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Project
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Upang patuloy na 
mapalakas ang Shari’ah-
inspired microfinance 
program - Paglambo Project 
- sa Mindanao, ang CARD 
Mutually Reinforcing 
Institutions (CARD 
MRI) ay nagtakdang 
mag-iskedyul ng higit 
pang mga pagkakataon 
sa palitan ng programa 
sa Shari’ah financing at 
entrepreneurship sa 2019 
kasama ng Dompet Dhuafa. 

Ang planong 
pakikipagtulungan ay 
resulta ng isang pulong 
sa pagitan ng CARD 
MRI Founder and Chair 
Emeritus, Dr. Jaime 
Aristotle B. Alip at Dompet 
Dhuafa Founder Parni Hadi 
sa Jakarta, Indonesia noong 
Disyembre 19, 2018. Kasama 
rin sa nasabing pulong ang 
Pamatnugutan ng Dompet 
Dhuafa. Ang Paglambo 
Project ay produkto ng 
mga natutuhan ng CARD 
tungkol sa financing mula 
sa Dompet Dhuafa. Ito ay 
nangyari nang panahong 

PsMLNI finalists, dumalo sa Hijos Tours de San 
Pablo.

Dalawampung finalists ng 
Pagkilala sa Mga Likha ni Inay 
2018 (PsMLNI) ang nagkaroon 
ng pagkakataong maglakbay 
sa San Pablo City at mga 
kalapit na lugar sa ginanap na 
CARD MRI Hijos Tours noong 
Disyembre 6, 2018. Binisita ng 
mga finalists ang Woodburn 

Garden Farm, Sampaloc Lake, 
San Pablo Cathedral, City 
Hall at Museum, BotiCARD 
Pharmacy, at Mga Likha ni 
Inay Store. 

Ang nasabing tour 
ay bahagi ng kanilang 
napanalunan sa nasabing 

125

ni Je’iro Lazareo Aclan

ni Raffy Antes
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ni Je’iro Lazareo Aclan

Pinarangalan ang Center 
for Agriculture and Rural 
Development (CARD), 
Inc., sa ASEAN Business 
Awards 2018 sa kategoryang 
Sustainable Social Enterprise 
noong Nobyembre 12, 2018 sa 

Singapore.
Ang parangal ay 

kumikilala sa pinakamahusay 
at pinakamaunlad na negosyo 
mula sa mga rehiyong kabilang 
sa ASEAN na nakapagpakita 
at nakapag-ambag ng 

pambihirang kontribusyon 
lalo na sa mga mahihirap na 
komunidad at lugar sa Asya.

Simula nang maitatag 
noong 1986, isa sa mga 
pangunahing layunin ng 
CARD, Inc. bilang isang 

organisasyon, ay supilin 
ang kahirapan sa bansa at 
sa iba pang rehiyon sa Asya 
sa pamamagitan ng iba’t 
ibang programa at proyekto 
partikular na ang microfinance.

Ang mga karanasan at 
estratehiya ng CARD Mutual 
Benefit Association (CARD 
MBA) sa paghahatid ng 
microinsurance programs 
para sa mga kapus-palad na 
mga pamilya sa Pilipinas ay 
isa sa mga tampok na paksa 
sa Global Partnership Forum 
ng InsuResilience Global 
Partnership noong Disyembre 
10, 2018 sa Katowice, Poland 
(COP24).

Sa pananalita ni Dr. Jaime 
Aristotle B. Alip, founder and 
chair emeritus ng CARD 
MRI kung saan ang CARD 

MBA ay isang miyembro ng 
organisasyon, ipinauunawa 
niya ang business model at 
direksyon ng CARD MBA. 

Isa sa mga estratehiya 
ng CARD MBA ang 1-3-
5 days claims settlement na 

sumisiguro na ang claim 
ng bawat policy holder ay 
dapat maibigay sa loob ng 
isa hanggang pinakamatagal 
na limang araw. Sa loob ng 
ilang taon, nakita ng CARD 

Daan patungo sa 
mga epektibong 
solusyon ukol sa 

pananalapi
ni Raffy Antes

Ang nasa larawan ay sina (L-R) Chief of Operational Planning ng 
African Risk Capacity (ARC) Mr. Papa Zoumana Diarra, Deutsche 
Welle TV Global Broadcaster Monica Jones, si Dr. Alip na miyembro 
din ng board ng International Co-operative and Mutual Insurance 
Federation (ICMIF), at InsuResilience Head Dr Astrid Zwick. 

Tinanggap ni CARD MRI Managing Director Flordeliza L. Sarmiento 
(pangalawa mula sa kanan) ang parangal na iginawad sa CARD, Inc. 

Ang paggawad ng parangal ay pinangunahan ni 2018 ASEAN Business 
Awards (ABA) Chair and Prof. Annie Koh. 
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Animnapu’t anim na 
kliyente ng CARD SME 
Bank at CARD Bank mula sa 
Batangas, Legazpi, at Masbate 
ang nagkaroon ng pagkakataon 
na maranasan ang kagandahan 
at matutunan ang kwento ng 
San Pablo City sa pamamagitan 
ng CARD MRI Hijos Tours 
noong Nobyembre 28 at 29, 
2018. Binisita ng mga kalahok 
ang Sampaloc Lake, San Pablo 
City Cathedral, Plaza, City 

Hall at Museum, at calamansi 
farm ng CARD client sa 
Brgy. Sta. Maria; Ube Halaya 
ni Angie na isa pang kliyente 
ng CARD; Mga Likha 
ni Inay Store, at CARD-
MRI Development Institute 
(CMDI) Bay Campus. 

Layunin ng Hijos Tours 
na ipagdiwang ang kultura 
at magagandang karanasan, 
heritage, at mga home-grown 
innovators sa bansa. 

Bukod sa pagbibigay ng 
pang-edukasyong paglalakbay 
sa San Pablo City, Balangiga, 
at Iloilo, nag-anunsiyo rin ang 
Hijos Tours sa pagpaplano 
ng mga corporate events at 
pagsasaayos ng mga tours sa 
loob at labas ng bansa. 

Para sa mga tour bookings, 
maaaring magpadala ng 
mensahe sa Facebook page ng 
Hijos Tours o mag email sa 
hijostours@cardmri.com.

Hijos Tours ipinagdiriwang ang local culture
ni Je’iro Lazareo Aclan

CARD, Inc., pinarangalan 
sa 2018 ASEAN Business 
Award...
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Ito ang pangalawang 
pagkakataon na ginawaran 
ang CARD MRI sa ASEAN 
Business Award sa parehong 
kategorya. Ang naturang 
parangal ay tinanggap ni 
Flordeliza L. Sarmiento, 
Punong Tagapangasiwa ng 
CARD Mutually Reinforcing 
Institutions (CARD MRI), 
isang grupo na binubuo ng 21 
na institusyon kabilang ang 
CARD, Inc.

“Lubos tayong 
nagpapasalamat sa pagbibigay 
ng karangalang ito. Ang 
pagkilalang ito ay magsisilbing 
inspirasyon para sa patuloy 
na pagpapaunlad sa buhay ng 
mga Pilipino at sa pagsupil 
ng kahirapan sa bansa,” sabi 
ni Sarmiento. Ang CARD, 
Inc. ay nakabase sa San Pablo 

City, Laguna at ngayon ay 
mayroon ng 1,700 opisina at 
tanggapan sa buong Pilipinas 
na naglilingkod sa 2.1 milyong 
kliyente ng microfinance.  
Nakapagtatag na rin ang 
CARD, Inc. ng mga opisina 
sa labas ng bansa kabilang 
na ang Myanmar, Cambodia, 
Vietnam, Laos, Indonesia, 
Thailand, at Hongkong.

“Nais nating ibahagi ang 
karangalang ito sa lahat ng 
bumubuo ng CARD MRI – sa 
ating mga kliyente, masisipag 
na tauhan at mabubuting-loob 
na kasamahan. Kung wala 
ang mga taong ito ay hindi 
maisakatutuparan ng CARD 
ang mga layunin at tungkulin 
nito,” pagbabahagi ni Dr. Jaime 
Aristotle B. Alip, tagapagtatag 
at pangulo ng CARD MRI.

Higit sa 500 Overseas 
Filipino Workers (OFWs) sa 
Hong Kong ang dumalo sa 
pampananalaping palihan na 
binuo ng CARD Hong Kong 
Foundation. Ang nasabing 
pagtitipon at pagtatapos ay 
isinagawa sa Bayanihan Centre 
Hall, Kennedy, Hong Kong 
noong Nobyembre 18, 2018.

Ayon kay Flordeliza 
Sarmiento, Punong 
Tagapangasiwa ng CARD 
MRI, maliban sa pagsulong 
na mapaunlad ang mga 
komunidad sa bansa ay hangad 
din ng CARD na maabot at 
matulungan ang mga Pilipino 
sa buong mundo.

Ang programang 
inilunsad ng CARD Hong 
Kong ay naglalayong turuan 
ang mga manggagawa sa 
kahalagahan ng maayos na 
pamamahala sa pananalapi 
lalo na ang pag-iimpok ng 
pera para sa hinaharap. 
Nakapagbubukas din ito ng 
oportunidad na magkaroon 
ng kasanayan na magagamit 
at mapakikinabangan nila 
pagbalik at pag-uwi sa bansa. 

Ang CARD Hong Kong 
Foundation ay itinatag noong 
2010. Simula nang maitayo ang 
organisasyon, naging bahagi 
na ng mga layunin nito ang 
matugunan ang mga problema 

CARD Hong Kong Foundation, 
isinulong ang programang 
financial literacy para sa mga 
OFW

ng maraming OFW sa Hong 
Kong tulad ng suliranin sa 
pananalapi kabilang na ang 
pagkakaroon ng maliit na 
sahod, kawalan ng ipon, 
pagkakabaon sa utang, at 
pagpaplano upang makabawi 
pagbalik sa bansa.

Ang kabuuang kurso 
ay binubuo ng pangunahing 
kaalaman ukol sa pananalapi 
na tumatalakay sa 
pagkakaroon ng malinaw na 
layunin, wastong paggasta, 
panghihiram ng salapi at kung 
paano ito maiiwasan, pag-
iimpok at pagpaplano para sa 
negosyo. Maliban dito, ang 
pag-aaral ay kinabibilangan 
din ng mga praktikal na 
kasanayang pangkabuhayan 
at kung paano ito aktwal na 
isinasagawa.

Isa sa mahahalagang 
aralin na ipinakilala ng 
programang ito ng CARD 
Hong Kong’s financial 
literacy ay ang konsepto ng 
“tough love”. “Kailangang 
matutuhan ng mga kalahok 
ang kahalagahan ng 
pagtanggi sa kadalasang 
walang kabuluhan at walang 
katapusang pangangailangan 
ng kanilang mga mahal sa 
buhay at huwag ipagsawalang-
bahala ang kanilang sariling 
pangangailangan,” sabi ni 

ni Jei’ro Lazareo

Vicky Reyes Munar isa sa mga 
nakapagtapos sa naturang kurso 
at programa at ngayon ay isa na 
sa mga tagapagturo at miyembro 
ng lupon sa organisasyon.

Maliban sa pag-aaral at 
palihan na binuo ng CARD, 
ang mga kalahok na OFW ay 
maaaring makahingi ng suporta 
at tulong mula sa organisasyon 
kapag sila ay magsisimulang 
magnegosyo kabilang na ang 
pagpapatayo ng kabuhayan, 
pamumuhunan, at tulong na 
may kaugnayan sa pabahay.

Ayon kay Jean Pauline 
Landicho, tagapangasiwa ng 
CARD International Group, 
hindi sapat ang programang 
ito upang matugunan ang mga 
suliraning kinakaharap ng 
ating mga OFW. “Kailangang 
magkaroon ng matatag na suporta 
at sistematikong pagtutulungan 
sa pagitan ng CARD MRI at ng 
mga manggagawang ito maging 
ng kanilang mga mahal sa buhay 
at pamilya sa Pilipinas,” dagdag 
ni Landicho.

“At upang simulan ang 
pagkakaroon ng maayos na 
ugnayan ay personal na binisita 
ng ilang kinatawan ng CARD 
ang mga pamilya ng OFWs sa 
Pilipinas. Layunin ng aming 
pagbisita na ipaliwanag sa bawat 
miyembro ng pamilya ang mga 
programa at proyekto ng CARD 
MRI na makatutulong sa kanila 
at sa mga mahal sa buhay sa 
pagkakaroon ng mas maayos na 
estado ng buhay,” paglilinaw ni 
Landicho.

“Higit sa lahat, ang 
pinakalayunin ng institusyong 
ito ang masubaybayan sila 
sa pag-abot ng kanilang mga 
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pinarangalan ang dalawang 
organisasyon sa Ramon 
Magsaysay Awards 2005 
at mula sa pagtitipon na 
pinangunahan ng Peace  
and Equity Foundation 

(PEF).   Katulad ng CARD,  
ang Dompet Dhuafa ay isa 
sa mga pinakamalalaking 
charitable organization sa 
Indonesia na nagbago sa 
tradisyunal na zakat (charity) 

Ugnayan ng CARD MRI at Dompet Dhuafa, ... 1

sa pagbibigay kakayanan 
upang ang mga mahihirap ay 
maaaring umunlad mula sa 
pagiging maralita patungong 
tagapamuno sa pag-unlad ng 
iba.  

Tungkulin ng mga magulang, itinaguyod 
sa Pambansang Araw ng Kabataan

Bilang pagkilala sa 
tumataas  na bilang ng 
kabataang Pilipino na 
nakararanas ng karahasan 
maging sa loob ng kanilang 
mga tahanan ay pinaigting 
ng Regional Council for the 
Welfare of Children (RCWC) 
sa pangunguna ng Department 
of Social Welfare and 
Development (DSWD)-Caraga 
ang programa ng nagbibigay ng 
ligtas na lugar sa mga bata sa 
pamamagitan ng panghihikayat 
sa positibong tungkulin ng 
mga magulang kaugnay ng 
pagdiriwang sa Pambansang 
Araw ng Kabataan.

Sa isang pagtitipon 
na idinaos noong ika-6 ng 
Nobyembre, sinabi ni OIC-
Regional Director Mita Chuchi 
Gupana-Lim, sa pamamagitan 
ng Protective Services Division 
Chief Jessie Catherine Aranas, 
na ang ika-26 na pagdiriwang sa 

pambansang araw ng kabataan 
ay naglalayong itaguyod ang 
ligtas, kapaki-pakinabang 
at payapang tahanan para sa 
mga bata sa pamamagitan ng 
positibong pagpapalaki ng mga 
magulang, tagasubaybay at 
tagapag-alaga.

“Maraming pagkakataon 
na binabanggit natin na ang 
kabataan ang pag-asa ng 
kinabukasan; ngunit pagod na 
rin ang mga batang pakinggan 
na sila ang kinabukasan. Sa 
ngayon ang tanging nais nila 
ay maranasan ang maging bata 
at magkaroon ng katapusan 
ang karahasan,” pagbibigay 
diin ni Lim.

Ayon kay Lim, na siya 
ring tagapangasiwa ng RCWC, 
naitala sa istatistika ng Violence 
Against Children (VAC) sa 
Pilipinas ang nakaaalarmang 
kaso ng pagmamaltrato at dahil 
ang kadalasang mga taong 

dapat ay nag-aalaga sa mga 
bata ay sila pang nagdudulot ng 
iba’t ibang anyo ng karahasan.”

Sa katunayan, isiniwalat 
ng naging resulta ng 2015 
Philippine National Baseline 
Study on VAC (NBS-VAC) 
na karamihan sa mga batang 
Pilipino ay nakararanas ng 
karahasan at walang kalaban-
laban sa alinmang anyo ng 
pisikal, mental, at seksuwal 
na karahasan sa lahat ng 
sitwasyon.

Napag-alaman ding tatlo 
mula sa limang bata ang 
nakararanas ng pagmamaltrato. 

“Ang pokus natin sa ngayon 
ay nasa positibong pagyakap 
sa tungkulin ng mga magulang 
kung saan naipakikilala 
ang wastong paraan ng 
pagdidisiplina sa pamamagitan 
ng pagbabago mula sa mga 
maling nakasanayan na 
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Samahan ng 
mamamahayag, 

dumalo sa lakbay-aral 
ng CARD MRI

L a b i n t a t l o n g 
mamamahayag mula sa 
Samar at Leyte ang dumalo 
sa lakbay-aral na binuo 
ng CARD MRI noong 
Nobyembre 23, 2018 sa 
Calbayog City, Samar.

Layunin ng lakbay-
aral na ipakita at iparanas 
sa mga kalahok na 
mamamahayag kung paano 
isinasakatuparan ng CARD 
MRI ang mga programa 
at proyekto nito. “Taon-
taon ay regular na naming 
isinasagawa ang lakbay-aral 
para sa mga kasamahan 
nating mamamahayag 
upang maipakita sa kanila 
kung paano nakatutulong 
ang microfinance sa 
pagpapaunlad ng komunidad 
at pagsupil sa kahirapan sa 
bansa, ani Cyrene Grace 
DC. Lubigan, tagapamahala 
ng CARD MRI Publishing 
House. Nagsimula ang 
paglalakbay sa pamamagitan 
ng pagtitipon ng mga kalahok 
tungkol sa microfinance at 
mga programa ng CARD 
MRI sa iba’t ibang lugar. 
Binisita nila ang dalawang 
opisina sa Calbayog. Ang 
mga tanggapang ito ay 
itinatag at pinamamahalaan 
ng mga kliyente ng CARD 
Inc,.

Ang nabanggit na 
pagpupulong ay lingguhang 
pagtitipon ng mga kliyente 
ng CARD sa komunidad 
kung saan pinag-uusapan 
ang iba’t ibang pagbabago 
at kapaki-pakinabang na 
proyekto.  Sa mga oras 
at pagkakataon ding ito 
nagsasagawa ang mga 
Account Officer ng CARD 
ng Credit-with-Education 

ni Neliza Largueza

(CwE), isang programa na 
nagbibigay kaalaman sa 
mga kliyente ukol sa mga 
produkto ng CARD MRI, 
serbisyong pangkalusugan at 
pangkabuhayan, pagkakaroon 
ng disiplina at paghahanda sa 
mga paparating na sakuna.

Ayon kay Ike Macasa 
ng Samar Sunday Star-
Calbayog, “ang naging 
paglalakbay na isinagawa 
namin sa komunidad ay 
nakapagpakita sa akin ng mga 
pag-unlad sa pamamagitan 
ng mga programa ng CARD 
para labanan ang kahirapan. 
Ngayon, ang tungkulin ko ay 
ibahagi sa mga namumuhunan 
at negosyante na makilahok sa 
mga ganitong uri ng gawain.” 

Isa rin sa dinaluhan ng 
mga kalahok ang “Kaunlaran 
Caravan” kung saan ipinakita 
ng CARD MRI ang mga 
pagbabago at mga programa 
nitong pangkalusugan, 
edukasyon, pangkabuhayan, 
kaalaman sa pananalapi at 
panlipunang kaligtasan.

“Isang kakaibang 
karanasan ang maging 
bahagi ng lakbay-aral 
para sa media kasama ang 
iba pang mamamahayag 
na kalahok mula sa 
Catbalogan at Tacloban. 
Nakakamamanghang isipin 
kung paanong umuunlad ang 
mga kabuhayan sa komunidad 
sa tulong ng CARD,” 
pagbabahagi ni Genaro 
Navilon, tagapagbalita sa 
radyo ng DYOG Radyo 
Pilipinas-Calbayog.

Isang bagong serye ng 
lakbay-aral para sa mga 
mamamahayag ang muling 
inaasahang buuin ng CARD 
MRI ngayong taong 2019. 

ni Mike Ariel P. Plaza / DSWD Caraga

Sa kaliwang larawan ay sina: Parni Hadi at Dr. Jaime Aristotle B. Alip. Sa kanang larawan ay sina: Dr. 
Alip at Iman Rulyaman, Pangulo ng Dompet Dhuafa (gitna) kasama ang pamanugutan ng  Dompet 
Dhuafa na sina Syamsul Ardiansyah, Manager; Yudha Abadi, Director; Kamaluddin, Manager; at Ibu 
Rini, Director.
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makatutulong sa VAC kabilang 
na ang paghinto sa pagbibigay 
kaparusahan,” pahayag ni Lim, 
Idinadagdag niya na ang mga 
magulang at mga tagapag-
aruga ay dapat na nagtataguyod 
ng kabutihang-asal, maayos na 
ugnayan at relasyon sa mga bata 
sa pamamagitan ng paggalang 
sa dignidad, pamilya at buong 
pagkatao nito.

“Ang epekto ng karahasan 
sa mga bata ay naghahatid ng 
hindi birong “trauma” at takot 
na nakapagdudulot din ng 
mas malaking epekto sa iba 
pang aspekto ng buhay nito 
kabilang na ang kalusugan, 
edukasyon. Nagiging hadlang 
ito sa magandang kinabukasan 
ng bata,” sabi ni Lim.

 Binigyang-diin din ni Lim 
na “walang anomang karahasan 
laban sa mga bata o sinomang 
makatarungan at lahat ng anyo 
nito ay maiiwasan.”

“Ang DSWD bilang 
tagapangasiwa ng RCWC ay 
kasama ninyo sa pagpapatupad 
ng mga batas upang mabigyang 
proteksiyon, masiguro ang 
kaligtasan ng mga bata at upang 
makapagpanukala ng mga 
alituntuning makatutulong 
upang mapag-ibayo ang 
kanilang mga kakayahan 
at talento”, pahayag ni Lim 
kasabay ng pagdadagdag na 
“patuloy nating isusulong 
ang karapatan ng mga batang 
maprotektahan mula sa lahat 
ng anyo ng karahasan.”

Tungkulin ng mga magulang, 
itinaguyod ... 3

pangarap upang magkaroon ng 
mas magandang kinabukasan 
para sa kanila at para sa 
kanilang mga pamilya pagbalik 
at pag-uwi sa bansa,” sabi ni 
Sarmiento.

Sa kasalukuyan, ang 
naturang samahan ay 
nakapagpatapos na ng 2,708 
at halos 76% ng kanilang 
mga pamilya ay nabisita 
at napuntahan na ng ilang 
kinatawan at opisyal ng CARD 
MRI sa Pilipinas. Gayon din, 
80% mula sa mga nabisitang 
pamilya ay naabot, nabigyan 
ng tulong pinansiyal, at 

naranasan ang ilang serbisyong 
pangkabuhayang handog ng 
CARD.

Hinihikayat naman 
ni Rosemadelyn DC. Dela 
Marquez, isang Gawad 
Maunlad awardee ng CARD 
MRI ang lahat ng mga 
nagsipagtapos na magsimulang  
magtayo ng kahit maliit na 
negosyo. “Laging handa ang 
CARD MRI na mag-abot 
ng tulong at suporta sa mga 
kliyente nito. Wala tayong 
dahilan para matakot na 
magsimula,” dagdag pa niya.

Ang pagtatapos ay 

CARD Hong Kong Foundation, ... 2
dinaluhan ng mga board of 
trustee, punong tagapamahala, 
tagapangasiwa, at tagapayo 
ng CARD Hong Kong at ng 
ilang mga kliyente nito. Pinuri 
naman ng panauhing pandangal 
at Hong Kong Deputy Consul 
General Hon. Germinia V. 
Aguilar-Usudan ang mga 
nagsipagtapos sa programa 
at sinabi nitong ang naturang 
kurso ay makatutulong para sa 
kanilang ikabubuti. 

“Huwag kang huminto 
sa pagkatuto. Lahat ng iyong 
pagsisikap at pagtitiyaga ay 
magbubunga ng maginhawang 
buhay para sa iyong pamilya 
at mahal sa buhay,” sabi ni 
Usudan.

Kadalasan ang tao ay 
kakain kapag nagugutom. 
Gayunpaman, ang 
nararamdaman nating gutom 
ang tila magsasabi sa atin na 
kumain, pero hindi kung ano 
ang ating kakainin.

Para sa ating mga nanay 
na laging iniisip ang kalusugan 
ng kanilang mga anak, minsan 
ay kanilang pinoproblema 
kung paano makapaghahain 
ng masustansyang pagkain 
dahil sa tumataas na presyo ng 
mga bilihin.

Para kay ni Mariet Gaan, 
mas kilala sa tawag na Mayet, 
at simpleng maybahay mula 
sa Romblon, ang pagtatanim 
ng gulay sa kaniyang munting 
bakuran ang isa sa kaniyang 
libangan.

“Naisipan kong mainam 
na magkaroon ng gulayan 
sa aming munting bakuran 
upang makatipid ako sa aming 
mga gastusin sa araw-araw. 

Matitiyak kong ligtas mula sa 
iba’t ibang kemikal ang mga 
gulay na aking iluluto dahil 
ako mismo ang nagtanim,” 
masayang pahayag ni Mayet.

Dagdag pa ni Mayet, ang 
pagdidilig niya sa kanyang 
gulayan sa umaga at hapon 
ay binibilang na din niya na 
isang magandang ehersisyo. 
Nakakalibang ang pag-aalaga 
ng mga halaman lalo na kapag 
ang mga ito ay unti-unti ng 
lumalaki.

“Ang nakatutuwa ay kapag 
dumating ang araw na lahat ng 
iyong mga itinanim sa bakuran 
ay namumunga na. Masaya na 
makita na ang iyong bakuran 
ay puno ng mga halaman at 
gulay na hitik sa bunga,” aniya 
Mayet. 

“Hindi man ganon karami 
ang mga gulay na aking 
itinatanim, sa aming pagkain 
ay may naitutulong din.”

Sa huling pahayag ni 

Mayet, “kung pakaiisipin hindi 
lamang sa aspetong pinansiyal 
kundi maging sa aspetong 
pisikal, emosyonal, at mental 
ng isang tao ay malaki ang 
naiaambag ng pagkakaroon ng 
munting gulayan sa bakuran.”

Masasabi nga na tunay 
na kayganda na magkaroon 
ng munting gulayan sa ating 
mga bakuran. Paano naman 
kung wala kang malawak na 
lupang mapagtataniman? Sa 
pagtatanim ay hindi kailangan 
ng malawak na lupain, dahil 
pwedeng alternatibong 
taniman ang paso, timba, buslo, 
malalaking lata, at iba pa.Ang 
payo lang ng ibang eksperto ay 
kailangan lang nating isaalang-
alang ang kulay ng ating mga 
lagayan. Maging maingat tayo 
sa paggamit ng mga “dark-
colored” na lalagyan dahil 
maaring mag-absorb ito ng init 
na makakaapekto sa ating mga 
halaman. 

Kayganda ng gulayan sa bakuran
ni Joshua Gaan
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CFISHES activity, inilunsad sa
CMDI Bay Main Campus

Isinabuhay ng mga mag-
aaral ng BS Entrepreneurship 
(BSE) ng CMDI Bay Main 
Campus ang core values na 
Competence, Family Spirit, 
Integrity, Simplicity, Humility, 
Excellence, at Stewardship 
(CFISHES) sa pamamagitan ng 
iba’t-ibang gawain sa paaralan. 
Layunin nito na hubugin ang 
mga mag-aaral mula Senior 
HighSchool hanggang sila 
at makatapos ng kolehiyo 
sa CMDI upang maging 
matagumpay na entrepreneurs 
sa hinaharap.

Sa ilalim ng asignaturang 
Microfinance Models,  pinakita 
ng  BSE Second Year  Block 1 ang 
core value na COMPETENCE 
sa pamamagitan ng iba’t 
ibang pamamaraan ng 
pagpukaw sa atensyon ng mga 
estudyante at mga bisita (local 
o international) sa CMDI.  
Unti-unting namumulat ang 
kamalayan ng mga estudyante 
sa kahalagahan ng core values 
ng CARD MRI. 

Pinangunahan din ng 
BSE students, at mga scholars 
na kawani sa iba’t ibang 
institusyon ng CARD MRI ang 
paglulunsad ng  lingguhang 
core values activity. Bago 
mag-umpisa ang nasabing 
gawain, ang mga mag-aaral 
ay nagpulong at nagpaplano 
upang gawin ang ideya at 
konsepto ng bawat grupo.
Ang lahat ng estudyante ay 
nakiisa at lumahok sa nasabing 
gawain sa pamamatnubay ng 
kanilang guro sa Microfinance 
Model subject na si Glenda 
Castronuevo.

Ang limang grupo ng BSE 
Block 1 2nd Year CARD MRI 
Scholars  mula sa mga Group 
Leaders na sina Liezl Obien, 
Jeniegie Pateno, Dominic 
Coronel, Nelza Suvillaga, at 
Floresie Genabe ay nagplano 
muna kung anu-anong mga 
istratihiya o intervention ang 
kanilang maaaring isagawa.   
Sa itinakdang pamantayan 
na 40% sa konsepto, 30% 
pagkamalikhain (indigenous/
materials) at 30% sa tibay 
durability/maintenance, ang 
lahat ng grupo ay bumuo 
ng masining na konsepto, 
materyales, at pamamaraan.  

Nag-umpisa ang nasabing 
mga gawain ng CFISHES 
noong ikalawang linggo ng 
Setyembre 2018 at natapos 
noong Oktubre 2018.

Pagkatapos ng unang 
linggo ng gawain, ang 
bawat grupo ng block na 
ito ay nagsagawa ng quick 
interview upang alamin sa mga 
estudyante at mga bisita ang 
kanilang mga pamamaraan 
sa pagkuha ng atensyon sa 
mga estudyante ng CMDI.  
Makikita sa larawan ang 
inumpisahang pamamaraan 
ng mga estudyante tulad ng 
collage, Christmas decors, 
tarpaulin, cut-outs, at ang iba ay 
ang modernong pamamaraan. 
Kanilang isinaalang-alang ang 
paggamit ng recycled materials 
at tibay upang  matagal itong 
magamit.  Ang isang ginawang 
display ng grupo ay nagsilbing 
“photo booth” ng mga 
dumaraang estudyante.  Dito 
ay nagamit ng mga estudyante 

ang kani-kanilang kasanayan 
sa pagpapakita ng kanilang 
talento. Naging katuwang 
ng CMDI sa pagpapataas sa 
antas ng kamalayan ng mga 
estudyante tungkol sa CARD 
MRI at sa mga kaugalian na 
hanggang ngayon ay buhay 
na patotoo sa mayamang 
kasaysayan nito.  Ang bawat 
linggo ay nagkaroon ng mga 
piling hurado upang bigyang-
puntos ang pinaghirapang 
proyekto ng bawat grupo.

Napuno ang paligid ng 
CMDI campus ng iba’t ibang 
makabuluhan at nakakaantig 
na obra na talaga namang 
pinuri at ikinatuwa ng mga 
nakakita. Marahil ikinataka 
ng ilan na hindi pa lubusang 
nakauunawa sa core values 
ng CARD MRI kung ano ang  
mga nakadisplay na kataga, 
imahe, at likhang sining na 
kanilang nakita. Para sa mga 
empleyado ng CARD MRI, 
isa itong matamis na paalala 
sa kung paano dinala ng mga 
core values na ito ang buong 
CARD MRI, bilang sangkap 
sa tagumpay na kinalalagyan 
nito ngayon.

Bakas sa mga estudyante 
na nagsagawa nito ang tuwa 
sa tuwing makikita nila ang 
resulta ng kanilang mga 
pinaghirapang obra na talagang 
nakaagaw ng pansin sa mga 
taong nakakakita. Hiling 
nila na magsilbing daan ang 
aktibidad na ito upang ipaalala 
sa mga kawani at ipakilala sa 
mga hindi pa nakakaalam ang 
kahalagahan ng CFISHES ng 
CARD MRI.

ni Nicknel Nepomuceno(ni Nicknel Nepomuceno, 2nd Year BSE Block 1 Student

mula sa patnubay ni Gng. Glenda C. Castronuevo)

May mga bagay na naganap at nangyari na sana

Ngunit nawala dahil pagpapahalaga ay hindi nakita

May mga pangarap na abot-kamay na sana

Hindi naisakatuparan dahil integridad ay nawala na

Hindi lahat ng pangarap ng bawat isa ay natutupad 

Hindi rin naman lahat ng natupad ay sadyang pinangarap

Hindi lahat ng bagay ay nakukuha sa galing at talino

Kundi sa angking kakayahan na gawin ang mga ito

Ang patuloy na pakikibaka ang sagot sa tagumpay

Bagama’t may lugar na  maraming tuksong nakakaway

May sulok na nagsisilbing taguan mo sa mga kaaway

Ngunit iba pa rin ang pamilyang sa iyo’y gumagabay

Anumang oras ay maaaring abutin ang tagumpay

Saan mang lugar maaari mong ituloy ang buhay

Lahat ng iyong pangarap pwedeng mapasa-kamay

Basta’t  kababaang loob sa puso ay mananalaytay

Maaari mong piliin ang mga bagay na sa iyo’y magpapasaya

Tulad ng mamahaling gamit, may kalidad, at walang kagaya

Iyan ang materyal na batayan sa sariling kaligayahan 

Subalit  kahanga-hanga pa rin ang taglay na kasimplehan 

Pera, katanyagan, at maging kapangyarihan

Iyan ang puhunan na pinanghahawakan ng ilan

Ngunit wala man sa iyo na taglay ang mga iyan

Angking kahusayan magsisilbing panghahawakan

May mga bagay na masasabi mo na ang tao ay masagana

Basta’t maligaya,  kahit ang pagdating ng bukas wala na

Datapwat hindi ito ang dapat na sa iyo ay napapansin at 
nakikita

Tunay na pangangalaga at pag-iingat and higit pa ring 
mahalaga

May mga pangarap na napakahirap abutin

May mga mithiin na tila imposible mong gawin

Ngunit kung isasapuso ang tunay mong layunin

Ang diwa ng pagpapahalaga ang susi ng ningning

Diwa ng
Pagpapahalaga

PsMLNI finalist, dumalo sa ... 1

patimpalak. 
Ang city tour ay 

naglalayong itaguyod ang 
turismo, kultura, mga pamana 
at mga microentrepreneurs sa 

iba’t-ibang siyudad sa bansa. 
Para sa mga tour 

bookings, maaaring magpadala 
ng direktang mensahe sa 
Facebook page ng Hijos Tours.
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Maagang tumanggap 
ng pamasko ang Center 
for Agriculture and Rural 
Development (CARD), Inc. 
nang igawad dito ang ASEAN 
Business Awards 2018 sa 
Singapore noong ika-21 ng 
Nobyembre. 

Ang pagkilalang ito ay 
nagpapatunay sa pagsisikap 
ng CARD, Inc. na maabot ang 
layunin nito na matulungan 
ang mga mahihirap na pamilya 
sa buong bansa. 

Malayo na nga ang 
narating ng CARD, Inc. Kabi-
kabilang hamon at tagumpay 
ang hinarap nito mula nang 
ito ay itinatag noong 1986. 
Nagsimula lamang ang CARD, 
Inc. sa isang pangarap ng 15 
katao: Ang makapagtayo ng 
isang bangko para sa mga 
kababaihan na walang lupang 
pansakahan. 

Ngayon, isa na ito sa mga 
nangungunang microfinance 
institutions sa Pilipinas sa 
pamamagitan ng marami 
nitong serbisyo. Sino ang 
mag-aakala na aabot sa 
milyon-milyong Pilipino ang 
kliyente ng CARD, Inc.? Ang 
pagkilalang ito ay nagsisilbing 
inspirasyon sa CARD, Inc. na 
magpatuloy sa pagkamit ng 
mithiin nito. Nangangahulugan 
din ito na nakikita ng iba pang 
mga samahan ang positibong 

ambag ng CARD, Inc. sa 
lipunan. 

Malaki ang maitutulong ng 
nasabing pagkilala sa CARD, 
Inc. at sa mga stakeholders 
nito. Una, inihahayag nito ang 
CARD, Inc. sa mga Pilipinong 
hindi pa pamilyar sa nasabing 
organisasyon. Dahil dito, mas 
mahihikayat ang mga tao na 
alamin ang serbisyo ng CARD, 
Inc. at maging miyembro nito. 

Pangalawa, nagpapatotoo 
ang karangalan sa 
kredibilidad ng CARD, Inc. 
Ibig sabihin, matagumpay 
nitong ginagampanan ang 
sinumpaan nitong mandato na 
paglingkuran ang pamilyang 
Pilipino. Pinalalakas nito 
ang katayuan ng CARD, Inc. 
bilang isang key development 
organization sa bansa. 

Panghuli, pinagtitibay 
ng pagkilala ang katapatan at 
partisipasyon ng stakeholders 
nito. Panatag ang mga 
empleyado at miyembro nito 
na ang kanilang kontribusyon 
sa CARD, Inc. ay napupunta 
sa mga programang may 
kinalaman sa pag-angat ng 
bansa. 

Ang pagkilalang ito ay 
hindi lamang karangalan ng 
CARD, Inc., kundi pati na 
rin ng mga miyembro nito. 
Hindi magiging posible ang 
mga narating ng CARD, Inc. 

kung wala ang tiwala ng mga 
miyembro nito na siyang 
pangunahing nakikinabang 
sa mga programa at serbisyo   
nito. 

Hindi pa rito nagtatapos 
ang paglalakbay ng CARD, 
Inc., dahil marami pang 
Pilipino ang nabubuhay sa 
kahirapan. 

Hanggang ngayon, marami 

pa ring pamilya at kababaihan 
ang walang natatanggap na 
tulong upang magkaroon sila 
ng maayos na hanapbuhay, 
edukasyon, at kalusugan – 
mga programang tumutugon 
sa kanilang pangunahing 
pangangailangan. Hindi 
madidiskubre ng mga Pilipino 
ang kanilang potensyal kung 
hindi mapupunan ang mga ito. 

Lubos na nagpapasalamat 
ang CARD, Inc. sa walang tigil 
na suporta ng mga miyembro 
nito. Nawa’y magpatuloy at 
dumami pa ang makinabang 
sa milyaheng nararating ng 
CARD, Inc. Muli’t muli, ang 
tagumpay ng CARD, Inc. 
ay tagumpay ng lahat ng 
miyembro nito at ng pamilyang 
Pilipino! 

Karangalan ng CARD, Inc., 
karangalan ng pamilyang Pilipino
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PAYO NI BOSS
Dr. Jaime Aristotle B. Alip

Founder and Chairman 
Emeritus, CARD MRI

MULA SA PUSO NI ATE MD
Ms. Flordeliza L. Sarmiento

Managing Director,                               
CARD MRI

Ikaw, mayroon ka bang nais itanong 
kay Boss? Ipadala ang iyong tanong 
sa publishing@cardmri.com upang 
siya mismo ang magbigay sa’yo ng 

makabuluhang payo.

Isang buong taon na naman ang 
lilipas. Ang taong 2018 ay maibibilang 
na isang makabuluhang taon ng CARD 
dahil sa maayos na naipaabot ang mga 
programa at serbisyo sa mas marami 
pa nating kababayan. Masasabi kong 
patuloy na nabibigyang saysay ang ating 
layon sa paglipas ng panahon. Alam 
kong ito ay hindi maisakatutuparan 
kung hindi dahil sa pagsisikap ng 
bawat isa sa atin. Kaya taos-pusong 
pasasalamat ang nais kong ipaabot sa 
lahat ng naging kabahagi ng layunin ng 
CARD.  

Sa mga taong walang sawang 
sumuporta sa layunin ng CARD mula 
noon hanggang ngayon, hindi man 
alam ng maraming tao ang pagtulong 
ninyo, may Diyos namang nakakakita 
sa ginagawa ninyo. Salamat sa inyong 
busilak na puso. 

Sa mga kawani, alam namin kung 
gaano ninyo pinagbubuti ang inyong 
mga ginagawa. Hindi ninyo alintana 
ang bawat umagang kayo ay gigising 
ng napakaaga, ang bawat gabing 

pagpupuyat, ang madestino sa iba’t 
ibang lugar at malayo sa inyong mga 
mahal sa buhay. Salamat sa dedikasyon 
ninyo. 

Sa pagsapit ng panibagong taon, 
patuloy ang ating pagsulong. Ang 
pagsulong nating matugunan ang 
kahirapan ng sambayanang Pilipino. 
Hangad namin ay maging kaisa kayo 
hanggang sa matapos ang ating misyon. 
Laging may mga balakid sa ating 
daraanan. Gayunpaman, sa anumang 
hamon at pagsubok na dadaan, manatili 
tayong matatag. Tandaan ninyo, sa 
CARD, pamilya tayo. Narito lang kami, 
katulong ninyo at laging aalalay sa inyo. 

Ang CARD ay isang binuong 
pangarap. Dahil sa ipinuhunang 
pagsisikap ng bawat isa, umabot at 
tumagal na tayo ng mahigit tatlong 
dekada. Kaya nga “sa CARD,  matatag 
ang bukas.” Huwag mong pakinggan 
ang bumubulong sa iyong “hindi mo 
kaya”. Isipin mong kailangan mong 
subukan at pag-isipan. Manatili tayong 
matatag. Ang lakas natin ay ang tatag 

Sa maraming pagkakataon, sinubok 
ang CARD MRI. Nanatiling desidido. 
Nanatiling determinado. Ang puso ng 
aming organisasyon ay ang pagtulong 
sa pamilyang Pilipino. Ang layuning 
ito ay sinimulan namin higit tatlong 
dekada na ang nakalipas at nananatiling 
inspirado sa bawat tagumpay na 
nabubuo ng bawat pamilyang aming 
natutulungan.

Ang kwento ng inyong tagumpay 
ang patuloy na lakas namin upang 
ipagpatuloy ang aming nasimulan. 
Isang espesyal na liham ang natanggap 
ko mula sa isang ina at kliyente ng 
CARD sa Marinduque na si Mary 
Grace Moong. 

Ang kaniyang pasasalamat sa 
organisasyon ay isang malaking 
karangalan hindi lamang sa akin 
maging ng buong organisasyon. Ang 
kaniyang kwento ang sumasalamin sa 
tunay na tagumpay ng CARD MRI at 
nagpapaalala na tama ang pagtulong sa 
maraming komunidad. 

Ako ay lubos na sumasaludo hindi 

lamang kay Mary Grace kundi sa lahat 
ng inang nagsusumikap maiahon sa 
kahirapan ang kaniyang pamilya.

Ang pagpupursige ninyo ang daan 
patungo sa mga pangarap. Patuloy 
lamang magiging instrumento ang 
CARD sa pag-abot ninyo ng mga ito. 

Maraming salamat Mary Grace 
at sa lahat ng mga kliyenteng patuloy 
na tumatangkilik sa aming mga 
produkto at serbisyo. Sa pamamaraang 
ito ay naipakikilala ninyo ang ating 
organisasyon. 

Ang CARD ay hindi lamang 
isang financial institution. Higit pa 
ang ating serbisyong ibinibigay sa mga 
komunidad na ating pinagsisilbihan. 
Marami tayong produkto, programa, at 
serbisyong angkop upang matulungan 
ang iba’t ibang pangangailangan ng 
bawat pamilyang Pilipino patungo sa 
pag-unlad.

Aming ipagpapatuloy ang aming 
nasimulan sa bawat indibidwal at 
pamilyang aming natulungan. At kay 
Mary Grace, dalangin namin ang 

Bukas na Liham

tagumpay ng kaniyang mga anak. 
Naniniwala kaming ang edukasyon ay 
isang malaking tulong sa patuloy na 
pag-usad patungo sa mga pangarap. 
Aking hinahangaan din ang mahusay 
na pagtuturo niya sa kaniyang mga 
anak pagdating sa pag-iimpok. 

Hindi lamang serbisyong 
pampinansyal ang nais naming 
maiparating sa ating mga kliyente. Nais 
din natin silang hubuging maging mas 
responsable at may disiplina upang 
matulungan nila ang kanilang sarili, 
pamilya, at maging ang kanilang 
komunidad na mapaunlad.  

Patuloy ang aming pagtulong. 
Ang inyong pag-unlad ang natatanging 
papremyo ng organisasyon na hindi 
mapapantayan ng anumang ginto. 
Ang inyong mga pasasalamat ang 
magpapatuloy sa aming adhikaing 
puksain ang kahirapan sa bansa. 
Mahirap mang maisaktupan ang ating 
layunin, patuloy tayong kikilos para 
sa bawat pamilyang nangangarap ng 
matatag na bukas. 

ng kalooban at ang pag-asa natin ay ang 
isiping kakayanin natin. 

Sa ating mahihirap na mamamayan, 
salamat sa pagtitiwalang mabuti ang 
aming hangarin na kayo ay aming 
matutulungan. Hangga’t nakikita namin 
na may isang pamilya na naghihirap, 
patuloy ang serbisyo ng CARD. Handa 
kaming abutin at puntahan kayo. Ligaya 
ng CARD ang makitang may isang 
pamilya na natutulungan na makaahon 
sa hirap. 

Ang makabuluhang 2018 ng CARD 
ay magsisilbing inspirasyon para sa 
darating na panibagong taon. Titiyakin 
namin na mapuntahan pa ang ibang 
malalayong lugar na hindi pa naabot ng 
ating mga programa at serbisyo. 

Ang ating dalangin ay patuloy 
tayong gabayan ng ating Dakilang 
Lumalang sa ating mga gagawin. Wala 
tayong magagawa at maaabot kung 
hindi niya ipagkakaloob sa atin. Salamat 
sa panibagong taon at pagpalain sana 
tayong palagi. Maligayang bagong taon 
sa inyong lahat!

Ang pagsusumikap ay isang malaking hakbang 
patungong pangarap. Anuman ang pagsubok 
na dumaan, hindi patitinag ang isang inang 
nangangarap ng magandang buhay para sa kaniya 
at sa kaniyang pamilya. 
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BALITANG PANGKALUSUGAN

CARD Community Health Days isinagawa 
nitong November

Sa pamamagitan ng 
Microfinance and Health 
Protection Program (MaHP), 
tumutulong ang CARD 
MRI sa mga komunidad 
sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng access sa mga 
serbisyong pangkalusugan 
sa pamamagitan ng patuloy 
na paghawak ng Community 
Health Days (CHD) sa buong 
Pilipinas. 

Ito ay naglalayong dalhin 
ang mga medical practitioners 
sa kaugnayan upang makamit 
ang mga serbisyo nang libre 

o sa mababang presyo. Ang 
mga residente ay maaaring 
makinabang mula sa iba’t ibang 
mga serbisyong pangkalusugan 
kabilang ang libreng 
konsultasyon, at medical, 
dental, at optical services.

Sa buwan ng Nobyembre, 
isinasagawa ang Community 
Health Days sa iba’t ibang 
lugar sa bansa. Isinagawa 
ito sa Cagayan Valley noong 
Nobyembre 13-26, sa Rizal 
noong Nobyembre 20-23, 
sa Antique at Aklan noong 
Nobyembre 26-29, sa Quezon 

noong Nobyembre 19-23, sa 
Capiz noong Nobyembre 19-
24, sa Iloilo noong Nobyembre 
25-27, sa Samar noong 
Nobyembre 23, at saCebu 
noong Nobyembre 26-29.

Noong Nobyembre 2018, 
isang kabuuang bilang na 518 
Community Health Days ang 
isinagawa sa tulong ng iba’t 
ibang mga institusyon tulad 
ng CARD, Inc., CARD Bank, 
Inc., CARD SME Bank, Inc., at 
Rizal Bank, Inc. sa kabuuang 
132,352 benepisyaryo sa buong 
bansa ang natulungan.

Kaunlaran Caravan naghatid serbisyo sa 
Calbayog, Samar

Sa pagsisikap 
na makapagbigay ng 
malawak na serbisyo sa 
mga limitado ang access 
sa iba’t ibang community 
development service tulad ng 
pangangalaga sa kalusugan at 
upang makapagbigay rin ng 
edukasyon sa pamamahala ng 
salapi sa mga bata at  serbisyo 
sa pagbibigay kamalayan 
tungkol sa halaga ng seguro 
dinala ng CARD MRI ang 
Kaunlaran Caravan sa Brgy. 
Capoocal, Calbayog City, 
Samar noong Nobyembre 
23, 2018. Ang caravan 
ay nagbigay ng libreng 
serbisyong medikal at dental, 

ni Neliza Largueza

ni Je’iro Lazareo Aclan

Social Security System 
(SSS) at microinsurance 
orientation, at pagsasanay sa 
kabuhayan. Ang caravan na 
ito ay ang fourth leg simula 
ngayong 2018. Ang nasabing 
Kaunlaran Caravan ng ay 
nakapaghatid na ng mahigit 
sa 1500 indibidwal sa buong 
bansa. Ang CARD MRI 
ay isang grupo ng 21 na 
organisasyon na nakatuon sa 
pagpapaunlad na naglalayong 
labanan ang kahirapan sa 
pamamagitan ng pagbibigay 
ng mga programa sa 
microfinance at pagpapaunlad 
ng komunidad sa buong 
bansa. 
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SPECIAL FEATURES

Kinilala at pinarangalan na ang mga Natatanging Kawani ng CARD MRI para sa taong 
2018 noong ika-7 ng Disyembre. Ginanap ito sa CARD-MRI Development Institute, Inc. (CMDI) 
sa Brgy. Tranca, Bay, Laguna kasabay ng Year-end Business Planning ng CARD MRI.

Nagsimula ang programa sa pagpapakilala ng mga finalists mula sa iba’t ibang kategorya-ang 
Account Officer, Admin/Support Staff, Unit Manager, at Area Manager. Mula sa kani-kanilang unit 
ay sinuri sila at dumaan sa isang panel interview na pinangunahan ng mga hurado na sina Angela 
Poonin, Deputy Director for HRD-OIC; Ma. Theresa de Leon, Deputy Director for Audit; Violeta Aquino, 
CARD MBA BOT President at Luz Lalap, CaMIA Board member. Ang lahat ng finalists ay tumanggap 
din ng cash prizes at nagkaroon sila Hijos de San Pablo tour noong Disyembre 8, 2018.

Ang mga pinarangalang Natatanging Kawani para sa bawat institusyon ay sina Marivic Pinlac 
(Account Officer ng CARD, Inc. San Carlos Unit), Aldrin Algarin (Account Officer ng CARD Bank Sta. 
Elena 1 Unit), Judy Ann Ponce (Account Officer ng CARD SME Bank Cabuyao 1 Unit), Jezelle Anne 
Salinas (Account Officer ng CARD RBI Muntinlupa 2 Unit), at Genevieve Pasalo (Bookkeeper ng CARD 
MBA Metro Manila 1 Provincial Office). Tumanggap silang lahat ng cash prizes at mga gift certificates 
mula sa Mga Likha Ni Inay at BotiCARD.

Ang itinanghal na Gold Awardee para sa Account Officer Category ay si Aldrin Algarin 
ng CARD Bank Sta. Elena 1 Unit, sinundan naman ng Silver Awardee na si Marivic Pinlac 
ng CARD, Inc. San Carlos Unit, at ang Bronze Awardee naman ay si Margeon Magbanua ng 
CARD Bank Pinamalayan 3 Unit.

Para naman sa Unit Manager Category, nagwaging Gold Awardee si Roberto Bien Jr. ng CARD 
Bank Goa Unit, ang Silver Awardee ay si Mark Reynald Ordiz ng CARD, Inc. Dumingag 1 Unit, at si 
Mesheal Borlaza naman ng CARD, Inc. Butuan 3 Unit ang itinanghal na Bronze Awardee.

Sa Area Manager Category, ang nanalong Gold Awardee ay si Belinda F. Salazar ng CARD SME 
Bank San Pedro 1 Area. Ang mga national winners ay tumanggap ng cash prizes, Mga Likha Ni Inay 
& BotiCARD gift certificates, plaque, at magkakaroon din ng Trip-for-3 sa mapipiling destinasyon sa 
Pilipinas.

Nagpaabot din ng pagkilala at pasasalamat sina Dr. Jaime Aristotle B. Alip, CARD MRI 
Founder and Chairman at si Flordeliza L. Sarmiento, CARD MRI Managing Director para sa 
mga finalists, nagwaging kawani at pati na rin sa lahat ng kawani ng CARD MRI. Dahil sa 
patuloy na pagsisikap, lubusang dedikasyon at pagtutulong- tulong ng mga kawani ay tuluyang 
maabot ang layuning mas makatulong pa sa mga kasapi ng CARD.

Ginanap ang taunang pagpaparangal ng Pagkilala sa Mga Likha Ni Inay awards sa 
CMDI, Bay Laguna noong ika 5 ng Disyembre 2018. Ang parangal na ito ay nagsimula 
noong 2012 at nagpapatuloy para kilalanin ang mga mahuhusay at masisigasig na 
kliyente ng CARD MRI. 

Ang mga kategorya para sa taong 2018 ay ang major award na Gawad Maunlad, at 
mga special awards na Gawad Malikhain, Gawad Masigasig, Community Service Award, 
Family Enterprise Award,  at ang bagong kategorya na Young Entrepreneur Award. Ang 
mga naging nominado sa mga kategoryang ito ay dumaan sa initial at final judging 
na isinagawa ng PsMLNI Awards Committee na binubuo ng mga kinatawan mula sa 
CARD MRI Audit Unit, Mga Likha Ni Inay, CARD MRI ExeCom/ManCom, at ilang mga 
matatagumpay na miyembro. Ang lahat ng napiling finalists ay nakatanggap ng cash 
prizes, Mga Likha Ni Inay products, at nagkaroon sila ng Hijos de San Pablo tour noong 
Disyembre 6, 2018.

Ang mga nagwagi sa special awards ay sina Adelina Timoteo ng CARD Bank 
Benguet (Gawad Malikhain Awardee), Joel Geneta ng CARD SME Batangas City (Gawad 

Masigasig Awardee), Lyn Cure ng CARD, Inc. Davao del Norte (Community Service Awardee), 
Zenaida Asugui ng CARD SME Batangas City (Family Enterprise Awardee), at Jennylyn Enon 
ng CARD Bank Lagonoy (Young Entrepreneur Award). 

Ang mga pinarangalan ng major awards na Gawad Maunlad sa bawat institusyon 
ay sina Mercy Galanque ng CARD, Inc. Valencia 1 Unit, Merlita Salcedo ng CARD Bank 
Candelaria Branch, Lucila Datuin ng CARD SME Bank Vigan Branch, at Imelda Bermudez 
ng CARD RBI Binangonan Branch. Lahat naman ng mga nagwagi ay nakatanggap ng cash 
prizes, computer package, plaque at free advertisement ng kanilang negosyo sa Sulong 
newspaper. 

Nagbigay naman ng mahahalagang mensahe at pagkilala sina Elma B. 
Valenzuela, CARD RBI President and CEO, Marivic M. Austria, CARD Bank President 
and CEO at Aristeo A. Dequito, CARD SME Bank President and CEO para sa lahat 
ng kliyente na ginawaran. Maging sa lahat ng kliyente ng CARD ay nagpaabot din 
sila ng paghanga at pasasalamat sa pagbibigay inspirasyon sa mga kawani ng CARD 
upang mas mapabuti pa ang serbisyong maibibigay sa kanila.
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KWENTO NG MGA KASAPI

Higit pa sa Litson
ni Raffy Antes

Sa Candelaria, Quezon, 
may isang taong nagngangalang 
Ruel Mariano Marquez na 
madalas tawaging “Boss“ 
ng kanyang mga kapitbahay. 
Gayon pa man, si Mang Ruel 
ay hindi ordinaryong boss na 
makikita sa mga pagpupulong 
sa isang silid o isang taong 
nakasuot ng pormal na paikot-
ikot sa siyudad. Malaki ang 
respeto ng mga tao kay Mang 
Ruel sa kanilang lugar dahil sa 
suporta nito sa mga lokal na 
magsasaka at sa pagtulong sa 
mga ito na maging bahagi ng 
negosyong babuyan.  

Lumaki si Ruel 
sa isang pamilyang 
ang   pinagkakakitaan ay 
nanggagaling sa pag-aalaga at 
paglalako ng mga baboy. Ang 
ganitong uri ng negosyo ay 
kapaki-pakinabang lalo na’t 
mabilis lamang magpalaki ng 

mga alagang baboy para sa 
paglilitson. Siya ay matagal 
nang nagsusuplay ng mga baboy 
sa mga litsunan. Pangalawa sa 
pitong magkakapatid si Mang 
Ruel. Sa murang edad ay inako 
ni Ruel ang responsibilidad 
na pangasiwaan ang kanilang 
negosyo dahil sa karamdaman 
ng kanyang ama at panganay 
na kapatid. Dahil dito, pinili 
ni Ruel na hindi tapusin ang 
kanyang pag-aaral sa mataas 
na paaralan.

Nang simulang itayo ni 
Ruel ang Pambansang Lechon 
(Elarz) noong taong 2015, 
napagdesisyunan nilang mag-
asawa na ipagkatiwala sa mga 
kapitbahay ang pag-aalaga ng 
mga baboy upang matulungan 
sila na makapagsimula ng 
maliit na negosyo. Pinalawak 
din niya ang kanyang babuyan 
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ENTERTAINMENT

“CARD MRI Institutions”
Word Search

Hanapin sa ibaba ang mga institusyon ng CARD MRI. Maaaring pahalang o pababa ang 
mga salita. Kuhanan ng larawan ang iyong sagot at ipadala sa Facebook page ng CARD MRI 
upang magkaroon ng P10 load.

1. CARD Inc
2. CARD Bank
3. CARD MBA
4. CMDI
5. CaMIA
6. CMIT
7. BotiCARD
8. CARD RBI
9. CPMI
10. RISE
11. MLNI
12. HIJOS Tours
13. Publishing House
14. CARD EMPC
15. Property Holding

Higit pa sa ... 11

MBA na pwede pang mas mapaikli ang 
pagbibigay ng claims sa mga miyembro 
nito. Kaya noong 2017, inilunsad nito 
ang 8-24 hour claims settlement na 
kung saan ang pagbibigay ng claims ay 
hindi lalampas sa loob ng 24 na oras. 
Bukod dito, ang CARD MBA ay may 
alok na life insurance sa halagang P15 
(USD 0.3) bawat linggo sa higit limang 
milyong kliyente ng mga institusyong 
pampinansyal ng CARD MRI na 
nagkakaloob ng seguro sa higit sa 18 
milyong indibidwal sa buong bansa. 
Ang CARD MRI ay isang grupo ng 21 
institusyon na nakatuon sa pag-unlad 

at naglalayong puksain ang kahirapan 
sa pamamagitan ng microfinance, 
social protection, at community 
development.  Ang Global Partnership 
Forum ay nagsilbing isang plataporma 
upang makipagpalitan ng karanasan at 
kaalaman tungkol sa climate at disaster 
risk finance at insurance solutions 
ng iba’t ibang organisasyon sa buong 
mundo. Hindi bababa sa 200 kalahok 
mula sa pamahalaan at mga kinatawan 
ng mga organisasyo, mula sa ibang 
bansa civil society, pribadong sektor, at 
mga akademya ang dumalo sa nasabing 
pagtitipon.

Daan patungo sa mga epektibong ... 1

upang maipasok ang mas maraming 
bilang ng baboy na pwede nilang 
pagkakitaan araw-araw.

“Nakita at naranasan ko ang hirap 
ng buhay. Alam kong hindi madali 
kaya tinutulungan ko ang aking 
mga kapitbahay na magkaroon ng 
karagdagang kita,” sabi ni Ruel.

Nagbibigay si Ruel sa mga 
kabahayan ng maliliit na alagang 
baboy, feeds, at ilang organikong 
pagkain. Ang kailangan lamang ng 
bawat tagapag-alaga ay magkaroon ng 
sariling babuyan. Ilan sa mga tagapag-
alaga ng biik ay walang kakayahang 
makapagpatayo ng babuyan. Sa 
kabutihang-palad, katulad ni Ruel, ang 

sambahayang ito ay mga kliyente rin 
ng CARD Bank, isang microfinance- 
oriented na bangko na nagpahiram at 
naglaan ng puhunan sa kanila upang 
makapagsimula sa hinahangad na 
pagkakakitaan.

Ayon kay Ruel, ang kita sa 
ganitong uri ng negosyo ay mapalilitaw 
matapos ibawas ang halaga ng mga biik 
at mga pagkain mula sa kabuuang kita. 
Ang pinakamababang bilang ng baboy 
na maaalagaan ng bawat sambahayan 
ay humigit-kumulang 30 na posibleng 
magkaroon ng Php 15,000 kita sa loob 
lamang ng dalawang buwan.

(Ipagpapatuloy sa susunod na isyu)


