong misyon. 
Ang pagtaguyod sa isang organisasyon na ginagabayan ng core values nito 
ang nagbibigay ng pinakamabisang pamamaraan ng paghahatid serbisyo.

Isang masayang pagbati sa mga 
kawani at miyembro ng CARD MRI 
mula sa pagtala natin ng limang milyong 
kliyente sa loob ng nakaraang dalawang 
taon. Tunay na patuloy ang paglawak ng 
ating mga serbisyo kung kaya’t maraming 
indibidwal pa ang ating natutulungan. 

Lubos akong nagpapasalamat 
sa masisipag at magagaling na mga 
kawani nang lahat ng institusiyon ng 
CARD MRI. Hindi maitatago ang 
mga natatanging kakayahan ng bawat 
isa at ang patuloy na pagbibigay ng 
dekalidad at matapat na serbisyo sa 
mga miyembro nito. Magkakaiba 

man ang likas na katangian sa trabaho, ngunit makikita pa rin ang 
pagtutulungan upang makapagbigay serbisyo sa ating mga kababayan. 

Malaking parte ng ating mga katuparan ay ang mga miyembro ng 
CARD MRI. Dahil sa kanila ay patuloy na lumalawak ang saklaw ng 
ating mga serbisyo. Maituturing natin sila bilang tagapagtaguyod ng 
buong CARD MRI dahil sa kanilang patuloy na pagtangkilik sa ating 
mga produkto at serbisyo na nagiging susi ng ating mga tagumpay. 

Patuloy pa nating pauusbungin ang ating mga serbisyo upang makaranas 
pa ang ibang komunidad ng pagiging financially inclusive. Nagsagawa tayo ng 
mga pagsasanay  ukol sa Shari’ah financing strategy mula sa Domphet Dhuafa, 
upang tuluyan nating mapaabot ang ating mga serbisyo sa ating mga Muslim 
na kababayan na hindi makakaapekto sa kanilang batas at paniniwala. Mula 
dito ay wala ng magiging hadlang upang ang buong bansa any makaranas 
ng pagiging financially inclusive ano man ang relihiyon o paniniwala. 

Bibigyan natin ng prayoridad ang kalusugan ng ating mga miyembro 
at kanilang mga pamilya upang hindi lamang ang kanilang kabuhayan 
ang ating matulungan, kundi pati na rin ang kanilang mga karamdaman. 
Patuloy nating paiigtingin ang pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan 
sa mga komunidad na walang kakayahang makapagpagamot sa 
mga ospital sa tulong ng mga Community Health Day (CHD).

Mas gagamitin pa natin ang teknolohiya upang maipaabot pa 
ang ating mga serbisyo. Maglulunsad tayo ng mga adbokasiyang 
makatutulong sa ating mga miyembro sa pamamagitan ng social 
media. Pabibilisin pa natin lalo ang ating mga operasyon upang 
lubusang makatulong sa ating mga miyembro sa tulong ng teknolohiya. 

Mula sa ating adhikain na mapagserbisyuhan ang walong milyong 
kliyente at 40 milyong nakaseguro sa loob ng limang taon, patuloy nating 
gagawin ang ating makakaya upang makapagbigay inspirasyon sa ating 
mga miyembro na maging mahusay sa kanilang mga negosyo hindi 
lamang para sa kanilang mga pamilya, ngunit para rin sa iba pang tao 
na mabibigyan nila ng mga trabaho. Tulong-tulong tayo na wakasan ang 
kahirapan sa bansa upang ang lahat ay makaranas ng kaginhawan sa buhay.
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         BALITANG PANGKALUSUGAN
Libreng serbisyong 
medikal, tinanggap ng 
mga taga Visayas

ni RAFFY ANTES at JADE JEMPIS

Mahigit 2,200 
indibiduwal mula sa Daan 
Bantayan, Bogo City, Tuburan 
at Catmon sa probinsiya 
ng Cebu,  at Lorente, 
Quinapondan, Basey, at 
Catbalogan City sa Samar 
ang nakatanggap ng libreng 
serbisyong medikal, dental, 
at optikal mula sa CARD, 
Inc. (A Microfinance NGO) 
Sa nakaraang Community 
Health Days (CHD) noong ika 
16-21 at 17-20 ng Enero 2018. 

Bilang bahagi ng 
programa ng Microfinance 
and Health Protection 
(MaHP) Unit ng CARD, ito 
ay regular na inisyatibo ng 
organisasyon para sa kanilang 
mga kliyente kasama ang 
kanilang pamilya sa buong 
bansa. “Isa ang kalusugan 
sa aming prayoridad para 
sa microfinance at social 
development,” sabi ni 
Jocelyn Dequito, executive 
director ng CARD, Inc.

“Nagsagawa rin kami 
ng mga heath education 
ukol sa paghubog sa 
magandang kalusugan sa 
mga micro-entreprenuer,” 
sabi ni Marilyn Manila, 
direktor ng community 

development ng CARD. 

Nagiging matagumpay 
ang mga CHD sa tulong ng 
mga doktor, dentista, nars at 
ng BotiCARD, Inc. na isang 
parmasya ng CARD MRI na 
nagbibigay ng dekalidad na mga 
gamot sa abot-kayang halaga. 

Mula 2006, patuloy ang 
CARD MRI sa pagtulong at 
pagkakaloob ng mga serbisyo 
at programang pangkalusugan 
ng CARD. Ninanais nito 
na mapabuti ang buhay 
ng mga Pilipino sa tulong 
ng mabuting kalusugan. 

Ito ang kauna-
unahang serye ng CHD na 
pinangunahan ng CARD, 
Inc. (A Microfinance NGO) 
sa taong ito. Iaanunsyo ng 
CARD account officers 
sa kani-kanilang mga unit 
office ang susunod na 
serye ng health caravan sa 
Cebu sa buwan ng Pebrero.

Ang CARD, Inc. (A 
Microfinance NGO) ay 
nakabase sa Lungsod ng San 
Pablo, Laguna na may mahigit 
1,490 na opisina sa buong 
bansa, 1.9 milyong kliyente 
ang naserbisyuhan, at PhP9.9 
bilyong kabuuan ng ari-arian. 

Umabot sa 800 Cebuano ang natulungan ng apat na Community Health Days (CHDs) mula 
sa Daan Bantayan, Bogo City, Tuburan, at Catmon sa probinsiya ng Cebu noong ika 16-21 
Enero  2018.

Kampanyang 4s kontra 
dengue, inilunsad ng 
DOH ni JP SISON

Kamakailan lang ay 
matatandaang ipinakilala 
ng Department of Health 
(DOH) sa publiko ang mas 
pinalakas na kampanya nito 
laban sa tumataas na bilang 
ng biktima ng dengue. 
Kaakibat ng nasabing 
ahensya ang Department 
of Education (DepEd), 
Department of Interior and 
Local Government (DILG), 
at ilang lokal na pamahalaan 
sa bansa. Ang naturang 
panawagan ay mahigpit 
na ipinatutupad sa loob at 
labas ng mga paaralan at 
komunidad. Kabilang sa 
bahagi ng proyektong ito 
ng DOH ang pamimigay 
ng 10,000 Insecticide 
Treated Screens (ITS) 
sa mga piling mababang 
pampublikong paaralan  sa 
buong bansa bilang parte 
ng kanilang isinasagawang 
hakbang sa pagsugpo sa 
paglaganap ng dengue.

Bukod sa distribusyon 
ng mga ITS na subok 
na makapagbibigay 

protesksiyon sa mga mag-
aaral sa loob ng mga 
paaralan laban sa mga lamok 
na may dalang dengue 
virus, maigting rin ang 
pagsasakatuparan ng Aksyon 
Barangay Kontra Dengue 
o ABaKaDa at mahigpit na 
pagsunod sa kampanyang 
4s. Ang kampanya ay 
patungkol sa apat na 
hakbang na kailangang 
sundin ng mamamayan 
na kinabibilangan ng: 1) 
search and destroy mosquito 
breeding places; 2) self-
protection measures; 3) seek 
early consultation for fevers; 
at 4) say yes to fogging. 
Ayon sa DOH, ang unang 
hakbang upang maiwasan 
ang dengue ay magsisimula 
sa ating mga tahanan. 
Mahalagang kasabay ng 
pag-alala sa mga naibigay 
na hakbang ng ahensya ay 
ang personal na pagsunod 
at pagsasakatuparan 
ng bawat miyembro ng 
pamilya sa inilunsad na 
kampanya. Sa pamamagitan 
nito ay hindi lamang ang 

ating sariling pamilya ang 
maliligtas kundi maging 
ang buong komunidad.

Sa talamak na kaso 
ng dengue sa bansa ay 
nakapagtala ang DOH ng 
higit-kumulang na 93,000 na 
bilang ng biktima sa taong 

ito. Masasabing mas mataas 
ang bahagdan nito mula sa 
naitalang bilang ng biktima 
noong 2017. Gayunpaman, 
nasa higit 260 na ang 
naitalang namatay ngayong 
taon. Bagama’t patuloy ang 
pagtaas ng bilang ng kaso 
ng virus, ipinakikita na sa 
pamamagitan ng wastong 
pagsasagawa ng 4s at 
pagpapanatili ng kalinisan 

unang-una sa ating mga 
tahanan, paaralan, at buong 
komunidad ay mapipigilan 
natin ang patuloy na 
paglobo nito. Sama-sama 
nating puksain ang mga 
lamok na sanhi ng dengue 
at sabay-sabay nating 
protektahan ang ating mga 
pamilya, mga kaibigan 
at mga mahal sa buhay.

          BALITANG PANG-EDUKASYON
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ENTERTAINMENT SECTION

          BALITANG PANG-EDUKASYON

ni JP SISON

Edukasyong “Para sa Bata, 
Para sa Bayan,” isinusulong 
ng Teach for the Philippines

 Kasabay ng kaliwa’t 
kanang pagsulpot ng pagbabagong 
hatid sa sistema ng edukasyon sa 
bansa ay ang paglobo rin ng mas 
mataas na bilang ng kabataang 
salat sa aral. Mga batang sa 
murang edad ay nagbabanat na 
ng mga buto upang mapunan 
ang kumakalam na tiyan; mga 
bantay ng lansangan na gutom at 
uhaw sa pagkatuto. Maliban dito 
ay patuloy din ang pag-angat ng 
bilang ng mga kulang na libro, 
upuan at iba pang kagamitan  sa 
pagtuturo sa mga pampublikong 
paaralan. Bilang resulta, 
inaasahang mas palalawakin pa ng 
pamahalaan ang kanyang adhikain 
sa pagpapalawak at paghubog ng 
kabataang Pilipino sa pamamagitan 
ng libreng edukasyon.

 Upang matugunan ang 
ilan sa mga suliraning pang-
edukasyon na kinakaharap ng 
bansa ay isinusulong ng Teach 
for the Philippines (TFP), 

isang organisasyon na binuo 
noong 2012 nina Lizzie Zobel, 
Margarita Delgado, at Clarissa 
Isabelle Delgado. Ito ay binubuo 
ng mga propesyunal na may 
pusong handang magturo na 
nagbibigay at nagpapalawig ng 
libreng edukasyon sa maraming 
eskwelahan sa iba’t ibang lugar 
sa loob ng bansa. Layunin ng 
TFP ang maging kakampi ng 
milyon-milyong guro sa bansa 
na makapagbahagi ng kaalaman 
sa pamamagitan ng pagsusulong 
ng edukasyon na mas kilala sa 
kanilang tagline na PARA SA 
BATA, PARA SA BAYAN. Ang 
nasabing programa ay binubuo ng 
mga guro at iba pang personalidad 
na maiging sinasala upang 
magkaroon ng sapat na kaalaman 
sa pagbibigay ng alaga at turong 
babago at huhubog sa murang 
kaisipang ng mga mag-aaral. 

 Kaisa rin ng nasabing 
samahan ang Coca-Cola FEMSA 

Para sa mahigit isang libong nagsipagtapos sa ASAUB. Binigyang-pugay ng founder at chairman ng CARD MRI kasama 
ang mga opisyal ng ASA University Bangladesh (ASAUB) ang mga mag-aaral na nagsipagtapos sa 2nd ASAUB Convocation na 
ginanap sa Bangabandhu International Conference noong ika-29 ng Enero 2018. Si Dr. Alip, ay tumanggap  din ng plaque mula 
sa Vice Chancellor ng ASAUB na si Prof. Dr Dalem Barman. Ibinahagi ni Dr. Alip ang kaniyang talumpati sa 1,300 mag-aaaral 
ng ASAUB at hinikayat ang mga ito na pagsilbihan ang kani-kanilang komunidad. Noong nakaraang taon, bumisita ang CARD 
MRI sa ASA Bangladesh upang pag-usapan ang pagkakaroon ng isang  exchange program sa kanilang faculty at admin officers. 
Kasunod nito ay ang katuparan ng Memorandum of Understanding (MOU). Ang CARD MRI at ASA Bangladesh ay magkatuwang 
sa layunin na iangat ang antas ng pamumuhay ng mga naninirahan sa komunidad ng kani-kanilang bansa.- ni DERICK LICOP

na kasabay ng pagtuon sa 
pagbabahagi ng kaalaman sa 
mga bata ay naglalaan ng mga 
programang nakatutulong upang 
ihanda ang mga mag-aaral sa 
pagharap sa mga hamon ng buhay. 
Kabilang sa mga proyektong 
ito ay ang Life Skills Program 
na nagtuturo ng paggamit ng 
kompyuter, pagpapatakbo ng 
maliit na negosyo, paghahabi, 
paggawa ng mga produkto 

gaya ng dishwashing liquid, 
wastong pakikipagkapwa-tao at 
responsableng pamamahayag.

 Naniniwala ang TFP na 
sa simpleng pakikiisa sa lokal na 
pamahalaan at ilang pribadong 
sektor ay nakapag-aambag sila 
sa paghahanda sa mga kabataang 
itinuturing na pag-asa ng bayan. 
Gayon din, isang paraan ito ng 
pagpapaabot na habang may mga 

batang nais matuto ay may mga 
guro at mga taong magiging 
instrumento ng pagkatuto. Sa 
ngayon, ang TFP ay nasa ikalimang 
taon na at nakapagbigay serbisyo  
sa 29 na paaralan sa loob ng walong 
rehiyon at 17 lokal na pamahalaan 
sa Luzon, Visayas at Mindanao. 
Edukasyong magbibigay daan 
tungo sa pagbabago, edukasyong 
para sa bata at para sa bayan.
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CFISHES NA TAGLAY AY 

ISABUHAY
CARD MRI, MATATAG SA 

ANUMANG PANAHON
(mula sa mga mag-aaral ng BS Entrep 1st Year Blk 2 

at sa patnubay ng guro, Glenda C. Castronuevo)

(mula sa mga mag-aaral ng BS Entrep 1st Year Blk 2 

at sa patnubay ng guro, Glenda C. Castronuevo)

Balikan ang nakaraang panahon na narinig ang 
CARD  

 Ang unang maiisip at masasambit ay isang 
pautangan

 Lumipas ang ilang dekada, patunay na naramdaman
 Ang hamon ng kahirapan ay patuloy na nilabanan.

 Sinubok ng panahon, ang tibay at tatag
 At nagpatunay ang pundasyon ng pamunuan

 Sa puso at isipan ang inuna’y kapakanan
 Ang mahal nating mga kasapi ng microfinance.

 Pagsisikap ng bawat kawani na maabot ang kasapian
 Matatarik na bundok at kalsadang ‘di patag man 

 Handang tumawid kahit na sa anumang daan 
 Umulan man o umaraw ay hindi susukuan

 Programa at serbisyo sa myembro’y umaapaw
 Taglay ng kawani ang tiwala at tapang

 Na maihatid ang serbisyong sa anumang paraan
 Patuloy na isasabuhay anumang haharaping 

pagsubok man 
 Maraming salamat sa pondo ng scholarship
 Para sa mga kawani at kapos sa buhay man
 Kami’y nangangako na aming pagsisikapan

 Matiwasay na makapagtapos, bitbit diploma ng 
karunungan.  

 Positibong epekto ng microfinance ay napatunayan
 Nagbigay-kontribusyon sa pag-unlad ng bayan

 Magandang resulta ay binahagi sa ibang samahan
 CARD MRI, sa tatag at tapang ikaw ay huwaran.

 Dedikasyon at sakripisyo ay taglay ng sinuman 
 May aktibong kompetisyon, yumabong man ang 

MFIs  
 Sa larangan ng programa ng pagsugpo sa kahirapan
 Mabuhay ka CARD MRI, kaunlara’y di matatawaran.

Paghubog  sa aming kakayahan,
Nagsimula sa aming tahanan

Sa tulong ng aming mahal na magulang
Tunay na pagtahak, patungo sa tamang daan.

Diwa ng pamilya ay aming kinagisnan
Kaisipa’y hinubog ng integridad at katipiran
Bakas sa mga gawain tunay na kasimplehan
Kababaang-loob taglay kahit saan pa man

Aming mga guro ang pangalawang magulang
Na siyang naglinang ng aming kaalaman

Kami’y nagpupugay sa inyong karunungan
Babaunin lahat kasama ang kahusayan

 
Buhay-estudyante , pagsubok ay pinagdaanan
Subalit taglay pa rin ang minanang kaugalian 

Magpaalam man sa mahal na CMDI 
Aming isasabuhay mala-gintong pinag-aralan.
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Diwa ng Pamilya
ni ARVI ADRIAN BORJA

pamilya. Para sa mga 
magulang, ang edukasyon 
ang pinakamagandang 
regalo na maibibigay 
nila upang magkaroon 
ng magandang buhay 
ang kanilang mga anak. 

Isang miyembro ng 
CARD si Tita Annaliza 
Cruzado-Dela Rosa 
sa bayan ng Mulanay,  

Quezon. Pangarap niyang 
mabigyan ng magandang 
buhay ang kanyang 
pamilya. Makikita sa 
kanya na taglay niya 
ang katangian ng isang 
mapagkalingang ina. 
Nakapagpatayo siya ng 
isang sari-sari store sa 
tulong ng CARD. Ito 
ang naging simula ng 

pag-ahon ng pamilya 
ni Tita Annaliza. 

Umabot sa 
PhP150,000 ang kanyang 
nahiram na kapital sa 
CARD. “Mula sa simula ay 
kasama ko na ang CARD 
at maligayang-maligaya 
ako sa narating ng aking 
negosyo,” sabi ni Tita 
Annaliza. Mula sa isang 
sari-sari store, lumago 
ang kanilang negosyo at 
nakapagpundar siya ng 
mga sasakyan tulad ng trak 
na puwedeng ipaarkila 
sa iba. Nagkaroon na 
rin siya ng buy and sell 
na negosyo kung saan 
nangangalakal pa siya ng 
mga paninda sa Baclaran. 

Nagkaroon man ng 
pagsubok na kinaharap 
ang kanyang pamilya 
noong namatay ang 
kanyang unang asawa, 
hindi tumigil si Tita 
Annaliza upang 
ipagpatuloy ang kanyang 

negosyo. Naging mas 
matibay ang samahan 
ng kanilang pamilya na 
nagdulot ng kaginhawahan 
sa kanilang buhay. 

Dahil sa kanyang 
pagpupursige at 
pagmamahal sa pamilya 
ay nakapagtapos ng 
pag-aaral ang kanyang 
panganay na anak ng 
Bachelor of Science in 
Information Technology. 
Sa kasalukuyan, ang 
kanyang panganay na 
anak ang nagpapaaral sa 
mga kapatid nito. Mula 
sa pagnenegosyo ni Tita 
Annaliza, naisasabuhay 
rin ng kanyang mga 
anak ang pagmamahal 
sa pamilya. Isang 
magandang tagumpay ito  
para kay Tita Annaliza. 
Hindi lang niya nabigyan 
ng pagkakataong 
makapag-aral ang 
kaniyang mga anak, kundi 
naturuan din niya ito ng 
pagpapahalaga sa pamilya.

KUWENTO NG TAGUMPAY
Inspirasyon ng Tsokolate

ni JADE KEMPIS

tsokolate tablea o tablea ay 
kilala rin bilang chocolate 
tablets sa ingles. Niluluto 
at ginigiling ang tuyong 
cocoa beans hanggang sa ito 
ay lumapot. Nabubuo ang 
tablea sa paglagay ng asukal 
at paghulma sa mga hugis 
katulad ng tableta. Ginagamit 
ito ng iba upang makagawa 
ng inumin na hinahalo gamit 
ang batirol. Ang iba naman ay 
ginagamit ito sa paggawa ng 
panghimagas.  

Nagsimulang magluto 
si Jesusa ng moron, isang 

pinagmamalaking pagkain 
sa Leyte gamit ang tablea 
bilang pangunahing sangkap. 
Gustong-gusto ng kanyang 
mga kaibigan at kapitbahay ang 
lasa ng moron. Hanggang hindi 
na niya namamalayan ang 
pagdating ng maraming order 
ng kanyang produkto at hindi 
na kinaya ng kanyang kapital 
upang ito ay masuportahan.  

Isang araw habang 
dumadaan siya sa bahay ng 
kaniyang kapitbahay, nakita 
niya ang isang grupo ng 
kababaihang nagsasagawa 

ng pagpupulong. Tinanong 
siya ng isa niyang kaibigan 
na kasama sa pagpupulong 
kung siya ay interesadong 
sumali sa kanilang grupo. 
Tungkol sa CARD Bank, isang 
miyembrong institusyon ng 
CARD Mutually Reinforcing 
Institutions (CARD MRI) 
sa larangan ng microfinance 
ang nangyaring pagpupulong. 
Nahikayat siyang sumali sa 
CARD Bank at nakapag-
loan siya ng PhP3,000 bilang 
pagsisimula.

Naging maparaan siya 
kasama ang kanyang asawa na 
si Edito Gadil at kanilang 13 
anak sa pamamahala sa mga 
order ng kanilang moron at 
tablea. “Minsan sa iyong buhay 
ay kailangan mong suungin 
ang iyong kapalaran, dahil 
hindi mo alam kung kailan 
ang kapalaran mo na ang 
makapagpapabago ng iyong 
buhay,” sabi ng 65 anyos na 
negosyante. 

Hindi naging parating 
matamis ang kanyang negosyo. 
May ilang kustomer siyang 
hindi nakakabayad para sa 
kanilang mga order at si Jesusa 
ang naghahanap at nag-aabono 
ng pambayad dito. “Minsan ay 
humihiram ako sa aking mga 
kapitbahay at kaibigan upang 
maabonohan ang bayarin. Sa 

paglaki ng aking negosyo, 
katuwang ko ang CARD 
MRI sa tulong pampinansyal 
sa aking sari-sari store at 
paggagawa ng moron at tablea. 
Sa ngayon ay nakakahiram na 
ako ng PhP50,000 sa CARD,” 
dagdag niya. 

Pagpapakilala muli ng tablea 
sa mundo

Sa ngayon, ipinapadala 
ang kaniyang moron na gawa 
sa tsokolate at tablea sa Estados 
Unidos at ibang bansa dito sa 
Asya. Ito ang isang paraan 
niya upang ipakilala ang ating 
bansa sa buong mundo sa 
pamamagitan ng lasa ng ating 
tablea. 

“Alam kong makakaasa 
ako sa CARD para sa aking 
negosyo. Hindi ko maisip ang 
aking kalagayan ngayon kung 
wala ang CARD MRI,” sabi 
niya. 

Kabilang si Jesusa sa 
mga bukod-tanging Pilipina 
na ginamit ang pagkakataon 
at naging matapang upang 
lumabas sa kanilang 
pangkaraniwang pamumuhay. 
Nais ng CARD MRI na maitaas 
ang pamumuhay ng mga 
kababaihan katulad ni Jesusa 
na ninanais ang mabuting 
buhay sa kaniyang pamilya at 
bayan. 

Pangunahing yunit ng 
lipunan ang karaniwang 
pagkakakilanlan sa isang 
pamilya. Nagsisimula 
ang mabuting kaugalian 
ng isang tao sa tahanan. 
Ang ama at ina ang 
nagsisilbing haligi at ilaw 
ng tahanan. Ang mga 
anak naman ang sanhi 
ng kasiyahan ng bawat 

Kilala ang mga Pilipino 
sa pagiging mahilig sa 
tsokolate. Nagsimula ito 
noong ipinakilala ng mga 
Espanyol ang halamang cacao 
na nagmula sa Mexico. Isang 
residente ng Brgy. Luntad, 
Palo, Leyte si Jesusa Gadil 
na nakaisip gamitin ang 
pagkahilig ng mga Pilipino sa 
matamis upang maiangat ang 
kaniyang pamumuhay.

Pagmamahal sa tsokolate

Noong 2006, nakakita 
ng oportunidad si Jesusa na 
magbenta ng tablea. Ang 
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Batang Negosyante
ni Derick Licop

Walang pinipiling edad 
ang pagnenegosyo. Isa itong 
karapatang maaaring gawin 
ng simuman na gustong 
umasenso. Sa larangang 
ito, kinakailangan ng 
matinding determinasyon, 
pagsusumikap, at inspirasyon 
upang mapagtagumpayan 
ang mga hamon. 

Sa kapatagang probinsya 
ng Pangasinan sa bayan ng 
Rosales, naninirahan ang 
isang dalaga na nangangarap 
umunlad ang pamumuhay. 
Siya si Micaelia Aira Castillo, 
22 taong gulang. Bata pa 
lamang ay nakahiligan na 
niya ang pagnenegosyo.

“Natatandaan ko pa noong 
hayskul ako, binigyan ako 
ni Mama ng PhP 1,500 para 
ipambili ng damit at pantalon 
pero hindi ko yon sinunod sa 
halip ay bumili ako ng mga 
panindang pang sari-sari 
store,” paglalahad ni Micaelia.

Dahil sa kaniyang 
hilig, natapos niya ang BS 
in Business Administration 
Major in Marketing sa isang 
pamantasan sa Lungsod ng 

Baguio. Ayon sa kanya, 
pinagsabay niya ang pag-
aaral at pagtatrabaho upang 
matustusan ang kanyang 
pag-aaral sa kolehiyo. 
Mula sa kanyang ipon, 
naisipan niyang mag-online  
business ng mga ukay-ukay 
na binibili niya sa Baguio.

“Malaki ang kita 
ko sa ukay-ukay online 
business. Sa katunayan, 
noong college pa ako, 
hindi na ako humihingi sa 
magulang ko ng pambayad 
sa apartment ko na umaabot 
sa PhP 9,000,” kuwento 
niya. Ito rin ang naging 
dahilan ng pagkakaroon 
niya ng online resellers 
sa Rosales, Pangasinan 
na sumubok sa kanyang 
kakayahan pagdating sa 
pagpapatakbo ng negosyo.

Matapos ang kanyang 
pag-aaral, naging project 
specialist siya sa isang 
kompanya sa Baguio ngunit 
hindi nagtagal ay kinailangan 
niyang umuwi ng probinsya 
upang pamahalaan ang 
kanilang sari-sari store, 
alinsunod sa kagustuhan 

ng kanyang nakatatandang 
kapatid na patungo sa Taiwan. 

Naging katuwang ni 
Micaelia ang CARD sa 
pagpapaunlad ng kanyang 
negosyo. Taong 2017 nang 
siya ay mahikayat ng 
kanyang pamilya at kamag-
anak na sumali sa CARD. 
Hindi siya nagdalawang 
isip dahil sa magagandang 
benepisyo na maidudulot nito.

“Sa CARD kasi 
nakasiguro ako. Hindi kasi 
natin alam ang mangyayari 
sa hinaharap kaya’t mas 
maganda na handa tayo. Ito 
rin ang umalalay sa aking 

negosyo. Mula sa loans ko, 
patuloy na umuunlad ang 
aking negosyo” saad niya.

Bukod sa kanyang sari-
sari store at negosyong 
ukay-ukay, nakapagpundar 
na rin si Micaelia ng burger 
stove, dalawang yunit para sa 
negosyong piso net at meat 
products, at monoblocks 
na pinaparentahan tuwing 
may catering services.

Sa kasalukuyan, 
katuwang na siya ng kaniyang 
magulang sa pagtataguyod 
ng kanilang pamilya. 
Katunayan, siya na rin ang 
nagtutustos sa pag-aaral ng 

kanyang nakababatang kapatid.

“Wala pa sa isip ko ang 
bumuo ng sariling pamilya 
dahil nais ko na magkaroon 
muna ng sariling bahay at 
masigurong makatatapos 
ng pag-aaral ang aking 
kapatid,” pagbabahagi niya.

Ang kuwento ng buhay 
ni Micaelia ay isang mukha 
ng pagsusumikap upang 
maipagpatuloy ang buhay. 
Sa kanyang murang edad, 
siya ay isang inspirasyon 
sa kapwa niya kabataan na 
patuloy na nangangarap at 
nagnanais na makatulong 
sa kanilang pamilya.

Heritage Tour sa Panay, 
inilunsad ng CARD MRI

ni JOLYN VITO

Inilunsad kamakailan 
ng CARD MRI ang isang 
heritage tour sa isla ng 
Panay bilang bahagi ng 
pagpapaunlad ng lipunan 
at kulturang Pilipino.  

Ang “Hijos de Iloilo,” 
na pinangasiwaan ng 
CARD MRI Hijos Tours 

Inc. ay naglalayong 
ipakita ang natatanging 
ganda ng isla ng Panay 
sa pamamagitan 
ng pagtuklas sa 
mayaman nitong 
kasaysayan at kultura.

Nagsisimula ito sa 
Lungsod ng Iloilo kung 

saan bibisitahin ng mga 
turista ang heritage 
sites, mararanasan 
ang lokal na kultura 
at tradisyon ng mga 
Ilonggo, at matitikman 
ang mga lokal na 
pagkain. Maliban sa 
pagiging tour guide, 

ang mga miyembrong 
nanay ng CARD MRI 
ay maghahain ng mga 
lokal na pagkain sa 
nasabing tour program. 

Sa darating na mga 
taon, plano ng CARD 
MRI Hijos Tours Inc. 
na magkaroon pa ng 
dalawang tours sa 
Guimaras at Antique. 

“Hinihikayat namin 
ang mga nanay na 
maging bahagi ng tour. 
Hinuhubog namin sila 
na maging competitive 
upang tumaas ang 
tiwala sa sarili. Ito ang 
paraan  namin upang 
makamit ang adhikain 
ng CARD MRI na 
matulungan ang mga 
kababaihan sa bansa,” 
sabi ni Marilyn Manila, 
Presidente ng CARD 
MRI Hijos Tours Inc. 

Nagmula sa CARD 
MRI Founder at 
Chairman, Dr. Jaime 
Aristotle B. Alip ang 
konsepto ng CARD 
MRI Hijos Tours Inc. 

nang inilunsad ang 
unang programa sa 
ilalim ng CARD, Inc. 
(A Microfinance NGO) 
noong 2013 sa San Pablo, 
Laguna. Tinawag ang 
kauna-unahang tour na 
“Hijos de San Pablo” o 
“Children of San Pablo” 
na tumutuklas sa mga 
kultura, pamana, at 
microentreprenuers sa 
lungsod ng San Pablo. 
Tumutulong ito sa pag-
unlad ng industriya 
ng lokal na turismo. 

Opisyal na inirehistro 
sa Securities and Exchange 
Commission (SEC) ang 
CARD MRI Hijos Tours 
Inc. noong ika-11 ng 
Hulyo 2017. Mayroon 
ding  heritage tour  ang 
Hijos Tours sa Samar at 
Leyte na tinatawag na 
“Hijos De Balanggiga”.

Para sa impormasyon 
ukol sa Hijos Tours, 
bisitahin ang www.
c a r d m r i . c o m /
hijostours o  tumawag 
sa (049) 562-4309.

Pinangunahan ni Dr. Dolores M. Torres, senior management adviser ng CARD Bank, Inc., ang kaunaunahang 
heritage tour sa Iloilo. Kasama nila ang mga kawani ng CARD MRI sa makasaysayang bantayog ni Nicholas 
Loney na kilala bilang Ama ng Makabagong Industriya ng Asukal sa Pilipinas.


