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Sa Gitna ng
Pagkakasalungat
Sa demokratikong institusyon tulad ng kooperatiba, 

ang bawat isa ay may karapatan at may layang 
ipahayag ang kani-kaniyang opinyon.
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Halos 100 bata,
nabiyayaan sa
Musmos Kalinga

Sa pangunguna ni BOD Chairperson 
Irma Cruz, nagpamigay ang BOD ng 

Musmos Kalinga t-shirts...
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TOMO XXXIII BILANG I

CEO Cristy Naigan, 
bagong pangulo ng
NATCCO Managers’ Club
RODERICK MANUEL

Nahalal na Pangulo ng NATCCO Managers’ Club si Maria Cristina B. Naigan, Chief Executive Officer ng 
St. Martin Coop, sa ginanap na NATCCO Managers’ Congress  noong ika-24 at 25 ng Abril, 2019 sa The 
Grand Tower Suites, Iloilo City.

Nakuha niya ang pinakamataas na boto mula sa tatlong nominees para makamit ang pagka-Pangulo sa 
nasabing samahan.  Ang NATCCO Managers’ Club ay itinatag noong 2016 at binubuo ng mga managers 
ng iba’t ibang kooperatiba upang isulong ang magandang samahan sa pagitan ng mga managers 
na miyembro ng club, makapaglaan ng mga mapagkukunan gayundin ang makapagbahagi ng mga 
kasanayan at kaalaman sa mga managers. Ito ay may humigit-kumulang sa 100 na mga miyembro 
mula sa iba’t ibang kooperatiba sa bansa.

Sa kanyang mensahe, sinabi ni CEO Naigan na hangad niya ang patuloy at aktibong pakikilahok 
ng bawat kinatawan para sa higit pang ikauunlad ng mga kooperatibang kasapi sa naturang 
managers’ club.

REYNALDO SANTOS AT SHERWIN CELESTINO
inawaran ng Golden Coop Award ang St. Martin Coop dahilan sa 50 
taon nitong pag-iral at paglilingkod sa mga komunidad na sakop ng 
operasyon nito.  Ang parangal na ito ay ipinagkaloob ng National 
Confederation of Cooperatives (NATCCO) noong 17th Leaders’ 
Congress at 42nd General Assembly nito na ginanap sa Grand Xing 
Imperial Hotel, Iloilo City noong ika-26 hanggang 28 ng Abril 2019.  
Nagbigay din ng parangal ang NATCCO sa mga natatanging  kooperatiba 
bilang pagkilala sa malaking ambag ng mga ito sa ekonomiya ng bansa 
gayundin sa pagpapabuti ng buhay ng mga miyembro nito. 

Taglay ang temang “Positioning Cooperatives in a Digital Economy”, 
tinalakay din dito kung gaano na ba kahanda ang Pilipinas, partikular 
na ang mga kooperatiba, na maging globally competitive sa larangan ng 
teknolohiya at digital. Nilalayon ng NATCCO na matulungan ang mga 
kooperatiba na maunawaan at maiangkop ang Digital Economy o ang 
paggamit ng digital technology gaya ng cloud computing, mobile web 
services, data collection, e-commerce, at e-payments sa mga maliliit at 

pausbong na negosyo. Isinaad ni  Rafaelita Aldaba, Undersecretary for 
Innovation ng Department of Trade and Industry, na huwag matakot 
ang mga kooperatiba na yakapin ang digital technologies sa kanilang 
mga produkto at serbisyo para sa kanilang mga kasapi.  Ayon naman 
kay Anatoly “Jing” Gusto ng World Council of Credit Unions (WOCCU), 
may malaking potensyal ang pagtanggap ng mga Pilipino sa e-payments 
dahil sa malaking porsyento ng mga Pilipino ang nagmamay-ari ng 
mobile phones. 

Pinangunahan naman ni Atty. Soledad Cabangis ang General 
Assembly meeting ng NATCCO.  Siya ay nahalal bilang Director noong 
nakaraang taon at siya ang kasulukuyang Chairperson ng NATCCO-
Board.  Samantala, ang mga delegado ng St. Martin Coop sa G.A. na 
ito ay si CEO Cristy Naigan kasama ang mga Branch Managers na sina 
Roderick Manuel, Sherwin Celestino, at Reynaldo Santos. 

Sa kabuuan, may 760 delegado mula sa 238 primary cooperatives 
ang dumalo dito.

GOLDEN COOP AWARD, 
IGINAWAD SA ST. MARTIN COOP

MADDENE P. DELA CRUZ
Buong taon na ipagdiriwang ng St. Martin 
Coop ang ika-50 taong pagkakatatag 
nito ngayong 2019.  Bumuo ng Steering 
Committee ang Pangasiwaan mula sa ilang 
piling kawani upang maayos na maisagawa 
ang mga inilatag na aktibidad para sa 
selebrasyong ito.

Taglay ang paksang-diwa na “Happy Coop 
Experience”, ang kick-off celebration ay 
naganap sa pamamagitan ng paglulunsad 
ng St. Martin Coop 50th Anniversary 
Logo noong Sequential General Assembly.  
Hinikayat ang mga miyembro na magpakuha 
ng larawan hawak ang naturang logo, 
lagyan ito ng caption patungkol sa kanilang 
pinakamasayang karanasan sa St. Martin 
Coop at i-post ito sa kani-kanilang Facebook 
accounts.  Sila ay pinayuhan na gumamit 
ng hashtag na #STMARTINCOOPGOLD sa 
kanilang mga posts dahil lima (5) sa mga 
larawan na may pinakamaraming likes at 
shares ay makakatanggap ng papremyo. 

Ang pakulong ito ay sinundan ng Bingo 
games na may naglalakihang papremyo 
noong General Assembly. Ipinalabas din dito 
ang 50th Anniversary video na nagpapakita 
kung paano naging katuwang ng mga 
miyembro ang kooperatiba sa pagbuti ng 
kanilang buhay at pagtamo ng kanilang mga 
pangarap.

Nakalinya na din ang iba pang patimpalak 
tulad ng Poster Making Contest, Little 
Ms. and Mr. TIPID, at Business Pitch 
(pagmumungkahi ng bagong negosyo na 
may potensyal na kumita) na inaasahang 
lalahukan ng mga mag-aaral buhat sa 
iba’t ibang paaralan.  Hindi rin mawawala 
ang pagsasagawa ng motorcade at Ronda 
Ride.  Magkakaroon din ng grand raffle na 
dalawang lote at isang brand new car ang 
papremyo.  At sa pagdating ng Disyembre, 
may SHARElebration na magaganap upang 
makapag-abot ng tulong sa mga higit na 
nangangailangan.  Umaasa ang Pangasiwaan 
na ang lahat ng ito ay muling susuportahan 
ng buong kasapian.       

50th Anniversary 
ng St. Martin Coop, 
buong taon na 
ipagdiriwang

Maulang papremyo ang hatid ng St. 
Martin Coop sa “BASTA UPDATED KA, 
KASALI KA SA RAFFLE” Promo! Kailangan 
lamang on-time na magbayad ng utang at 
dapat updated ang contact information 
upang magkaroon ng pagkakataong 
manalo. Layunin ng promong ito na 
mapanatili ang magandang katayuan 
sa pangungutang at mahikayat ang 
mga kasapi na mag-update ng kanilang 
contact information.    Narito ang promo 
mechanics:

1.  Ang mga miyembro na magbabayad 
ng monthly amortization bago o sa 
takdang araw ng pagbabayad at updated 
ang loan ay maaaring makasali. (Hal. Loan 
release date:  June 10, 2019 / Monthly 
Amortization Date: Tuwing ika-10 ng 
buwan o mas maaga pa)  

2. Ang bawat updated na loan ay 
awtomatikong may isang (1) raffle entry.

3. Ito ay isang electronic raffle na 
gagawin bawat buwan. Ang cut-off date ng 
entries ay last working day of the month.

4. Ang raffle draw ay gagawin sa 
pamamagitan ng isang FB Live sa SMTCDC 
Facebook page tuwing ika-limang araw ng 
bawat buwan na sasaksihan ng isang Coop-
member representative.

Magbayad, mag-
update, at manalo!
JEAN ERIZ R. GALANG
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Kuwento ng tagumpay ng
St. Martin Coop, tampok sa
radio program ng PCEDO
MARICRIS A. EUGENIO

aging panauhin sa programang Usapang Koop at Business 
na isinasahimpapawid ng Radyo Bulakan 103.9 FM sina CEO 
Cristy Naigan at BOD Chairperson Irma Cruz noong ika-6 
ng Hunyo, 2019.  Sila ay kinapanayam nina Mary Grace dela 
Cruz at Vienn Vaneza Ramos ng Provincial Cooperative and 
Enterprise Development Office (PCEDO) tungkol sa kwento 
ng tagumpay at paraan ng pamamahala ng isang billionaire 
cooperative tulad ng St. Martin Coop.

Nang itanong kung paano nagsimula ang St. Martin Coop, 
tinuran ni Chairperson Cruz na ang konsepto ng pagtatayo 
ng kooperatiba ay nagsimula sa lingguhang pakikipag-usap 
nina Fr. Sancho Ramos at Dr. Antonio Fortuna sa mga 
tindera sa palengke at iba pang maliliit na mamumuhunan.  
Naidaing sa kanila ang panghihiram ng puhunan sa nagpa 
five-six pati na ang mataas na patubo nito.  Naisip ni Fr. 
Ramos na kung mabibigyan sila ng access sa financial 
services sa abot-kayang interest, malaki ang maitutulong 
nito sa kanilang pinagkakakitaan o hanapbuhay.  At dito na 
nabuo ang idea na magtayo ng isang kooperatiba na siyang 
makatutugon sa kanilang pangangailangan. 

Sa kasalukuyan ang St. Martin Coop ay pinamumunuan 
ng siyam (9) na Board of Directors na pinangungunahan ni 
Chairperson Cruz at ng Senior Management sa pangunguna 
ni CEO Naigan. Ito ay mayroong 12 mga sangay – siyam ay 
matatagpuan sa Bulacan , dalawa sa Nueva Ecija, at isa sa 
Bataan. 

Sa loob ng 50 taon, ang St. Martin Coop ay patuloy na 
naglalayon na makapagbigay ng abot-kayang serbisyo 
at taos-pusong pagtulong sa mga miyembro at sa mga 
nasasakupan nito.  Bukod sa loan, deposit at insurance 
products, may social services benefits na ibinibigay sa mga 
kasapi tulad ng Hospitalization Assistance, BuntiSuporta, 
Mortuary, Fire Victim Assistance, Share Capital Protection 
Plan, Livelihood Trainings, College Scholarship, Pension, at 
Birthday GC. 

Dagdag pa rito, ang St. Martin Coop ay naglulunsad din 
ng mga programang naglalayon na makatulong sa pag-unlad 
ng komunidad tulad ng Musmos Aralan,  Tulong Paaral kay 
Musmos Scholarship Program, Livelihood Trainings thru 
ETED, Donation to Parish Church, Donation to Bocaue River 
Rehabilitation Program, at Tree planting.

Para sa Kooperatiba, higit sa kita, ang mga gawaing ito 
na kanilang isinasagawa ang mas nag-aangat sa kanila 
at nagdudulot sa kanila ng tagumpay. “We all know that 
awards add value to the organization. More than the usual 
citations, I think seeing members improve their lives and 
witnessing how vibrant the economic activities are in the 
communities were St. Martin Coop’s significant milestones 
in its 50 years of existence.  The key? Leadership, integrity 

and competence of people managing it and the concerted 
and continuous cooperation of all members”, dagdag pa ni 
Chairperson Cruz.

Sa kabila ng tagumpay, may mga pagkakataon din 
na nasusubok ang katatagan at husay ng Kooperatiba 
lalo na at malawig ang kompetisyon sa industriyang 
kanilang kinabibilangan. “Many coops and other financial 
institutions are offering almost the same products to 
their target market.  To manage the competition, if not 
to beat them, you should have an effective and attractive 
loyalty program not only for membership retention but to 
continuously engage them to patronize your products and 
services.  Providing them with excellent service experience 
could also increase their repeat business with the coop.” 
paliwanag ni Chairperson Cruz.

Dagdag pa niya, upang mas mapatatag ang Kooperatiba 
sa pamamagitan ng pagtugon sa mga kahinaan at patuloy 
na paghubog sa mga kalakasan nito, “One must understand 
the root cause of the problem, have a clear grasp of the 
situation to solve and overcome the identified weaknesses.  
One must learn to listen, observe and study every aspect 
in order to weigh things carefully and provide an effective 
remedy to the problem.  To develop strengths, you should 
capitalize on the things in which you are good at and try 
to improve it further through continuous training and 
education to stay relevant and sustain your progress.”

Ang mga to ang nagsisilbing patunay ng dedikasyon ng 
pamunuan at ng mga kawani ng St. Martin Coop upang 
mapaunlad at maipagpatuloy ang magandang serbisyo at 
tulong sa mga miyembro. 

“The basic objective of every cooperative is to help 
improve the quality of life of its members.  Towards this 
end, St. Martin Coop, through its diversified financial 
products and services, help bring-out the entrepreneurial 
spirit and the values of thrift and savings among our 
members so they could live productively.  We also want 
to provide opportunity to people who felt that they no 
longer have any hope of having a better life.  We are here 
to help them achieve their dreams and to guide them in 
managing their finances.  Through the coop’s forthcoming 
business venture, we hope to create more jobs and 
significantly contribute to local development.” pahayag pa 
ni Chairperson Cruz.

Payo pa ni CEO Naigan sa mga nagnanais magtayo ng 
mga bagong kooperatiba: “Ang dapat na unang isipin ay 
ang mga miyembro. It’s not about yourself. It’s not about 
your ambitions. It’s about the members’ needs. Walang 
kooperatiba kung wala ang mga miyembro.”

N

St. Martineurs business
directory, inilunsad  
FERDINAND G. TUAZON
Magandang balita sa ating mga kasapi lalo na ang mga nais ipakilala 
ang kani-kanilang negosyo.    Sa kauna-unahang pagkakataon, 
inilunsad noong nakaraang Mayo 2019 ang ST. Martineurs business 
directory na kung saan, maaaring mag-subscribe ang mga may 
negosyong nabibilang sa tinatawag na MSMEs o Micro, Small and 
Medium Enterprises.    Layunin ng proyektong ito na matulungan 
na mapalawak at madagdagan ang benta at kita ng mga negosyo at 
serbisyong pinagkakaloob, gayundin sa pangkalahatan ay makilala 
ang kanilang negosyo hindi lang ng mga kapwa kasapi kundi ng 
publiko.

Para sa mga kasapi na nagnanais mag-subscribe, sagutan lamang 
ang subscription form gayundin ang subscription agreement at 
magbayad ng subscription fee na Php500.00.  Magpasa din ng 
larawan ng negosyo at kopya ng alinman sa mga sumusunod: DTI, 
Brgy. Permit o Mayor’s Permit.   Ang subscription form ay maaaring 
kunin sa lahat ng sangay ng kooperatiba o sa Membership Services 
Department.

Ang business directory ay colored at ito ay bukas sa unang 100 
subscribers lamang.   May nakalaang malaking espasyo sa pahina 
sa bawat subscriber.   Sa sandaling maimprenta ang 2,000 copies, 
ito ay ipapamahagi sa lahat ng 12 sangay ng St. Martin Coop at sa 
gayon ay maipamahagi sa mga kasapi.

Para sa karagdagang impormasyon, maaaring magsadya sa mga 
sangay ng kooperatiba o tumawag sa mga numerong 09226292706 
/ 09265446208 / 09435236719 at bisitahin din ang ating website.

Election Committee ng
St. Martin Coop, 
lumahok sa Election 
Committee Congress
ROWENA D.J. CELESTINO

Ipinadala ng St. Martin Coop ang Election Committee nito 
sa Election Committee Congress na inorganisa ng National 
Confederation of Cooperatives (NATCCO) noong ika-20 at 21 ng 
Hunyo, 2019 sa First Pacific Leadership Academy, Antipolo, Rizal.

Ang Congress na ito ay isinagawa upang ma-update ang mga 
miyembro ng Election Committee ng iba’t ibang kooperatiba 
tungkol sa mga napapanahong memorandum at ilang batas ukol 
sa eleksyon.  Tinalakay rin ang kahalagahan ng mga kasanayan at 
kaalamang kinakailangang taglay ng Election Committee officers 
sa pamamahala at pagdedesisyon sa mga kaso ng pagtatanggal 
ng mga hindi karapat-dapat na kandidato, protesta sa halalan, at 
pag-apela nito sa Board o Election Committee.  

Nagkaroon din ng pagbabahagi ng mga pinakamahusay 
na karanasan at pamamaraan sa pagkuha at pagpili ng mga 
kandidato, pagsasagawa ng eleksyon gayundin ang pagbuo 
ng isang pamantayan ukol sa eleksyon.   Binigyang-diin din 
ang kahalagahan ng kanilang tungkulin na makatulong para sa 
paghahalal ng tama o karapat-dapat na pinuno, paghahanda sa 
mga pinuno sa hinaharap, at ang pagsasakatuparan ng tunay na 
demokrasya sa kooperatiba.  

Naglalakihang papremyo ang naghihintay sa mga amateur 
band/singers mula sa iba’t ibang paaralan na interesadong 
sumali sa Music Video Making Contest na ilulunsad ng St. 
Martin Coop sa Agosto 2019.  Masusukat ang kakayahan ng 
mga batang henerasyon na gumawa ng isang kanta para sa 
Kooperatiba partikular na sa tag line nitong “Uplifting Lives, 
Building Communities”, lapatan ito ng musika, at ipakita ang 
mensahe sa pamamagitan ng isang music video.  Humigit-
kumulang sa P100,000.00 ang naghihintay na papremyo sa 
mga mananalo gayundin sa paaralang kanilang kinabibilangan.

Inaasahan na sa pamamagitan ng patimpalak na ito, higit 
pang mapupukaw ang kamalayan ng mga kabataan tungkol 
sa gawaing pang-kooperatiba at sa mahalagang papel nito 
sa pagpapabuti ng sitwasyon sa buhay ng mga miyembro, 
gayundin sa naiaambag nito sa pagsusulong ng lokal na pag-
unlad.  Umaasa ang Pangasiwaan na ito rin ang mag-uudyok 
sa mga kabataan na maging bahagi ng St. Martin Coop sa 
hinaharap.  Para sa mga nais sumali, ang contest mechanics 
at cash prizes ay matutunghayan sa Facebook page ng 
kooperatiba.

Patimpalak sa paggawa ng music video,
may halos P100,000 papremyo
ALLAN EUGINE S. BAIZA

St. Martin Coop, may Youth 
Laboratory Cooperative na
SERAFIN M. CELESTINO, JR.
Inaprubahan ng Board of Directors ang Manual of Operations ng 
St. Martin Coop Youth Laboratory Cooperative sa kanilang regular 
na pagpupulong noong ika-31 ng Hulyo 2019.  Kasunod na nito 
ang pagkuha ng Certificate of Recognition mula sa Cooperative 
Development Authority (CDA).

Ang Laboratory Cooperative ay isang kooperatiba na kinikilala 
ng CDA, binuo at pinangangasiwaan ng mga nasa menor-de-edad 
na kabataan at kunektado sa isang rehistradong kooperatiba 
na tinatawag na Guardian Cooperative.  Ito ay binubuo ng 15 
o higit pang kabataan na edad pito (7) hanggang mababa sa 18 
taong gulang, kasalukuyang nag-aaral o hindi, at naninirahan sa 
komunidad na sakop ng operasyon ng Guardian Cooperative.

Sa pagkakaroon ng Youth Laboratory Cooperative, hangad ng 
St. Martin Coop na magsilbi itong training ground upang maihanda 
ang mga kabataan sa pagsapi sa regular na kooperatiba, ituro sa 
kanila ang cooperative values, financial discipline at leadership 
skills, gayundin ang pagsusulong ng social at cultural values ng 
mga Pilipino, malasakit sa kapaligiran, at masusuportahang pag-
unlad.

Ilan sa mga pangunahing gawain ng St. Martin Coop Youth 
Laboratory Cooperative ay ang membership recruitment sa 
tulong ng partner school, deposit generation, at ilang mga 
pagsasanay na may kaugnayan sa pagkakamit ng mga layuning 
nabanggit.   
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Sa Gitna ng
  Pagkakasalungat

EDITORYAL

aging lundo ng ika-50 Pangkalahatang Pagpupulong 
ng St. Martin Coop ang makasaysayang pag-apruba sa 
commercial building project na nagkakahalaga ng P85 
milyon.  Ito ay maglalaman ng paupahang commercial 
spaces sa ground floor, event center sa second floor 
at budget hotel na may amenities sa third floor.  Two 
years in the making itong maituturing sapagkat taong 
2017 pa ito isinusulong ng Pangasiwaan at ng Lupong 
Patnugutan.  

Hindi naging madali ang pinagdaanan ng 
investment proposal na ito.  Bukod sa ating 
ginastusan ang kinakailangang pag-aaral para 
dito, hati ang naging opinyon at puso ng kasapian 
sa bagay na ito.  Para sa mga tumututol, lubhang 
napakalaki ng halagang inilaan dito na hindi naman 
makatutugon sa pangangailangan ng mga miyembro.  
Sa halip na commercial building, mainam pa anila 
kung negosyong diagnostic center o punerarya ang 
pasukin ng kooperatiba na tiyak na pakikinabangan 
ng mga miyembro.

Sa mga pabor sa commercial building project, 
kanilang isinaalang-alang ang punto na ito ay 
isang investment na naglalayong makadagdag sa 
kasalukuyang kinikita ng kooperatiba.  Bagamat 

ang lahat ay makikinabang sa kitang maidudulot 
nito, ito ay itatayo hindi para serbisyuhan ang mga 
miyembro.  Bagkus, ito ay makapagsusulong ng local 
development sa bayan ng Bocaue at makalilikha ng 
maraming trabaho para sa mga Bocaueno.  Hindi rin 
nila isinantabi na ito ay dumaan at resulta ng isang 
masusing pag-aaral na isinagawa ng respetadong 
consultancy o research firm. 

Sa demokratikong institusyon tulad ng kooperatiba, 
ang bawat isa ay may karapatan at may layang 
ipahayag ang kani-kaniyang opinyon.  Tunay na may 
mga pumapanig at tumututol.  Totoong balido at may 
bigat ang kanilang mga argumento.  Subalit sa gitna 
ng magkakasalungat na pananaw sa isyung ito, isa 
lang ang nangibabaw.  Isa lang ang umangat. Isa lang 
ang lumutang.  At iyon ay ang nag-iisang kagustuhan 
at malasakit ng kasapian na magamit ng wasto at may 
kaukulang pag-iingat ang yaman ng kooperatiba na 
sama-samang inipon at pinaghirapan ng kasapian, ng 
Pangasiwaan at ng Lupong Patnugutan sa matagal na 
panahon para sa kapakanan at kapakinabangan nating 
lahat.  Hindi tayo nahati at hindi kailanman mahahati!     

N

Sa demokratikong institusyon tulad 
ng kooperatiba, ang bawat isa ay may 
karapatan at may layang ipahayag ang 
kani-kaniyang opinyon.

Ang Kooperatiba
at Pamumuhunan

SERAFIN M. CELESTINO, JR.
Ayon sa International Cooperative Alliance, ang kooperatiba ay  malayang 
samahan ng mga indibidwal na boluntaryong nagsama-sama upang 
makamit ang kanilang pangkabuhayan, panlipunan, at pangkulturang mga 
pangangailangan at hangarin sa pamamagitan ng pinagsamang pagmamay-ari 
at demokratikong pagkontrol sa negosyo.  Pag-aari at pinamamahalaan ng mga 
miyembro, ang mga kooperatiba ay mga negosyong naghahatid-kabuluhan at 
nakasentro sa tao.  

Inilarawan naman ng Cooperative Development Authority, ahensya ng 
gobyerno na namumuno sa pagtatakda ng mga alituntuning pang-kooperatiba sa 
bansa, ang kooperatiba bilang isang may kasarinlan at rehistradong asosasyon ng 
mga tao, na may magkakahalintulad na interes at kusang-loob na nagsama-sama 
para sa ikatatamo ng kanilang panlipunan, pangkabuhayan at pangkulturang 
pangangailangan at hangarin sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na 
kontribusyon sa kinakailangang puhunan, pagtangkilik sa kanilang mga serbisyo 
at produkto at pagtanggap ng patas na bahagi ng panganib at benepisyo ng 
pagsasagawa sang-ayon sa pandaigdigang prinsipyo ng kooperatiba.

Sa parehong depenisyon, malinaw na ang mga kooperatiba ay nagsisilbing 
behikulo na makatutulong sa komunidad na magpakilos ng mga mapagkukunan 
at itaguyod ang kakayahan ng mga mamamayan na magtulungan upang 
mapabuti ang kanilang panlipunan at pangkabuhayang kalagayan.

Sa ngayon, ang mga kooperatiba ay gumagana sa bawat sektor ng ekonomiya na 
kinabibilangan ng financial services, agriculture, healthcare, housing, employment 
services, food retailing, at utilities.  Sa katunayan, mayroong 20 uri ng kooperatiba 
na nakasaad sa ilalim ng RA 9520 o Cooperative Code of the Philippines. 

Gayon din, ang mga kooperatiba sa Pilipinas ay maituturing na ngayon 
na multi-milyon o bilyong-pisong negosyo base sa laki ng kanilang ari-arian.  
Nakalilikha sila ng hanapbuhay at gumagawa ng kapital sa mga komunidad na 
kung saan sila matatagpuan.

Sapagkat maraming kooperatiba ang may malawak na ari-arian at ilan sa 
kanila ay humahawak ng malalaking halaga na sobra sa standard liquidity 
level, ang susunod na hakbang ay pakinabangan o palakihin pa ang kita mula 
sa sobra nitong pera.  Depende sa kanilang uri at bukod sa pagpapalakas ng 
kanilang core business, ang mga kooperatiba ay maaaring makipagsapalaran 
sa iba pang negosyo ayon sa nakasaad sa kanilang by-laws, para gamitin ang 
kanilang sobrang pera at kalaunan ay kumita dito upang makapagbigay ng mas 
mainam na financial returns sa mga miyembro.

Ang pamumuhunan sa iba pang negosyo ay paraan din ng kooperatiba upang 
makahanap ng bagong mapagkukunan ng kita lalo na at ang kanilang kinikita sa 
pangunahin nilang pinagkukunan ay nagbibigay lamang ng bahagyang paglaki, 
kundi man ng hindi tumataas na antas ng kita sa nakalipas na mga taon.

Sapagkat ang mga kooperatiba ay pag-aari ng mga miyembro, ang mga 
kooperatiba ay nagmimistulang masyadong bukas sa kanilang operasyon at 
pinaggagamitan ng mga pondo.  Bilang demokratikong pinamamahalaan na 
mga negosyo, laging kinukuha ng mga kooperatiba ang nais at pagsang-ayon ng 
kasapian nito pagdating sa bagong pamumuhunan. 

Bagama’t ang pamumuhunan ay napapaloob sa finance function ng 
development organizations katulad ng mga kooperatiba, ang pera ay hindi 
basta na lamang maipupuhunan ng mga kooperatiba sa kung saan at kung 
kailan nila naisin.  Ito ay sa kadahilanang ang mga miyembro ang pangunahing 
pinagkukunan ng ownership funds ng kooperatiba.  Bilang mga may-ari, 
ang mga miyembro ang siyang tagapagbigay ng mga kinakailangang pondo, 
bukod pa sa nanggagaling sa normal na takbo ng operasyon nito.  Sa ganitong 
pagkaunawa, ang mga kooperatiba ay hindi naiiba sa iba pang mga negosyo.  
Ang kaibahan ay ang mga miyembro nito ang siyang tanging mapagkukunan 
ng equity capital para sa kooperatiba. 

Marahil, sa ganitong paniwala, ang Pangasiwaan at Lupong Patnugutan ng 
mga kooperatiba ay tunay na kinakailangang maging maingat sa paghahawak ng 
perang ipinagkatiwala sa kanila ng mga miyembro at ng iba pang mamamayan sa 
komunidad.  Kaya, kanilang tinitiyak na ang kasapian ay kinukunsulta sa tuwing 
may pagpapasya sa pamumuhunan na kailangang isagawa.  Sinisiguro din nila 
na ang alinmang makabuluhang mungkahi sa pamumuhunan ay dumaan sa 
masusing pag-aaral ng isang respetadong consultancy o research firm.

Sapagkat ang diwa ng pagmamay-ari ay lubhang malakas sa parte ng mga 
miyembro, ang prinsipyo ng democratic member control ay may pagka-
magiit lalo na pagdating sa mga bagay na may kinalaman sa pamumuhunan 
at nangangailangan ng kanilang pagsang-ayon.  Ang mga miyembro ay 
masyadong masigasig sa inaasahang balik at kadalasan, nababahala sa 
kalalabasan at payback period ng pamumuhunan.  Marami sa kanila ang 
naniniwala na ang pamumuhunan ay hindi kadalasang nagreresulta sa 
mabilis at matagumpay na pakikipagsapalaran.

Maliban sa pagkakaroon ng interes sa magiging kita ng pamumuhunan, 
ang kasapian ay may paniniwala na anumang bagong negosyo na kailangang 
pasukin ng kooperatiba, ito ay marapat na para sa pagsusulong ng kanilang 
kapakanan at kagalingan sa ngalan ng paglilingkod.  At ang paglilingkod, sa 
pananaw ng miyembro, ay hindi kailangang mahal – kung sakali na hindi 
ito libre.  Ang paghahalong ito sa pagitan ng pamumuhunan at serbisyo ang 
higit pang nagpapahirap sa mga kooperatiba na ipaglaban ang mungkahi sa 
pamumuhunan sa kanilang kasapian sa kabila ng paggugol ng malaking halaga 
sa feasibility study.

Walang problema sa mahigpit na pagtalima ng mga kooperatiba na kunin 
muna ang pagsang-ayon ng kasapian sa investment proposal gayundin 
sa aktibong pakikilahok ng mga miyembro sa mga talakayan kaugnay ng 
pamumuhunan. Magkakaproblema lamang kung ang masiglang palitan sa 
isang demokratikong institusyon na tulad ng kooperatiba ay nakahahadlang na 
sa paglaki at higit pang pag-unlad ng kooperatiba.

Kung ito ay magpapatuloy, kung ang mga miyembro ay nananatiling 
nanghihimasok, inaantala o hindi sumasang-ayon sa isang napag-aralang 
maigi na oportunidad sa pamumuhunan na dumating sa kooperatiba, hindi 
ito kailanman magkakaroon muli ng isa pang pagkakataon na umangat mula 
sa kinaroroonan nito ngayon, upang higit pang pumaimbulog at mas makapag-
ambag pa sa paglikha ng kayamanan, pagpapanatili ng kapital, at paulit-ulit 
nitong sirkulasyon sa mga lokal na komunidad.          

Usapang Legal
ARNEL M. PALON

Sa maraming pagkakataon, 
nagkakaroon ng hindi 
pagkakaunawaan ang isang pamilya 
o kung minsan, nagkakagalit pa 
nga kapag ang pinag-uusapan ay 
ang kanya-kanyang karapatan sa 
naiwang pag-aari ng isang taong 
namatay lalo pa at ang nasabing 
pag-aari ay minana lamang ng 
nasabing namatay na tao. Sa 
pagkakataong ito, ating bigyang-
linaw ang isyu na ito.

TANONG:  May karapatan ba ang isang naiwang asawa sa minanang pag-
aari ng kaniyang yumaong kabiyak? 

Ayon sa Articles 92 at 109 ng ating Family Code, ang pag-aari na namana 
ng isang tao sa panahon ng pagsasama ng isang mag-asawa ay “exclusive 
property” o sariling pag-aari ng nakamanang asawa. Malayang magagawa ng 
nakamanang asawa anuman ang naisin nitong gawin sa kanyang minanang 
pag-aari habang siya ay nabubuhay.

Subali’t hindi ito nangangahulugan na ang isang biyudo o biyuda ay walang 
karapatan sa minanang pag-aari.  Iba na ang sitwasyon kapag ang asawang 
nakamana ay namatay na. Sinasabi sa ating batas (Civil Code, Art. 887) na 
ang isang biyudo o biyuda ay isang legal na tagapagmana (compulsory heir) 
na may karapatang tumanggap ng bahagi ng naiwang pag-aari ng namatay 
na asawa. Kasama na rito ang minana nitong pag-aari na galing sa kanyang 
mga magulang maliban na lamang kung ang namatay ay nag-iwan ng huling 
testamento o “last will and testament”.
HALIMBAWANG SITWASYON:

May mag-asawa na matagal nang kasal subali’t sila ay hindi nabiyayaan ng 
anak. Sa panahon ng kanilang pagsasama, ang isa sa kanila ay nakamana ng 
isang lagay ng lupa mula sa yumao nitong mga magulang. Nang ang nasabing 
nakamana ay sumakabilang-buhay, nais ng mga kapatid ng namatay na 
mapunta sa kanila ang minana nitong pag-aari. Ayon sa kanila, ang naiwan 
nitong asawa ay walang karapatan rito sapagkat ito raw ay sariling pag-aari 
(exclusive property) ng kanilang yumaong kapatid dahil ito ay namana lamang 
sa kanilang magulang. Ito ba ay tama?

SAGOT: Mali. Tama na ang namanang lupa ay eksklusibong pag-aari 
ng nakamanang asawa subali’t nang ito ay sumakabilang-buhay na, 
nagkaroon na ng karapatan dito ang kanyang naiwang asawa.

Sa sitwasyong nabanggit, kung ipapalagay natin na walang naiwang “last 
will and testament” ang namatay, ang mga patakaran o ang “Rules on Intestate 
Succession” ang nararapat na ipatupad. Sa article 1001 ng ating Civil Code, ito 
ang sinasabi:

“Should brothers and sisters or their children survive with the widow or 
widower, the latter shall be entitled to one-half of the inheritance and the 
brothers and sisters or their children to the other half”.

Samakatuwid, ang isang biyudo o biyuda na walang anak, ay may 
karapatan sa kalahati ng minanang pag-aari ng namatay na asawa. Samantala, 
ang natitirang kalahati ay hahati-hatiin naman ng mga kapatid ng namatay o 
ng mga anak nito.

TANONG: Paano naman kung ang naiwang asawa ay mga anak sa 
namatay na asawa? Kanino mapupunta ang naiwang pag-aari?

SAGOT: Sinasabi naman sa Art. 996 ng ating Civil Code na ang naiwang 
pag-aari ay hahatiin ng naiwang asawa at ng mga anak nito ng parehas.

Mangyaring sumangguni lamang po kayo sa isang abogado kung may iba pa 
kayong katanungan kaugnay ng bagay na ito. 
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Ang mga nagkamit ng Natatanging Ka-May-ari Award sa taong ito ay 
dumaan sa matitinding pagsubok ng kanilang buhay.  Hinarap nila ang 
mga suliraning ito at namayani dito – kaya, lahat sila’y maituturing na 
panalo, namumuhay sa maaliwalas na kasalukuyan at kakaharapin ang 
mas magandang bukas.

Sa lahat ng pagsubok na kanilang naranasan, ang isang namamalagi 
sa kanilang buhay ay kung paano ang St. Martin Coop ay naging daan 
sa pagbabago ng kanilang kapalaran.  Ito ay isang maganda at kapwa 
kapaki-pakinabang na relasyon, na kung saan ang pagtitiwala ay umaani 
ng pagtitiwala.

Narito ang kanilang mga kuwento.

Kaka-graduate lamang noon ng high school 
ni Maricel Mitin-Riego nang lisanin niya ang 
kanilang bayan sa Torejos, Marinduque, upang 
hanapin ang kanyang kapalaran sa Guiguinto, 
Bulacan.  Ang kanyang ama ay isang magsasaka 
at siya ang panganay sa siyam na magkakapatid.  
Kinailangan niyang kumita agad upang 
matulungan ang naghihirap niyang pamilya.

Mula sa Marinduque, nagpunta siya sa 
Guiguinto, Bulacan, at nakitira sa bahay ng 
kanyang pinsan.  Hindi nagtagal at siya’y 
nakapagtrabaho bilang kasambahay sa isang 
pamilya sa kalapit na Malolos.  Gayunman, 
maaga siyang umibig sa isang estudyante sa 
kolehiyo at iyon ay nagbunga ng dalawang 
anak na lalaki, sina Kinslee at Princely.  Nang 
ang kanyang kinakasama ay nangibang-bansa 
upang maghanapbuhay, sila ay nagkahiwalay at 
si Maricel ay naging isang single mother.

Upang may mapagkakitaan, binaybay niya 
ang mga kalye ng Guiguinto bilang isang 
ambulant vendor.  Hindi niya inalintana ang 
nakapapasong init ng araw o ang lamig ng ulan 
habang siya ay nagbabahay-bahay.  Sa halip, 
nakatagpo siya ng kasiyahan dito.  Pangarap na 
niya noong bata pa siya na makapag-buy and 
sell.

Nagbunga ang pagsisikap at matibay na 
determinasyon para sa madiskarteng si Maricel.  
Taong 2010, naipatayo niya ang kanyang grocery 
store sa Golden Market sa Cruz, Guinguinto, na 
may kaunting tulong sa St. Martin Coop.  Gamit 
ang P90,000.00 na utang, nabili niya ang 
rights ng kanyang tindahan sa public market, 
na kanyang pinuno ng mga paninda buhat sa 
pinaghirapan niyang ipon.

Hindi naglaon at umunlad ang kanyang 
grocery store.  Habang lumalago ang kanyang 
negosyo, gayundin ang pagtibay ng partnership 
ni Maricel sa St. Martin Coop.  Sa paglipas 
ng mga taon, napanatili niya ang pagiging 
A-lister, GP member kaya naman, madali siyang 
nakakahiram sa kooperatiba.  Kamakailan 
lamang, kumuha siya ng P300,000.00 
Entrepuhunan Loan bilang dagdag puhunan.  
Mas pinalawig pa niya ang kanyang negosyo 
at ito’y mayroon na ding bigasan at kainan.  
Nakabili rin siya ng dalawang parsela ng lupa 
na kung saan niya planong itayo ang kanyang 
pangarap na bahay.

Sa ngayon, ang buhay ay higit na maaliwalas 
na para kay Maricel.  Hindi lamang siya 
nakapagtayo ng negosyo, tinatamasa na niya 
ngayon ang kumpletong relasyong pampamilya, 
na hangad niyang mapanatili.

Maricel Mitin-Riego
Guiginto Branch Member

Kung titingnan ang kanilang maayos na 
tahanan at maluwang na patahian, maiisip 
mo na si Veronica Imelda Maniego, kanyang 
asawang si Danilo, at kanilang dalawang anak na 
sina Rosemarie at Rhealyn, ay pirmis na naging 
magaan ang pamumuhay.

Gayunman, ang kasaganaang tinatamasa ng 
pamilyang Maniego sa kasalukuyan ay bunga 
ng mga taon ng pagsisikap at nakapapagod na 
paggawa.  High school graduate lamang noon 
si Veronica nang kanyang pakasalan si Danilo, 
isang driver.  Kagaya ng ibang tipikal na pamilya 
sa San Miguel, umasa sila sa agrikultura para sa 
kanilang ikabubuhay. 

Para sa mag-asawa, ito ay nangangahulugan ng 
pagtatanim ng mga gulay, pagkuha ng kanilang 
ani gayundin ng sa kanilang mga kapitbahay, at 
pagluluwas ng mga ito sa Balintawak Market sa 
Quezon City upang ibenta.  Hindi nila inalintana 
ang makabali-ng-likod na paghahanapbuhay pati 
na ang mahabang oras ng pagbyahe.  Maganda 
ang kita at hindi nagtagal, ang mga Maniego ay 
nakapagpundar ng sarili nilang Forward truck.

Upang mapakinabangan ng husto ang kanilang 
truck at mapalaki pa ang kanilang kita, pinasok 
nila ang paggawa at pagbebenta ng uling.  Ito 
ay higit na nakapanghihinang negosyo.  Pero 
ipinagkibit-balikat nila ito sapagkat lubhang 
bumuti ang kanilang sitwasyon at kanilang 
nasustentuhan ang pag-aaral ng kanilang 
mga anak.  Si Rosemarie ay isang caregiver at 
nursing undergraduate samantalang medical 
technologist si Rhealyn.

Si Imelda ay walk-in customer ng ating 
kooperatiba.  Na-curious siya nang makita 
ang pagbubukas ng ating San Miguel Branch.  
Naengganyo siya ng palakaibigang asal ng mga 
kawani at siya ay nasiyahan sa dali ng pagkakuha 
sa una niyang utang na nagkakahalaga ng 
P30,000.00 na kanyang ginamit bilang 
karagdagang puhunan sa charcoal business.

Hindi nagtagal, muli silang umutang para 
ipambili ng bagong truck, upang kanila ng 
mapalitan ang kanilang luma, overused na 
Forward.

Nang maging pangulo si President Duterte, 
kinailangan nilang ihinto ang paggawa at 
pagbebenta ng uling. Ang mahabang mga taon 
ng matinding paghahanapbuhay ay nakaapekto 
rin sa mag-asawa.  Sa ngayon, si Imelda ay 
nagpapagaling mula sa spinal surgery na kung 
saan siya sumailalim noong nakaraang taon.  
Samantala, hindi na rin makapagmaneho 
ng mahabang distansya si Danilo.  Kaya, 
napagpasyahan nila na mamuhunan sa 
ibang negosyo at manatiling namumuhay ng 
produktibo.

Namuhunan si Imelda sa paggawa ng doormat 
sa maluwang nilang lote at kumuha ng maraming 
kapitbahay at mga ina ng tahanan, depende sa 
dami ng pangangailangan sa doormat.  Hindi 
na nila kailangan pang magdeliver sapagkat 
maraming middlemen ang naghahanap ng 
kanilang produkto.  Depende sa dami ng order, 
ang mag-asawa ay kumikita ng P500.00 hanggang 
P1,000.00 sa isang araw.  Pansamantala din 
nilang pinauupahan ang kanilang truck.

“Sadyang bahagi na ng pang-araw-araw 
naming buhay ang St. Martin,” wika ni Imelda.  
“Lagi siyang naroon, sa tabi at likod namin, 
nakasuporta sa aming pangangailangan – ito man 
ay para sa dagdag na puhunan, pang-medikal o 
pangmadaliang pangangailangan, mayroon 
palaging kooperatiba na maaasahan.”

“Kailangan mo lang maging trustworthy member 
na alam magbayad on or before due date,” dagdag 
pa niya.  “Kapag ganon, hindi ka magkakaproblema 
na maka-loan uli.”

Sa ngayon, si Imelda ay may tatlong uri ng 
utang sa kooperatiba – Short-term Loan, A-lister 
Loan, at GP-Privilege Loan na may kabuuang 
halaga na P500,000.00.

Veronica Imelda
San Pedro-Maniego
San Miguel Branch Member



Bunso sa apat na magkakapatid, inako na 
ni Roselyn ang pag-aalaga sa kanyang amang 
maysakit (na pumanaw kalaunan dahil sa 
kumplikasyon sa diabetes) at sa kanyang ina.  
Hindi man nagamit ni Roselyn ang kanyang BS 
Accountancy degree upang mamasukan, siya’y 
nagbukas ng maliit na tindahan sa kanilang 
tahanan upang matugunan ang kanilang mga 
pangangailangan.  Ang kanyang asawa, si 
Roman Villegas, ay OFW noon at technician ng 
refrigerator at air-con. Isa lamang ang kanilang 
anak, si Aaron.

Dahilan sa matagal na pagkakasakit ng 
kanyang ama na nangailangan ng mas 
mahabang pamamalagi sa ospital, naisangla 
ng mga Pastrana ang bahay at lupa ng pamilya.  
Ang yugtong ito ng kanilang buhay ay sadyang 
napakahirap subalit hindi nawalan ng pag-asa si 
Roselyn at nagpatuloy lamang, determinadong 
umahon mula sa kanilang hindi kaaya-ayang 
sitwasyon.

Isang kaanak ang nagsama sa kanya sa St. 
Martin Coop, na kung saan siya nakakuha ng 
P20,000-loan.  Ipinambili niya ito ng play 
station upang makadagdag sa kita ng kanyang 
tindahan.  Sa pagtaas ng kanyang kinikita, 
nadagdagan niya ang kanyang mga paninda na 
dati ay halos hindi sapat upang matugunan ang 
pangangailangan ng kanyang mga parukyano.

Sinasabi niya ngayon na may papel na 
ginampanan ang St. Martin Coop sa pag-ikot 
ng kanyang kapalaran.  Sa pamamagitan ng 
kanyang mga inutang, hindi lamang niya natubos 
ang isinanlang ari-arian, bagkus ay naipaayos pa 
niya ang kanilang bahay.  Sa ngayon, mayroon 
na siyang anim na play stations at dalawang 
billiard tables.  Nakapagbukas na din siya ng isa 
pang tindahan.

Samantala, pinili ni Roman na manatili 
sa kanilang tahanan upang asikasuhin ang 
kanilang pangalawang tindahan.  Nagbukas 
na rin siya ng sarili niyang service shop.  Ang 
pamilyang Villegas ay may isa pang ari-arian na 
pinangarap ni Roselyn na gawing farm resort 
sa malapit na hinaharap.  “Kapag nabayaran 
na namin ang aming mga utang, kami ay lalapit 
sa St. Martin Coop upang kami ay tulungan na 
pondohan ang aming dream resort,” aniya.  
Kamakailan lamang, humiram ng P600,000.00 
para sa pagpapalawig ng kanyang negosyo at 
karagdagang P200,000.00 para naman sa shop 
ng kanyang asawa.

Roselyn Pastrana-
Villegas
Cabanatuan Branch Member
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Kahit na siya ay may BS Medical Technology degree, 
nagsimulang magtrabaho si Leonila bilang isang secretary 
ng rice mill sa Intercity na kung saan, nahasa niya ang 
kanyang kasanayan sa pagtitinda ng bigas at nakapagbuo 
ng sarili niyang network ng mga kliyente.  Naging rice 
miller si Leonila sa pamamagitan ng pag-upa ng equipment 
at sarili niyang espasyo para sa pagsasagawa ng kanyang 
negosyo.

Ang kanyang mga kapwa-secretary ang humikayat kay 
Leonila na maging isang miller at nagpakilala sa kanya 
sa St. Martin Coop.  Tulad niya, kinuha nilang lahat ang 
kanilang panimulang kapital sa kooperatiba.  Sa umpisa, 
nakapag-loan siya ng P200,000.00.  Ang puhunang ito ay 
nagamit ng tama at hindi nagtagal, lumago ang kanyang 
negosyo.

Siya ay lubhang naging sanay sa pangangalakal kaya’t 
siya ay kinuha ng Nijaro Agri Trading para sila’y tulungan 
na maghanap ng raw materials para sa feeds.  Maganda 
ang sahod subalit kinakailangan na lagi siyang nasa 
Isabela.  Binitawan niya ang rice milling at nag-concentrate 
siya sa bago niyang trabaho.  Ito ay nakasama sa kanilang 

pagsasama at siya ay hiwalay na sa kanyang asawa sa 
nakalipas na 10 taon.

Sa kabila ng problemang personal, nananatiling 
positibo ang pananaw ni Leonila sa buhay.  Inilaan niya 
ang kanyang oras sa pagnenegosyo at siya’y nakapagtayo 
ng dalawang water stations sa Bocaue at Calumpit.  Dahil 
dito, napanatili niya ang magandang relasyon sa ating 
kooperatiba at siya ay isa ding A-lister, GP member.  
Habang lumalaki ang kanyang pangangailangan, regular 
siyang kumukuha (ngunit hindi siya limitado rito) ng 
P300,000.00 loan.

Siya ay nakapagpundar ng bahay at lupa sa Calumpit 
bukod pa sa kanyang bahay sa Sulucan, Bocaue.  Bilang 
isang single mother, napagtapos niya ang kanyang 
mga anak sa kolehiyo.  Ang isa ay nurse at ang isa pa 
ay respiratory therapist.  Samantala, si Leonila ay nasa 
proseso ng pagtatayo ng isang laundry business.

Subalit hindi lamang pamilya at negosyo ang 
nakapagpapanatili kay Leonila na nakatindig.  Para 
mapanatiling fit ang sarili at mapawi ang pagod, regular 
siyang nag-eehersisyo at nagsu-zumba.

Bilang pagrerebelde sa mahigpit na pagdidisiplina 
ng kanyang ama, nagpakasal si Lilibeth Policarpio 
kay Edwin Rodriguez makaraan na siya ay 
makapagtapos ng high school.  Malaki ang kinikita 
ng kanyang asawa bilang isang jewelry stone setter 
kaya naman sa umpisa, namuhay ng walang bahala 
ang mag-asawa.  Subalit nang sila’y magkaanak, 
sila ay nag-mature at kanilang napagtanto ang 
kahalagahan ng responsableng pamumuhay.

Bukod sa paghahanapbuhay bilang isang 
stone-setter, ang mag-asawa ay namuhunan 
upang magkaroon ng sarili nilang jewelry store 
sa Meycauayan, ang jewelry center ng Bulacan.  
Bagama’t maganda ang negosyo, ang mag-asawa ay 
ginagambala ng patuloy na kakulangan sa kapital 
at ng mataas na patubong kanilang binabayaran 
sa mga nagpapautang na siya nilang pangunahing 
pinagkukunan ng puhunan.

Kaya, biyaya na maituturing nang himukin siya 
ng isang malapit na kaibigan na maging miyembro 
ng ating kooperatiba.  Nag-apply siya at tinanggap 
bilang isang miyembro sa branch ng St. Martin Coop 
sa Pulong Buhangin, Sta. Maria.  Siya ay nasiyahan 
sa dali ng pagkuha niya ng karagdagang kapital para 
sa kanyang negosyo at sa mas mababang patubo na 
dapat niyang bayaran para dito.  Mula noon, wala ng 
iba pang money lenders para sa kanya.

Mula sa inisyal na P100,000.00 business loan, 
pinalaki pa niya ang kanyang loan sa P300,000.00 
at karagdagang P100,000 pa bilang isang A-lister 
member.  Mas pinalawak pa ng mag-asawa ang 

kanilang negosyo sa pamamagitan ng pagtanggap 
ng orders on-line hindi lamang sa jewelry kundi pati 
na rin sa crispy mushroom at beauty products.

Bagama’t patuloy silang naninirahan sa family 
compound ni Edwin sa Meycauayan, umaasa ang 
mag-asawa na makapagpatayo ng pangarap nilang 
bahay sa naipundar nilang ari-arian sa Sta. Maria, 
ang bayan ni Maricel.  Dahilan sa sila’y namumuhay 
na ng may layunin at higit na responsable, napag-
aral nila ang kanilang mga anak sa de-kalidad na 
mga paaralan – si Miles, 18, ay sa Fatima University 
nag-aaral para sa kanyang BS Accountancy course 
samantalang si Maxine, 13, ay graduating sa 
elementary education sa Montessori sa Marilao.

Sa tulong din ng kooperatiba, nakapagpundar 
sina Maricel at Edwin ng second-hand Ford Lynx 
sedan at isang Yamaha Fino motorcycle, na kanilang 
ginagamit sa kanilang “couple riding” trips sa Luzon.  
Si Edwin ang kasalukuyang pangulo ng Paping Rider 
group. 

Ang mag-asawang Rodriguez ay Born-Again 
Christians at mga aktibong miyembro ng Adonal 
Mission Group, na abala sa social outreach programs 
tulad ng feeding programs at gift giving gayundin 
ang medical at dental missions.

Sa ngayon, ang mga Rodriguez ay namumuhay 
bilang mga responsableng miyembro ng komunidad.  
Ibinabahagi nila ang kanilang blessings sa mga 
nangangailangan at tinatamasa ang katuparan ng 
kanilang mga pangarap sa piling ng mga mahal nila 
sa buhay.

Ang pamilya Sitchon ay kabilang sa 
komunidad ng mga magsasaka, na kung saan 
sila ay nagtatanim ng palay at mga gulay sa 
buong taon at nag-aalaga ng farm animals 
upang madagdagan ang kanilang kita.  High 
school graduate lang si Rosario subalit siya ay 
masipag, tapat at kaaya-ayang kausap.  Siya ang 
patnubay na ilaw sa asawang si Joselito (“A-we”), 
isang barangay kagawad.  Kapwa sila aktibong 

Roselyn Aves-
Sitchon

San Miguel Branch Member

Lilibeth Policarpio-
Rodriguez
Pulong Buhangin Branch Member

Leonila Dela Cruz
Poblacion Branch Member

Hindi nagtagal, muli silang umutang para 
ipambili ng bagong truck, upang kanila ng 
mapalitan ang kanilang luma, overused na 
Forward.

Nang maging pangulo si President Duterte, 
kinailangan nilang ihinto ang paggawa at 
pagbebenta ng uling. Ang mahabang mga taon 
ng matinding paghahanapbuhay ay nakaapekto 
rin sa mag-asawa.  Sa ngayon, si Imelda ay 
nagpapagaling mula sa spinal surgery na kung 
saan siya sumailalim noong nakaraang taon.  
Samantala, hindi na rin makapagmaneho 
ng mahabang distansya si Danilo.  Kaya, 
napagpasyahan nila na mamuhunan sa 
ibang negosyo at manatiling namumuhay ng 
produktibo.

Namuhunan si Imelda sa paggawa ng doormat 
sa maluwang nilang lote at kumuha ng maraming 
kapitbahay at mga ina ng tahanan, depende sa 
dami ng pangangailangan sa doormat.  Hindi 
na nila kailangan pang magdeliver sapagkat 
maraming middlemen ang naghahanap ng 
kanilang produkto.  Depende sa dami ng order, 
ang mag-asawa ay kumikita ng P500.00 hanggang 
P1,000.00 sa isang araw.  Pansamantala din 
nilang pinauupahan ang kanilang truck.

“Sadyang bahagi na ng pang-araw-araw 
naming buhay ang St. Martin,” wika ni Imelda.  
“Lagi siyang naroon, sa tabi at likod namin, 
nakasuporta sa aming pangangailangan – ito man 
ay para sa dagdag na puhunan, pang-medikal o 
pangmadaliang pangangailangan, mayroon 
palaging kooperatiba na maaasahan.”

“Kailangan mo lang maging trustworthy member 
na alam magbayad on or before due date,” dagdag 
pa niya.  “Kapag ganon, hindi ka magkakaproblema 
na maka-loan uli.”

Sa ngayon, si Imelda ay may tatlong uri ng 
utang sa kooperatiba – Short-term Loan, A-lister 
Loan, at GP-Privilege Loan na may kabuuang 
halaga na P500,000.00.

miyembro ng Couples for Christ.
Magkasama at maayos nilang itinaguyod ang 

kanilang mga anak na sina Jaybee at Catherina Mae.  
Kamakailan lamang, nagtapos ng kursong Hotel and 
Restaurant Management si Jaybee samantalang si 
Catherina ay patuloy na nag-aaral sa high school.  
Sila’y mga anak na walang kalokohan at kasiyahan 
na nila ang makatulong sa kanilang mga magulang 
sa anumang kaparaanan.

Sa kanilang paninirahan sa community property 
ng mga Sitchon (na kung saan, ang bahagi nito ay 
ibinigay na kay A-we at Rosario), ginawa nilang 
production area ng basic pastillas ang kanilang 
kusina at ibinebenta nila ito ng wholesale sa mga 
retailers.  Ang mga retailers ang siyang nagko-
convert sa pastillas sa bite-size na mga piraso at 
nagdadagdag ng iba pang lasa sa basic candy.

Ang pagpasok ng mga Sitchon sa paggawa 
ng pastillas ay nagsimula dalawang taon na 
ang nakararaan, bilang resulta ng kabiguan sa 
negosyo.  Sa nakalipas na 21 taon, ang pangunahing 
pinagkakakitaan ng mag-asawa ay pagbebenta ng 
gatas ng kalabaw, na kanilang isinu-supply araw-
araw sa mga gumagawa ng pastillas.  Iyon ang 
negosyong ipinasa sa kanila ng mga magulang ni 
Awe.   

Habang sila ay tali sa lupa, ang pagsasaka ay 
isang pana-panahong kalakalan na kung saan 
nakapagtatanim lamang sila ng palay dalawang 
beses sa isang taon at hinahayaan na muna nilang 
nakatiwangwang ang lupa upang mabawi nito 
ang mga nutrina.  Kaya naman ang pagbebenta 
ng gatas ang mas matatag nilang pinagkakakitaan.  
Gayunman, isang malaking producer ang huminto 
sa pagkuha sa kanila ng gatas.  Bukod pa rito ang 
kadalasang pagpalya nito sa pagbabayad.  Dahil 
dito, mas maraming gatas ang natitira at kasama 
rin nilang nalugi ang iba pa nilang kapitbahay na 
suppliers din ng gatas. 

Sa halip na mag-panick, iminungkahi ni Rosario sa 
kanyang asawa na subukan nilang magluto ng basic 
pastillas at sila na rin ang magbenta.  Sa kanilang 
paglilibot upang magbenta ng gatas, naobserbahan 
nila kung paano gawin ang produkto at alam nila ang 
latest developments sa negosyong ito.  Nasolusyunan 
din nito ang mas malaki nilang problema sa kung 
ano ang kanilang gagawin sa kanilang supply ng 
fresh milk at ang posibleng pagkasira nito.  Ang 
mga lutong pastillas, kung malinis ang pagkakagawa 
at pag-iimbak sa room temperature, ay maaaring 
tumagal ng ilang buwan nang hindi nasisira.  Maaari 
nilang lutuin ang produkto sa bungad ng taon at 
ito’y hindi masisira kapag ibinenta kahit na umabot 
pa ito sa kasagsagan ng demand sa huling bahagi ng 
taon.

Nagdulot ng maganda ang kanilang desisyon.  Ang 
kanilang barangay, Malibay, ay kilala sa paggawa 
ng pastillas at hindi kailanman nagkaroon ng 
kakulangan sa customers.  Kahit na ang pagluluto 
ng masarap na delicacy na ito ay nangangailangan 
ng pisikal na lakas, ang mga Sitchon ay mayroon 
lamang isa o dalawang pana-panahong manggagawa 
upang sa kanila ay tumulong.  Kahit sino sa kanilang 
pamilya ay humahalili.

Sa ngayon, lubhang napagbuti ng mga Sitchon ang 
kanilang buhay.  Nakabili sila ng SUV sa pamamagitan 
ng pag-utang sa ating kooperatiba.  Ito ay napakalayo 
sa halaga ng una nilang loan na P30,000.00 
Agricultural Loan.  Bilang A-lister, GP members, 
ang mag-asawa ay may umiiral na pagkakautang sa 
halagang P400,000.00, na kanilang ginamit bilang 
dagdag puhunan sa kanilang mabilis na lumalagong 
mga negosyo.

Sapagkat ang kanilang tahanan ay nasa 
iminumungkahing maging national highway, ang 
mga Sitchon ay nagbabalak na magtayo ng sarili 
nilang restaurant-cum-pasalubong outlet.  At sila’y 
umaasa na muli silang susuportahan ng St. Martin 
Coop. 



ay 96 na mga bata, edad apat hanggang pito, buhat 
sa iba’t ibang barangay ng Bocaue ang naging 
benepisyaryo ng Musmos Kalinga outreach program 
ng St. Martin Coop Board of Directors (BOD) na 
idinaos noong ika-22 ng Hunyo, 2019 sa Jollibee 
Lolomboy Branch.

Sa pangunguna ni BOD Chairperson Irma Cruz, 
nagpamigay ang BOD ng Musmos Kalinga t-shirts, 
piggy banks, coloring materials at school supplies sa 
mga bata.  May mga palaro at pagkain ding inilaan 
para sa kanila bukod pa sa dance performance 
ni Jollibee na sadyang pinakahihintay ng lahat.  
Dumalo rin sa pagtitipong ito ang mga bumubuo 

sa Pangasiwaan ng St. Martin Coop pati na ang 
magulang ng mga bata at mother leaders ng bawat 
barangay.

Ayon kay BOD Vice-Chairman Danilo Esteban, ang 
aktibidad na ito ay taunang isinasagawa ng Board 
sa tulong ng St. Martin Coop upang maiparamdam, 
kahit sa payak at maliit na kaparaanan, ang kanilang 
malasakit, pagtulong, at pagbibigay ng munting 
kasiyahan sa mga batang higit na nangangailangan.  
Nagpasalamat din siya sa lahat ng tumulong at nag-
asikaso upang ito ay maisakatuparan.  

Halos 100 mga bata,
nabiyayaan sa Musmos Kalinga
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SUNSHINE B. GONZALES

M
Lupong Patnugutan at Pangasiwaan,
nag-ulat sa Sequential General Assembly
Pinangunahan ng Lupong Patnugutan at ng Pangasiwaan 
ang pagsasagawa ng Sequential General Assembly sa bawat 
distrito ng Kooperatiba upang makasalamuha ang mga 
kasapi nito at maiulat ang katayuang pampinansyal, resulta 
ng operasyon, mga polisiyang ipinatupad at mga aktibidad 
na naganap sa nakalipas na taon.  Umabot  sa 4,349 na 
mga miyembro ang dumalo dito na ginanap tuwing Sabado 
mula ika-9 ng Pebrero hanggang ika-23 ng Marso, 2019.  

Kasabay ng pagpupulong na ito ang pagsasagawa ng 
electronic election para sa mga bakanteng pwesto sa 
Lupong Patnugutan, Lupon sa Halalan at Lupong Tagasuri.  
Nagkaroon din ng mga palaro at pa-raffle na aktibo at buong 
kasiyahang nilahukan ng mga kasapi.

Sa mga open forum na isinagawa sa bawat Sequential 
General Assembly, nabigyan ng pagkakataon ang mga 
kasapi na makapagtanong, makapagmungkahi, at 
makapagpahayag ng kanilang mga saloobin at pananaw 
hinggil sa operasyon at pamamalakad ng Kooperatiba.  Ilan 
sa mga isyung nabanggit ay may kaugnayan sa co-maker 
requirement, mortuary fund, delinquency at mga hakbang 
ukol sa pangongolekta na nabigyan naman ng kaukulang 
katugunan ng Lupong Patnugutan at ng Pangasiwaan.  
Agad ding iniulat ang resulta ng halalan sa pagtatapos ng 
bawat Sequential General Assembly para sa kaalaman ng 
mga kasapi.        

IAN MARVIN G. GUMASING
Tatlumpu’t walong mag-aaral sa elementarya ang muling pinagkalooban 
ng suporta sa pag-aaral ng St. Martin Coop sa ilalim ng Tulong Paaral Kay 
Musmos Scholarship Program.  Sa simpleng seremonya na ginanap noong 
ika-30 ng Mayo 2019, binati ni CEO Cristy Naigan ang mga bata pati na 
ang kanilang mga magulang sa pagpapanatili ng kinakailangang marka 
upang patuloy na maging scholars ng kooperatiba.  Nagpahayag din siya ng 
kasiyahan sapagkat sa ilalim ng naturang programa, dalawang mag-aaral na 
ang napagtapos nito.  

Ang mga batang scholars ay produkto ng Musmos Aralan CSR Program ng 
St. Martin Coop.  Sila ay tumanggap ng lingguhang allowance, isang pares ng 
uniporme, grooming kit at school supplies.  Siyam sa mga scholars ay mula 
sa bayan ng San Miguel, Marilao, at Sta. Maria samantalang ang 32 ay buhat 
sa bayan ng Bocaue.

Isa lamang ito sa mga makabuluhang programa ng kooperatiba na may 
kaugnayan sa pagtiyak ng pagkakaroon ng wastong edukasyon ng mga 
batang mula sa mahihirap na pamilya.

38 mag-aaral, tumanggap ng 
scholarship sa St. Martin Coop
ROWENA D.J. CELESTINO

Mga re-eleksiyunista, 
wagi sa 2019 General 
Elections
Kasabay ng Sequential General Assembly nitong Pebrero hanggang Marso 
2019, ginanap ang halalan para sa mga bakanteng posisyon sa Board of 
Directors, Election Committee at Audit Committee. Tatlo ang kailangan sa 
Board of Directors, isa sa Election Committee habang dalawa naman sa Audit 
Committee. 

Panalo sa pagka-director ng District I ang re-eleksyunistang si Herminda 
Z. Valeriano.  Pasok din bilang director ng naturang distrito si Bienvenido 
de Guzman, Jr. na dati nang nanungkulan bilang miyembro ng Audit 
Committee.  Muli ring nahalal para sa kanyang ika-tatlong termino sa Board 
si Pinky Claudio ng District II.

Samantala, muling nakabalik si Cristina V. de Leon sa Election Committee.  
Nahalal din bilang miyembro ng Audit Committee ang re-eleksyunistang sina 
Myla D. de Ocampo at Elenita DC. Nicolas.     

Mabilis, maayos at organisadong naisagawa ang halalan sa pagtutulungan 
ng Election Committee at ng Pangasiwaan.  Agad ipinaskil ang resulta ng 
halalan sa mga sangay ng kooperatiba gayundin sa Facebook page nito.  
Ginanap naman noong nakaraang General Assembly ang panunumpa sa 
tungkulin ng mga bagong halal at mga kasalukuyang nanunungkulan.

AL GLORIA

St. Martin Coop, nag-sponsor ng fun run
JAYCELYN YNIERE

Isa ang St. Martin Coop sa mga sponsors ng Higher One 
For Jesus Color Run  na pinangunahan ng St. Martin Parish 
Singles’ Ministry noong ika-25 ng Pebrero, 2019.  Kasama 
ang mga kawani ng St. Martin Coop sa libu-libong lumahok 
at nakisaya sa aktibidad na ito.

Sa ganap na ika-5:30 ng umaga, nagsimulang magtipon 
ang mga kalahok sa St. Martin of Tours Parish Quadrangle, 
Poblacion, Bocaue, Bulacan. Bago ang aktwal na pagtakbo, 
nagkaroon ng Praise and Worship Zumba bilang ispirituwal 
at pisikal na preparasyon sa fun run.  Opisyal na sinimulan 
ang pagtakbo sa hudyat ng isang gunshot sa ganap na ika-
6:30 ng umaga.  Simula sa St. Martin Parish Church, ang 

mga kalahok ay umikot sa mga panandaliang isinara na 
barangay ng Poblacion, Bagumbayan, Sulucan, at Bambang. 

Tumagal ng isang oras ang pagtakbo at makikitang labis 
na natuwa ang karamihan sa pagsaboy na color packets at 
inihandang foam area. Sa pagtatapos ng programa, muling 
naghandog ng pampasiglang worship songs ang Singles’ 
Ministry Music Team kasabay ng pagpaparangal sa unang 
sampung pinakamabilis sa tinatayang 2,500 na tumakbo 
sa pangunguna ni Fr. Daniel M. Coronel. Ayon din sa isa sa 
mga head ng Singles’ Ministry na si Melissa Lopez, labis din 
nilang ikinagalak ang umabot sa 4,000 bumili ng fun run 
official shirts.

5. Ang lahat ng mananalo sa electronic raffle ay tatawagan kaya’t 
kinakailangan na “active” ang contact number. Sakaling hindi matawagan 
ang nanalong miyembro, muling pipili ng ibang qualified entries.

6.  Ang premyo ng mga mananalo ay ilalagay sa kanilang Regular Savings 
Account.

7. Kada buwan ay may sampung (10) mananalo ng Php500.00 at 
dalawang (2) mananalo ng Php1,000.00.

8.  Ang raffle promo na ito ay mula July 2019 hanggang June 2020 lamang.
Ang electronic raffle ay hindi na nangangailangan ng raffle stub sapagkat 

ito ay system generated. Para sa mga katanungan, maaaring sumangguni 
sa mga sangay ng St. Martin Coop o sa Account Supervision and Collection 
Department sa Bunlo Central Office.

Magbayad, mag-update, at manalo!
MULA SA PAHINA 1
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DORMANT KA BA?
Kabilang ang St. Martin Coop sa mga institusyong nagpapatupad at nag-aawas ng 

Dormancy fee sa mga deposit accounts na Associate Savings, St. Martin Cares Savings 
(SMCS), at TIPID Savings sa tuwing sumailalim na ito sa estadong dormant. Masasabing 
dormant ang isang account sakaling dalawang taon na wala itong paggalaw sa paraang 
pagdedeposito o pagwi-withdraw. Hinihikayat ang lahat ng may mga nabanggit na 
accounts na magsadya sa ating tanggapan para mag-update upang hindi mabawasan ng 
dormancy fee na P30.00 kada buwan para sa Associate Savings at SMCS at P20.00 para sa 
TIPID Savings. Magpapatuloy ang pagbabawas ng dormancy fee hangga’t hindi pinapare-
activate ang dormant savings account.

POBLACION
10713579773

10716630109
10705101101

10702033050

10711548292
10714592382

10710127444

10714592443

10702025060
10710127463

10710127450

10702034670

10716632301

10717646037
10717646046
10715621025
10712562703

10712567540
10713577298

10709120864

10716639784

10717641485

10706101855
10713584757
10712567841

10713584049
10713575005
10715620673

10708115303
10717642369
10715600554
10716630491
10717646134

10716633285
10712557303
10714594849

10713583396
10703080112
10715605735

10717646064
10717644659
10716637810
10715608343
10713573849
10714598997

10702014650
10712564747

10717644215
10716636699
10715613956
10717645852
10706107435
10716623978
10717642341

10716626799
10716625356

10716637829
10717647416
10712562518
10711544621

10707109167
10706102997
10706105795
10717644349
10702066110
10716631913

10715602756

10702009340

10713581699
10702010530
10714596652
10706105922

10716629884
10713575555
10712558126
10716632356

10716632082

10715613479

10704094274
10716625268

10702004000

10713581732

10715620637

10717648327
10710544341
10717648877

10703082085
10713576402
10717646365

10702003830
10717641281

10714588185
10717647249
10716637591
10716630136

10702012280
10717648390

10716631542
10717643331

11717194393
11717194117

11717194904

11704057350
11717190962
11717190935
11716190309
11716190293

11708088276
11717195356
11716188553

11709090138
11716186652
11716185990
11717195365
11716185583
11710112868
11717195365
11711118300
11716177098
11716176017
11711120615

11711120837

11711121146
11711121155

11717195374
11715168297

DELA ROMA, XYMON M.
BY: MAURICIO,MARIA ROSARIO
GARZON, JAVELYN N.
SANTIAGO, RUTH ALYANNA F.
BY: SANTIAGO,CRISANTO  W.
ENRIQUEZ, FRANCIS A. 
BY: ENRIQUEZ,MARILOU
ESTRELLA, LORNA D.
GARCIA, JOHN PAUL B. 
BY: CAPALAD,ZOSIMO
GARCIA, EMEROSE MARIAN G. 
BY:GARCIA,MA.ROSARIO
ALANO, JAMER 
BY: CAPALAD, ZOSIMO
MATAVILLA, MARY GRACE Y.
GARCIA, ERSON JOSEF G. 
BY: GARCIA,MA.ROSARIO
GARCIA, ER JOSHUA G. 
BY:GARCIA,MA.ROSARIO
GERON, JENNIFER M. 
BY: MATAVILLA, TERESA C.
ZAPICO, TERRENCE MARION V. 
BY: ZAPICO, SUZETTE V.
DEL ROSARIO, RUSTOM B.
DEL ROSARIO, ROSE-ANN B.
MANALO, RENALYN R.
DE GUZMAN, PRECIOUS HANNAH B. 
BY: JEANNIE DE GUZMAN
GARCIA, EVANGELINE C.
LIBAY, PATRICK NICOLE D. 
BY: LIBAY,JUANITA D.G.
SILVA, MARC HENDRICH P. 
BY: MONNETTE ANDRES
SANTIAGO, CATHLYN JUDITH L. 
BY: SANTIAGO, EMILIA L
DEL ROSARIO, JUSTINE B. 
BY: DEL ROSARIO, ROGELIO P.
DE GUZMAN, CELSO JR. A.
DOMINGO, DIANA C.
DELA CRUZ, GREICIELLE ANNE B. 
BY: DELA CRUZ,ROSALINDA
DE TORRES, TEODORA M.
LIGUTAN, NORMA T.
SEBASTIAN, ALDRICH B. 
BY: BERNARDO, JULIE ANN M.
NICOLAS, RHOBY C.
REYES, LOVELYLYN T
MENDOZA, EVANGELINA T.
MAGPAYO, MARIA CARREN C.
VIDA, RELL JOSEPH C. 
BY: VIDA,AILENE
ROMANCA, MAXIMO N.
GUBALLA, FABIAN M.
VIDA, RELL JOSHUA C. 
BY: VIDA,AILENE
GALICIA, NERISSA N.
DELA CRUZ, AURORA B.
GENERAL, RHOBY N. 
OR GENERAL, JOSE B.
BERNARDO, HONEY GRACE B.
MANLAPAS, MAILENE P.
REYES, EVANGELINE D.
QUINTERO, MARY ANN G.
CAYETANO, JEARVY O.
SANTIAGO, MIRACLE JOY N. 
BY: SANTIAGO,ELENITA
HALILI, JERICO V.
CAYETANO, CAMILLE O. 
BY: CAYETANO,JEARVY
ANQUILAN, ZENAIDA M.
LEGASPI, CHIARA D.
SANTOS, JASMIN J.
LOREYO, MELCHOR C.
CARDENAS, BEA FELISHA G.
DIOKNO, RAQUEL B.
DELOS REYES, JOANNE N.
FRANCISCO, ROLANDO S.
ALIBIO, MARIA TERESA S. 
AND SIONGCO, LIBERANDO M.
REYES, EVANGELINE D.
DAVID, JONESEL ANN D.
DON, QUEENIE D.
MOGARTE, KRISTINE F.
CLAUD, LIEZEL S.
ALDABA JR., RENATO B.
VALZADO JR., RUEL S.
ESTANIQUE, JENNILYN R.
DELOS REYES, RAYMOND 
BELISARIO, DANIEL P.
MORAL, AIRA JANE R. 
BY: MORAL, IMEE R.
LLANO, JOHN MICHAEL D. 
BY: LLANO, CARINA DP
SERVANDO, CHRYSSARA JOY P.
SEDONIO JR., ROXANO J.
FLORES, JONNARIZA P.
ABUCOT, RONA MAE S. 
BY: ABUCOT,RHODORA
DALUZ, MARILOU B.
GONZALES, FELICIDAD C.
NICOLAS, JOVIE JOY C.
VILLAFUERTE, ROLIE-DHEN JAMEZ R. 
BY: VILLAFUERTE, GIRLIE R.
NOMO, CLARISE P. 
BY NOMO, ROSALIE P.
PEDILO, TRIXIE 
BY: PEDILO,JERWIN
DEFENSOR, JESSE RAY B.
CALDERON, MARY JANE P.
RICO, CHARLES JACEN O. 
BY: RICO, EDEN
CARAMAT, SEAN ANDREI S. 
BY: CARAMAT,SUSANA
CAMAYA JR., NOLI P.
BY: AURELIO,ROSANA H.
JACA, ASHLIE JOY
MENDIOLA, LEOPOLDO S.
BASILA, PAULO A.
URSUA, ELVINIA S.
CARAMAT, JULIE ANN S.
DAGTA, MA. ZANDRA C.
MALIG, IRMA B.
GARCIA, JERALD S. 
BY: SANTOS,YOLANDA
MONTEMAYOR, ANGELYN E.
MORENO, JOEY C.
CASTRO, FERNANDO L.
DE JESUS, EDNA P. 
OR FRANCISCO,PEDRITO 
OR DEL ROSARIO,RAMONA
ANDRES, GREGORIA S.
ORTEGA, LYZA ANTOINETTE I.
BY: ORTEGA, MARIA RISSA
SOLOMON, MARIA VICTORIA N.
PALOMIQUE, PRINCESS CAMILLE R. 
BY: FULGENCIO,JONALYN R.

MUÑOZ, FRANCIS JULIUS C.
ANDRES, ROWENA D.
ALEJANDRO, ANGELITA G. 
BY: PADRONES, OLYMPIA A.
VARIAS, ELVIRA S.
SANTE, MARK LORENCE B.
MENDOZA, MARK JOSEPH R.
VILLALON, JENOH D.
MANAHAN, EMMANUEL B.
PARATO, LIZ CIELLO A.
LUCAÑAS, OLIVIA B.
BARRETTO, JARED THOMAS G.
CRISTOBAL, GLORIA B.
SANTOS, MITZI FAYE R.
SANTOS, MYCAH S.
JOSE, MARVIN M.
SAN JOSE, KIRK MERCURY V.
FRANCISCO, IRENE R.
JOSE, MARVIN M.
BEREDICO, AGNES M.
TROPISADO, CARL ERIC C.
MALABANAN, MICHIKO E.
MATIAS, CLYDE JUSTIN D. 
BY: MATIAS, CHERILYNN D.
BINANG 1ST ELEMENTARY SCHOOL 
BY: FLORES, NOEL & BARTOLOME, M.
MATIAS, CHERILYNN D.
DELOS SANTOS, ANDREI JOHN V.
PADILLA, ROSELLE B.
ARCILLA, JOHN ROBERT C.

11717195383
11715163876

11715163797

11717195383
11717195408
11715163159
11717195550
11715162132

11717195648
11714155490
11717194904

11717195718
11716173108
11716174189
11717195374

11717190962
11716175586
11716177098
11716177308
11716185583
11716174189

11716189978
11716188553
11716188058

11714145916

11713138140
11709105552
11717195709

11709103299

11709105163
11714148968
11713133400
11716178194
11714156213

11712130169
11716182744

11711119354

11710106575
11714155083
11714154215

11716190646

11717195842
11714149505

11716187129
11713132085

11713142727

11713132809

11717196647
11716172154

11716185839
11714155117

11715163821

11716172163

11716189020
11709088964

11702027250
11716186193
11717196984

11717196896

11717197017

11712124326

11717196869
11713137460
11716175081

11716188359

11715162211

11713137488

11717191101

11716175072

11714156471

11717196799
11709089344

11717196878

11709088951
11712124706
11717195602

11706069788
11717196911

11713139325

11711119381
11717190971

11709105330

OXCIANO, JOHN CALEB C.
CASTILLO, AVA ISABEL R. 
BY: CASTILLO, BERNARDINE R.
JAVIER, SHAYNE NICOLE S. 
BY: JAVIER, MARILYN S.
OXCIANO, JOHN CALEB C.
MARTIN, JOSEPH CONRAD R.
PALON, MARIELL R.
APO, MINNETTE
BRAQUEL, MALOU P.
BALATUCAN, MONALYN L.
LUCERO, MA. APRIL KATRINA C.
ALEJANDRO, ANGELITA G. 
BY: PADRONES, OLYMPIA A.
DIAZ, JAYFER M.
FIGUEROA, EDEN G.
AGAPITO, MARK ALVIN A.
PADILLA, ROSELLE B.
SANTE, MARK LORENCE B.
PALISOC, RICKY D.
TROPISADO, CARL ERIC C.
LEE, AIRHA SHANE F.
SAN JOSE, KIRK MERCURY V.
AGAPITO, MARK ALVIN A.
AQUINO, CHERINA A.
BARRETTO, JARED THOMAS G.
DE JESUS, FLORDELIZA P. 
OR DE JESUS JR. III, EFREN P.
TIBAY, JEFFEREY JAMES P. 
BY: SAN DIEGO, SUSANA
CASTRO, DANLET C.
QUIROZ, BENEDICT T.
RONES, MELANIE C.
SANGEL, ALLIYAH CASSANDRA M. 
BY: SANGEL, BLESILDA M.
SINAGUINAN, ROY F.
DEL ROSARIO, JOCELYN A.
VELASCO, EDGAR A.
DELOS SANTOS, RANDY LOWIE H.
COMPLIDO, JENAMAE D. 
BY: DIONISIO, MAGDALENA D.G.
DIZON, MARIO E.
FERNANDEZ, JOHN ANGELO H. 
BY: JOCELYN H. ESPOLON
RELATOS, ANNEX DANIELA D. 
BY: GUADALUPE RELATOS
UDTOHAN, ANITA A.
AMAR, MARK LEHI R.
PRINCIPE, VICTORIA L.
SALONGA, JENNICA H. 
BY: SALONGA, MYRENE C.
DE GUZMAN, JOAN S.
BALATAY, YZABELLA MARIE S. 
BY: SACDALAN, JULIETA N.
FRANCISCO, ROUN LOIZ F.
SCHOENEBERG, LETICIA V. 
OR ASIADO, ELSIE M.
ESTROPE, VIRGINIA R. 
OR ESTROPE, WILFREDO T.
LABAO, MHEL CRISSELE P.
BY: LABAO, CRISTINA P.
DIVINA, SHAROLYN ANN V.
MELGAR, ENZO MATIAS A. 
BY: MARY JOY A. MELGAR
ALEJANDRO, DERRICK C.
SAN PEDRO, RENIEL F.
SALONGA, MATTHEW RAPHAEL A. 
BY: SALONGA, RAQUEL A.
MELGAR, MIGUEL JOAQUIN A. 
BY: MARY JOY A. MELGAR
DELA TORRE, JANET Z.
BUEZA, LYNETTE ZOE R.
BY: BUEZA, ALIPIO E.
SAMONTE, RHEGIE C.
ACOT, RUFFA MAE C.
FABELLA, ELIJAH BETHUEL D. 
BY: SALONGA, LARCY DC.
OLIVA, ASHLEY NICOLE L.
BY: OLIVA, ESMERALDA L.
MENDOZA, EUNIGRACE D. 
BY: ALDRIN E. MENDOZA
DELA CRUZ, ADRIAN D.
BY: DELA CRUZ, WILMA D.
ANASCO, MARIBELLE NICOLE S.
PLACIENTE, PHILINA R.
EVANGELISTA, GERALD AIDEN C. 
BY: MA. CLARIZ ANNE J. CUA
SORIMA, MARJOREE C.
BY: EMILIANO CRUZ
CRUZ, MEISHA D.
BY: DELA CRUZ, IRENE N.
PLACIENTE, PATRICIA R. 
BY: PLACIENTE, VILMA R.
MENDOZA, JON AARON T.
BY: MENDOZA, MA. VICTORIA T.
EVANGELISTA, GIANNA ALIZA C. 
BY: MA. CLARIZ ANNE J. CUA
CANUTO, JEMALYN O.
OR CANUTO, WILSON R.
MANAHAN, DIVINE B.
GONZALES, ROMEO O.
OLIVA, ANNE MARGARETTE L.
BY: OLIVA, ESMERALDA L.
BUEZA, ALIPIO E.
FRANCISCO, REYNALD V.
GAILO, JOHN JOSEPH S.
BY: SUERTE FELIPE, MARITA M.
JIMENEZ, LEONILA 
OLIVA, HERALD JESIAH L.
BY: OLIVA, ESMERALDA L.
DELA CRUZ, LEANNE JOSHUA A. 
BY: DELA CRUZ, CORAZON A.
DELA CRUZ, MHIKA ARABELLA A.
GERONIMO, MARLYN L.
GREGORIO, ANGELICA LOUISE M. 
BY: GREGORIO, MA.CRISTINA

12715101264
12717117834

12709046652
12711054232

12717117843
12717117852

12716111499
12713088242
12716115583

12715101158
12717117603

12713091422

12708044323
12703025835
12713091237
12716111806

12702007010
12702016540
12713088844

12716111763
12716115769

12716115653
12717117205

12717117588

12711078384

12702000070
12702003640
12715099525
12717117959
12717117621

12711076924
12702014700

12713090654

12714096372

12717116808

12716103205
12717118170

TOLENTINO, ERICKA D.
MATEO, MHAR ANGELO N.
MENDOZA, JANELLE EDRI V.
MARTIN, RICHELLE MARIE N.
AND/OR EMELITA N. MARTIN
MATEO, MHAR ADRIAN N.
MATEO, MHAR ANDREI N.
BY: MATEO, MAURICIO
SALVADOR, RAUL L.
CAPALAD, RONALDO A.
DEL ROSARIO, JAICA ROSANNA B. 
BY: DEL ROSARIO, ROCHELLE
DAVID, CECILE J.
LAZARO, ARIANE ANNE M.
NORTHVILLE V ELEM. SCHOOL 
BY: GALANG, MA.ROSARIO
& VALENTIN, M.
MENDOZA, IMELDA R.
ESCOBAR, MARK CELSO G.
BAUTISTA, JEFFREY R.
BAÑARES, NYJAH DOMINIQUE R. 
BY: REYES, DIANE KRISTAL
NICOLAS, EDWIN JOSE
PAMA, ARTHUR C.
PALMONES, CJAY A.
BY: AGUILOS, CHRISTENALYN
CRUZ, MANUELITO ARGEL C.
VARGAS, BELLA M.
BY: LICUDAN, JOCELYN
SALDAÑA, ROSECHEL M.
ALCARAZ, DANICA RHOSE E.
BY: ALCARAZ, ROSETTE
GUSTE, MA. LEONORA TERESA I. 
AND/OR GUSTE, MICHAEL
ALEJANDRO, DIRK KOBE D.
BY: ALEJANDRO, CARINA
JALOTHOT, SHERLIE
GAYOLA, ANGELIE A.
VALLESER, JOEL D.
AMBABANG, ROSELYN L.
GOYLA, EDWARD L.
VALENTIN, MARICEL D.
BAUTISTA, NELIA  
AND/OR NYMPHA H.
TATEL, KYZIAH YAMIEL A.
BY: TATEL, SALVACION
RAMOS, KYLIE NICOLE V.
BY: RAMOS, ARTURO S.
MAURICIO, NOVIEL CRISSEANNE M. 
BY: MAURICIO, MARY ANN
LAMPARERO, CHRISTIAN C.
CAMARGO, JAZE LAUREN S.
BY: CAMARGO, PRECIOUS RUTH

12702002490
12714091881

12714097469

12716115990
12717118116

12713087739

12716115565

12717117913
12716115802
12717118374
12717118356

12713089524
12717118383
12712085132

12714097450

12715102148

12712082348
12712082506

12707043291
12717118499

12706038116
12717117889

12716102695
12702004850

12712082834

12709048600
12709048934
12710051300
12715099765
12717118426
12712081163

12713088145

12716103357

12715100469

12706037325
12716103445
12716115963

12702020470
12716105920
12714097292

12714095513

12714094222

12716115237
12713089296

12716116403

14717622051
14713579292

14717620804
14716619731
14713581950
14717621627

14710565225
14712575970
14714584732
14712576003

14716619157

14716616707
14716619856

14717620284

14716619768
14713582454
14716617380
14714583159
14717621195

14716619485
14716613126
14712574078
14710024377

14716613506

14716614921

14716614912

14714585953
14711571524

14716619999
14713578868

14717622033
14715589008

14710564934

14710564925

16714083718
16712081910
16712080221
16710005717
16715084705
16714084063
16714084230
16714084133
16712081682
16712081868
16712082052
16714083383
16714083338
16714083310

16713082712
 

16713082916
16713082697

16712081840

16713082518

16712081938
16713082101
16712081798
16712080841
16712080823
16712080869
16712081460
16712081381

16712081099
16712081044
16712081035
16712081017

16712080948
16712080814

16712080805
16712080887
16712080902
16712080513

16712080434
16712080799
16712080160
16712080124
16711006121
16711006117

16711006046
16711005846
16711005781

DE JESUS, ELISEA S.
ENRIQUEZ, RAFAEL M. 
BY: CAPUNO, EDINA C.
REYES, FRANCENE JOYCE C. 
BY: REYES, JOYCELYN C.
CASTILLO, DANIEL D.
ESCULTURA, RONIE B.
LEGASPI, HANNA SOPHIA C. 
BY: LEGASPI, ELENA
TABUCOL, JERLYNNE N. 
BY: TABUCOL, MA. JELIAN
GUINTO, JEDDAHLYN S.
TADIT, RAMON T.
BRIONES, CHRISTINE N.
BRIONES, CHRISTIAN N. 
BY: BRIONES, JULIE ANN
PACLITA, JAYNESIS S.
LOPEZ, RAMIL D.
ALAYAN, EDRALIN S.
REYES, FRANCESCA JOY C. 
BY: RYES. JOYCELYN C.
OPENIANO, RONA M. 
BY: OPENIANO, MYRNA
GEVACIO, ROSELYN D.
NICOLAS, VINNE LEIGH P. 
BY: NICOLAS, LEILENE P.
ROBERTO, MELINDA N.
ABAD, JOLINA J. 
BY: ABAD, BERNADITA
LEGASPI, LERMA G.
DULCE, JEMUEL R. 
BY: DULCE, ALFONSO
PEÑA, MARK JOSEPH G.
LADIA, REBECCA 
AND/OR KARLO CRUZ
DE GUZMAN, MARISSA L. 
AND/OR ESTREMERA, GILBERT O.
NICOLAS, JUSTINE SHANE C.
VALENTIN, PAUL CHESTER Y.
LEGASPI, CHRISTOPHER T.
JOAQUINO, JENET B.
SANTOS, LORENA D.
PINEDA, LISA NICOLE F. 
BY: PINEDA, GINA
CARDIÑO, SHESLEY MARIE C. 
BY: CARDIÑO, BIERLTRIZEL C.
CASTILLO, MA. ISABELITA P. 
BY: CASTILLO, ROGELIO
MARTIN, ANGELICA N. 
BY: MARTIN, EMELITA
SANTOS, LORETA V.
FERNANDEZ, ROWENA M.
CAJELES, ADRIANO T.
CRUZ, FLORDELYN S.
GOMEZ, HERVEL F.
CASTILLO, ZYRENE MAY G.
BY: GUZMAN, JOSIE MAY A.
GUINTO, JULIA GLYNNIS V.
BY: VALENTIN, AGNES S.
GONZALES, MAURICE R.
BY: ROXAS, ANALINDA D.
BETITO, EDISON D.
VALENTIN, JOHN JACOB 
BY: VALENTIN, AGNES
CRUZ, ANDREI M.
BY:  CRUZ, ADRIAN

CASTILLO, RONALD Q.
MARASIGAN, AMIEL JOHAN P.
BY: MARASIGAN, JULIE ANN
MENDOZA, PAULO G.
DE CASTRO, JERVIE P.
NICOLAS, MELISSA P.
PASCUAL, LANCE JIREH G.
BY: PASCUAL, JAN CHESLEY A.
LEONA, MICHELLE D.
RICAFRENTE, ELIZABETH S.
GABAGAT, SUSAN A.
DELA TORRE, KASANDRA CLARISE F. 
BY: DELA TORRE, EDRALYN
TAYOTO, MARK VINCENT H.
BY: TAYOTO, MARISSA H.
POLICARPIO, SHANDRELL SHANE O.
SAN PEDRO, SOPHIA MAE C.
BY: DELOS SANTOS, MARIE LYN S.P.
SAN PEDRO, MARK WILSON C.
BY: DELOS SANTOS, MARIE LYN
DE GUZMAN, CHRISTIAN MENARD I.
TIQUI, MIGUELA REGINE B.
TOLOSA, JULIET O.
DEL ROSARIO, JACQUILYN S.
BAGARINO, JENNY ROSE G.
CAPILI, CASELYN N.
BALISI, MACY D.
BALTAZAR, RICARDO JR. S.
DEL ROSARIO, JAZIELYN JOYCE S. 
BY: DEL ROSARIO, JULIE ANNE S
PARIÑA, IYAH VIATRIZ D.
BY: PARIÑA, VIVIAN DJ.
PASCUAL, MAVIH ELLAINE G.
BY: PASCUAL, MARICEL G.
PASCUAL, CARMELA G.
BY: PASCUAL, MARICEL G.
ONGOCO, CHRISTIAN M.
MENDOZA, ELAINE 
BY: MENDOZA, EVELYN S.
ESMEÑA, MARK RENZ L.
SERIOSA, AARON ACE M.
BY: MAS, ESTER
ANTIPASADO, JESTONIE M.
AGAPITO, GEFEN BLYTH J.
BY: AGAPITO, GEMMA J.
JACINTO, MHEG IANNE B.
BY: GEMMA JACINTO
JACINTO, MIKAELA DANE B. 
BY:GEMMA AGAPITO

S.E.A KAUNLARAN -(CAMBIO) 
STABLE GROUP
VICTORIA, ROWENA H.
DE LEON, WILMA D.
MIRANDA, GERARDO ANGELO L.
SALANGSANG, ELIZABETH V.
DRT SEA KAUNLARAN - NARRA GROUP
DRT SEA KAUNLARAN - SKK GROUP
DRT SEA KAUNLARAN - SITIO 
DURUMOGAN 4PS GROUP
ESPINO, EVELYN S.
SANTOS, MARY ANN V.
REYES, CRISTINA H.
STA. INES SEA KAUNLARAN
(RED ROSES GROUP)
CAMIAS SEA KAUNLARAN
(SAMPAGUITA GROUP)
ABRIGOS, ARLENE S.
CAMIAS S.E.A KAUNLARAN GROUP 
(SEXBOMB GROUP)
SIBUL SEA KAUNLARAN
(5-5 GROUP)
SIBUL S.E.A KAUNLARAN GROUP 
(MANANAHI)
CINCO, GEMMA G.
MANALASTAS, MICHELLE M.
PAULINO, ROCHELLE A.
PADILLA, PRINCESS M.
FERNANDEZ, JANNES B.
DANTIS, ELIZABETH G.
BAGSIK, CECILIA P.
SILVERIO, FE A.
MAQUILING, RICARDO C.
DELOS REYES, MARVIN P.
CRUZ, ESTER B.
GARCIA, GREGORIA D.
STO DOMINGO, FELICIDAD G.
PALOMO, MARJORIE D.
PANGAN, NELIA M.
BACHOCO, EVANGELINE B.
DEL ROSARIO, JOSEPHINE B.
DELA CRUZ, JULIETA B.
DOMINGO, SUSANA V.
RAMOS, JAYSON U.
QUITO, EVALINDA M.
GAERLAN, NANCY M.
DAQUINA, ALEX C.
PAGSIBIGAN, EDNILYN B.
APODERADO, AARON ARTHUR M.
TANGSON, BRYAN P.
CASIMIRO, AVELINA A.

PULONG BUHANGIN

SAN MIGUEL

16711005527
16713082952

16710005426
16710005357
16710005227
16710005201
16709005165
16709005152
16709005146
16709005114

16709005081
16709005058
16709005043
16709004978
16710005625

16708004603
16708004616
16706002924

16706002868
16709004875
16709004856
16709004837
16709004822
16708004198
16706002855
16708004404

16714084106
16708004500
16708004513

16707003477
16707003192
16707003282
16707003387
16707003702
16708004153
16708004134
16708004078
16707003321
16707003798
16707003772

18715128052

18715128265

19714003074
19717008982
19717009088
19715004450
19716007700

19716007737
19716005818
19717008238
19717008928
19716007649
19714002516
19714002482
19716006075
19716006482

19714002482
19714002516
19717008238
19714002446
19716006075
19715005398

19715005404

19714002428
19716006659

19714003445
19715004715

19715004900
19715004292
19715004973
19715005352
19716005766

19716007816
19716006941

19712000107
19716007986
19717008849
19717008706
19715005413

19714003311
19712000745
19716007700

20716020585
20716022334
20717024418

20716021186
20714017408
20716022918
20716022176
20716022547
20717024560
20713015023
20716020752
20716022413
20714017107

20717024348
20717023783
20716023014

20717023765

20714015376

20714017329
20714015419

20715018750

20717024427
20717024302

21717002132

21716000739

21717002114

21717002123

21716001039

21717002026
21717002257

21716000146
21716000368
21717001902

21717002381

21717002479

GAVILEÑO, MARIA THERESA D.
RIVERA, RITA C.
DELA PAZ, JOHN MICHAEL A.
FAJARDO, TERESITA D.
MANUEL, HELEN GRACE B.
CRUZ, LOVELY KENNETH P.
SISON, LEO T.
DELA PAZ, EDITH  .
FRANCISCO, MARCELINO A.
OSTARI, ALMA P.
LUMABE, ELEONOR V.
BAYLON, JOSEFRINO S.
NABONG, NELVIE V.
ORILLA, AISA ZARINA G.
PEREYRA, MARIBEL P.
CAO, ROGELIO G.
DELA PAZ, ELEONORA P.
SAN MIGUEL SIERRA MADRE,
SAN MIGUEL SIERRA MADRE
GALLEGO, LEODY S.
PTCA, PTCA
MANCERA, ALEXANDER P.
HERNANDEZ, JOSEPHINE V.
LUTERO, LOIDA T.
SOLITARIO, ARLENE P.
ESTRABELA, JANET F.
DELA ROSA, RODOLFO C.
MORALES, MERCECILIA A.
CHIANG, JAYSON P.
DRT SEA KAUNLARAN -
WONDER MOMS
LIM, MARIA T.
JOSON, BEATRIZ M.
PEREZ, MAY-ANN B.
SAN GABRIEL, MARIE ANNE U.
MANANQUIL, ALMA B.
GABRIEL, LEO H.
TULIAO, AILYN G.
AQUINO, LOPITO D.
PLEGARIA, TERESA G.
STO. DOMINGO, MELANIE S.
JOSON, ADRIAN C.

VIQUIERA, AUBREY E.
BY:RONA P.ESCOBILLA
PANGANIBAN, PAULEEN ERIZ S. 
BY:HELEN S.PANGANIBAN.

SINGCA, OFELIA T.
NARCISO, ROSEMARIE P.    
CHUANGCO, BERNADETTE B.   
SANTOS, JOVITA B.     
CRISOSTOMO, RYCEL RAINE JOY D.
BY: CECILLE D. CRISOSTOMO    
GOMEZ, RAMIL V.   
PENA, JONATHAN Q.    
SANTOS, CESAR F.    
PAREDES, DOLORES N. 
SINGCA, ROWENA D.   
SANTOS, CHARITO V. 
DELA TORRE, DONNA MAY S.   
MANALO, SUSAN E.  
MARTINEZ, MICA DELL D.
BY: MADILYN MARTINEZ  
DELA TORRE, DONNA MAY S.
SANTOS, CHARITO V. 
SANTOS, CESAR F.  
SAPIT, JAYFERSON Q. 
MANALO, SUSAN E.  
CHUACO, ISAAC PATRICAIUS M. 
BY: BEATRIZ SACHA MEDINA 
CHUACO, ELIJAH ARKANSAS M. BY: 
BEATRIZ SACHA MEDINA    
BALAN, RAUL D.    
NOBLE, NICOLE G.
BY: ROMADEL GATMEN         
VISDA, ARBIE N.                  
LADRILLO, ARMALYN C.      
TITSON, REIGN CEDRICK I.        
MEDINA, MARCELINA B.        
SANTOS, NERISSA H.               
LEVISTE, FLORINDA R.        
MANUEL, CENON N. 
AND/OR MARIA MANUEL   
AMBROCIO, ALBERTO P. 
CONSTANTINO, YJAE D. 
BY: MARY JOY CONSTANTINO            
BUGAY, JOEYDEE M.                   
AGUILAR, PATRICIA ANDREA I. 
MERCADO, ROY B.   
FERNANDEZ, CLAUDINE S.        
BULANDOS, JAREM A.
BY: MELISA ARENAS   
PALAD, SHIRLY R.
ANGULO, AILEEN M.      
CRISOSTOMO, RYCEL RAINE JOY D.
BY CECILLE D. CRISOSTOMO   

CABOBOY, LEMUEL G.
TOBES JR., ROMULO N.
BARTOLOME, SHERWIN P. 
AND/OR BARTOLOME, RHEA
SABIDO, CHRISTOPHER S.
REY, MELANIE P.
RAMOS, MARC XYRUS A.
PANGANDAG, JALILAH M.
BROQUEZA, JHON LORENZ C.
LAGUNA, DIANNE C.
CRUZ, ROUEL E.
ANDUJAR, MERWINA M.
HUGO, ALONA M.
CALILUNG, ALICIA B.
PAJIMNA, AMELIA
TAÑONGON, RANDY S.
TWIN SISTER ELECTRICAL SERVICE
BY: BULURAN, ANGELITO P.
LANTORIA, KIETH LIEZEL A.
BY:  JAZIL LANTORIA
RUIZ, REJEAN A.
BY: TERESITA RUIZ
RUIZ, ROWENESSIE MAE A.
RACFAN, LUZ C.
AND/OR LULU RACPAN
NARVAEZ, DANIELLE GABRIEL M.
BY: MARIA REMEDIOS NARVAEZ
LINCOPINES, JANINA JAM R.
BARBOZA, MILANDA G.

PACSA, LHAGENIA ANDREY C.
BY: MELANIE CALAMAAN
MABALOT, ALYSSA KATHERINE M. 
BY: MABALOT, ROSE EDITH
CALAMAAN, IRISH JOY
BY: MELANIE CALAMAAN
CALAMAAN, JERICO
BY: MELANIE CALAMAAN
GOLE CRUZ, JHANALYN R.
BY: GOLE CRUZ, RICARDO JR.
DAACO, NATHANIEL JOHN A.
BOOC, DAN JOSEPH
BY: MEDINA BOOC
BARONDA, FELIX N.
MANINGAS, MICHAEL L.
AMARGO, CARINA N.
AND DE GUZMAN, NORMA V.
SAGAO, ALTHEA MARIZ F.
BY: ROSEMARIE F. SAGAO
MACAJETO, RONALD B.

Milyun-milyong PR at interest 
sa SC, ipinamahagi ng
St. Martin Coop
MELISSA TIQUIZ
Noong ika-25 ng Mayo 2019, 4.00% na interest sa Share Capital ang naipamahagi 
sa mga kwalipikadong miyembro ng St. Martin Coop para sa taong 2018.  Ito 
ay may kabuuang halaga na Php20.430 M.  Ang natuos na interest sa Share 
Capital ay hindi humigit sa normal rate of return on investment at pasok sa 
COOP PESOS standard. 

Sa kabilang dako, nagkakahalaga ng Php8.250 M ang Patronage Refund o 
balik-tangkilik na naibigay noong ika-19 ng Hunyo 2019 para sa taong 2018. 
Ito ay kumakatawan sa Php5.61 PR sa bawat P1,000.00 interest sa utang na 
naibayad ng isang kasapi sa taong 2018. 

Samantala para sa taong 2017-pababa, may kabuuang Php11.400 M ang 
naipagkaloob na balik-tangkilik sa mga kasapi.  Magsadya lamang sa sangay ng 
kooperatiba na inyong kinabibilangan at ipa-update ang inyong passbook para 
sa kaukulang detalye ng inyong interest sa Share Capital at halaga ng inyong 
Patronage Refund. 

MEYCAUAYAN

STA. MARIA

CABANATUAN
17708002422 SOVERANO, IRENE S.
   17715178933 PALOMO, PASTORA N.
   17714178468    KAWI, SAMINA H.
   17716190765    ANCHETA, JOHN ADRIAN N. 
 BY: ANCHETA, MARIANE N.
   17716190747    ANCHETA, JAN ARIANE N. 
 BY: ANCHETA,MARIANE N.
   17714176947    UCOL, TONI ROSE D.
   17715180725    LEONEN, MARIETTA V.
   17716188724    ESGUERRA, JOMAR C.
    17716188715    ESGUERRA, RHISA JOY A.
    17714178316    SARIPADA, JUNAISA I.
    17717192247    AUSTRIA, JONATHAN L.
    17717191646    SALVO, ROSEMARIE M.
   17715186899    BUETA, MYRA M.
    17715181326    CALANOC, JERIC S.
 17708002835    LIBUNAO, DOMINADOR S.
 AND/OR LIBUNAO, ADORACION
    17715182015    AMINO, UNA T.
   17716187840    PEREZ, VANESSA P.
  17716190066    LOPEZ, MARICEL E.
    17717192016    SANTOS, SHENALYN P.
 17709003673    LAURETA, MARILYN C.
   17715186996    ENMASINO, LANIE M.
    17714175045    ATAYDE, MERVIN C.
     17717191673    BETONIO, DAISY L.
    17713174465    MALICAT, NIKKI F.
    17716188423    PASCUAL, ANTHONY A.
 BY: JAVIER, EDNA
    17717192690    MALARULAT, GIOVANNI JOHN E.
     17714175577    JULIAN, LOURDES R.
    17716188760    VEROS, VANESSA M.
     17717191707    DULAY, RODRIGO M.
    17716188779    AZARCON, LUIS V.
     17716188177    ERNIE, JUN-JUN A.
    17716190127    RAMOS, ANASHERINA M. 
 BY: ROSAL, CHERRY ANN

BUNLO

TAAL

BALIUAG

ORANI Managers ng St. Martin Coop, 
sumailalim sa pagsusulit
SHIRLY DELOS SANTOS
Bilang paghahanda sa succession planning ng St. Martin Coop, inatasan ng 
Pangasiwaan ang 10 Branch Managers at anim na Department Managers na 
kumuha ng psychological exam at personality test noong ika-18 ng Hulyo, 
2019.  Ito ay isinagawa ng Vanguard Assesssment and Behavioral Dynamics 
Inc. sa computer lab ng Dr. Yangas Colleges.  Sumailalim din sa individual 
interview ng Psychometrician ang lahat ng managers para sa kaukulang 
pagtasa sa kanilang karakter, personalidad o disposisyon sa buhay.  

Sa nalalapit na pagreretiro ng ilang key officers sa susunod na taon, asahan 
na ang pagkakaroon ng paggalaw sa key positions ng Kooperatiba.  At isa 
ang magiging resulta ng pagsusulit na ito sa titingnan at pagbabatayan ng 
pagkuha ng mga papalit sa mababakanteng pwesto.  

Bilang paghahanda sa succession planning ng St. Martin Coop, inatasan ng 
Pangasiwaan ang 10 Branch Managers at anim na Department Managers na 
kumuha ng psychological exam at personality test noong ika-18 ng Hulyo, 
2019.  Ito ay isinagawa ng Vanguard Assesssment and Behavioral Dynamics 
Inc. sa computer lab ng Dr. Yangas Colleges.  Sumailalim din sa individual 
interview ng Psychometrician ang lahat ng managers para sa kaukulang 
pagtasa sa kanilang karakter, personalidad o disposisyon sa buhay.  

Sa nalalapit na pagreretiro ng ilang key officers sa susunod na taon, asahan 
na ang pagkakaroon ng paggalaw sa key positions ng Kooperatiba.  At isa 
ang magiging resulta ng pagsusulit na ito sa titingnan at pagbabatayan ng 
pagkuha ng mga papalit sa mababakanteng pwesto.  

Isang taos-pusong pakikiramay ang ipinaaabot ng St. Martin Coop sa mga 
naulila ng mga sumusunod na namayapang ka-may-ari ng kooperatiba noong 
buwan ng Enero-Hunyo 2019.

Ang Mortuary Fund o damayan ay malaking tulong sa mga naulila kaya 
naman maglaan tayo ng halaga para rito. Ipinapaalala na ang P500.00 na 
minimum  balance sa savings deposit ay di maaaring bawasan pa ayon sa 
sinusunod na alituntunin kung kaya’t magdeposito pa ng P1,000.00 bawat 
taon upang awtomatikong dito na lang mag-awas kung ang balanse ng  inyong 
Mortuary ay umabot na sa P100.00. Nag-aawas ng 3 hanggang 4 na beses, o 
P600.00-P800.00 bawa’t taon depende sa dami ng namamatay na kasapi.

Tungkulin ng bawat miyembro ng Mortuary na alamin kung may sapat pang 
balanse  ito.  Huwag umasa sa sulat lamang na galing sa St. Martin Coop dahil 
may sipi kada buwan sa  sangay na inyong kinabibilangan kung sinu-sino na 
ang dapat magdagdag.  Kung mananatiling walang pagdagdag o pagbabayad  
na naganap, maaari nang itiwalag kayo sa kasapian ng Mortuary Fund.

Maaari ding maparating ang paalala sa pamamagitan ng pagtext o pagtawag 
sa telepono kung kaya’t isumite sa  opisina ang inyong bagong numero kung 
sakaling kayo ay nagpalit.

Aquino, Armando  D.
Bautista, Beatriz S.

Bautista, Lourdes C.
Capalad, Marites H.

Dalanon, Myraflor G.
De Guzman, Manuel C.

Del Poso, Cristina C.
Galang, Leonor N.

Gonzales, Luzviminda B.
Gutierrez, Estela S.

Mendoza, Cecilia M.
Monreal, Andres M.

Padilla, Luis Jr.
Roxas, Corazon S.

San Luis, Camila C.
Santiago, Edgardo D.

Tesaluna, Raymond Q.
Evangelista, Venancio S.
Francisco, Adoracion S.

Nicolas, Arlyn A.
Nicolas, Rogelio DC.

Vega, Samson H.
Bernales, Angelina G.

Castillo, Marcelo P.
Constantino, Leticia R.
Flores, Gaudencio M.
Gumasing, Maria E.

Lim, Lilibeth F.
Lorenzo, Apolonio M.

Peña, Leonora S.
Puentespina, Rafael C.
Alcoriza, Reynaldo T.
Cueno, Shiela Marie S.
Hipolito, Bernard DC.

Ira, Divina O.
Mendoza, Milagros P.
Principe, Dolorita M.
Roxas, Marcelina E.

Altiche, Larry B.
Bracia, Clarita C.

Cabalo, Manuel A.
Castillo, Mariano  M.
Dela Cruz, Merlita N.

Dela Cruz, Remedios M.
Diez, Susana A.

Dumayag, Ronulfo  N.

Gabriel, Lauro F.
German, Francisca R.
Gonzales, Eduardo G.
Gregorio, Eduardo C.
Marquez, Teresita V.

Nieto, Emiliana E.
Odvina, Alicia C.

Principe, Francisco P.
Reyes, Servando T.
Rigor, Rommel A.
Santiago, Celia I.

Veneracion, Danilo S.
Antonio, Delia M.

Aquino, Eduardo A.
Bernardo, Emilia G.

Concepcion, Martina R.
Cruz, Gil R.

Dela Peña, Marcelino S.
German , Alfedo M.

Mendoza, Honoria L.
Reyes, Mary Ann S.
Santiago, Ricardo P.
Viudez, Arsenia C.

ELIZABETH AURELIO

KAMI PO AY
NAKIKIRAMAY



JAYCELYN M. YNIERE

Kapana-panabik ang naging selebrasyon at pagpupulong 
para sa 50th General Assembly ng St. Martin Coop 
noong ika-27 ng Abril, 2019 sa Sto. Niño Academy 
Bocaue, Bulacan. Bukod sa nakagawiang pag-uulat ng 
katayuang pampinansyal ng kooperatiba at mga gawaing 
naisakatuparan ng iba’t ibang lupon, nagkaroon din 
ng motivational talk mula sa kilalang speaker, bingo 
games, at raffle na may kabuuang papremyo na umabot 
sa humigit-kumulang P200,000.00.  Tampok din sa 
pagtitipong ito ang pagkaka-apruba ng kasapian sa 
commercial building project ng kooperatiba.

Isang misa ng pasasalamat ang isinagawa sa 
pangunguna ni Rev. Fr. Kent Apeña. Ang mga kasaping 
dumalo ay binigyan ng meal/transpo allowance, payong, 
50th anniversary t-shirt, at bingo card depende sa 
kanilang entitlement. Ipinalabas din at ginantimpalaan 
ang mga nanalong entries sa “Magaan ang Buhay sa St. 
Martin Coop” video-making contest na sina Natividad 
Agustin (1st place), Enrico Mendoza (2nd place), 
Florabelle De Leon (3rd place), at Rebecca Maniquiz 
(most liked video).  

Naging mas espesyal naman ang okasyong ito 
nang magbigay ng mainit na pagbati at pasasalamat si 
Marietta P. Hwang, Region III Director ng Cooperative 
Development Authority. Ipinahayag niya ang kanyang 
labis na pagmamalaki, kagalakan, at pasasalamat sa 
St. Martin Coop bilang isa sa pinakamatagumpay na 
kooperatiba sa buong bansa.

Samantala, sa “Pera Mo, Palaguin Mo!” motivational 
talk na ibinigay ni Al Ian Barcelona, Managing Director 
ng AIB Training Events and Consulting Company, sinabi 
niya na ang pera ay pinapalago at hindi tinititigan. 
Hinikayat niya ang lahat na magkaroon ng pangarap, 
pangitain, at pagpupursigi sa paghawak ng pera na 
iniipon, hinihiram sa kooperatiba, o kinikita sa trabaho 
man o negosyo. Binigyang-diin niya sa kasapian 
ang pagiging matatag kaakibat ang pagkakaroon 
ng positibong paniniwala sa St. Martin Coop kung 
nais nilang magtagumpay sa buhay hindi lamang sa 
pampinansyal ngunit maging sa iba pang aspeto ng 
buhay.

Parte din ng programa ang pagbibigay-parangal sa 
anim (6) na Outgoing Officers, animnapu’t siyam (69) 
na Gratuity Recipients at newly-elected officers na 
sinundan ng kanilang panunumpa sa tungkulin kasama 
ang iba pang opisyal ng kooperatiba. 

Sa ikalawang bahagi ng palatuntunan, pinangunahan 
ni BOD Chairperson Herminda Valeriano ang 
pagbubukas at pagsisimula ng pangkalahatang pulong. 
Kasunod nito ay ang paglalahad sa mga ka-may-ari ng ulat 
ng Election, Audit, Ethics, Mediation and Conciliation, 
Gender and Development Committees, at joint report 
ng BOD at ng Pangasiwaan. Naglaan din ng apatnapung 
(40) minuto para sa malayang talakayan sa pagitan ng 
Board of Directors, Pangasiwaan, at mga ka-may-ari.  
Bagamat naging mainit ang palitan ng mga kuru-kuro at 
paniniwala hinggil sa mungkahing commercial building 
project na itatayo malapit sa ating sangay sa Bunlo, 
nakuha ng Board of Directors ang approval ng kasapian 
upang ito ay tuluyang maisakatuparan. 

Sa kabuuan, may 6,528 na miyembro ang nakisaya, 
nakinig, at aktibong nakilahok sa General Assembly 
bukod pa iyong mga dumalo sa ating Sequential General 
Assembly o Koopulungan. 

SHIRLY DELOS SANTOS

umailalim sa iba’t ibang pagsasanay ang mga kawani ng St. 
Martin Coop upang higit pang linangin ang kanilang kasanayan 
at kakayahan.  Kabilang dito ang Cooperative Leadership 
and Management Program V ng National Confederation of 
Cooperatives (NATCCO).  Ito ay nilahukan  nina COO Evangelina 
SJ. Guevarra, Chief Human Resource and Admin Officer Michelle 
V. Hipolito, Chief Branch Operations Officer Alvin B. Norieste at 
Cabanatuan Branch Manager Reynaldo Santos. 

Ang Learning Sessions ay tatagal ng 10 araw na naka-
schedule mula Hulyo hanggang Setyembre, 2019. Ito ay may 
limang modules: Governance and Learning, Whole Brain 
Management, The Strategic Planning Process, Marketing and 
Operations, at Finance and Human Resources.  Sa pagtatapos 
ng pagsasanay, inaasahan na maging Certified Coop Managers 
ang mga nagsidalo.

Naisagawa din ang Life Changing Leadership Training noong 
ika-3 ng Hunyo, 2019 para sa Top Management, managers at 
supervisors ng Kooperatiba. Nagsilbing Resource Speaker 
si Francisco “Jojo” dela Cruz, Jr., isang bihasa at tanyag na 
freelance trainer. Sumailalim sa isang masusing workshop ang 
mga kawani upang makapagbigay ng serbisyong tapat at may 
malasakit sa ating mga miyembro. Isang makabagong paraan 
ng pamumuno ang main objective ng Learning Session na ito.  
Gayundin, ibinahagi ni G. Dela Cruz kung gaano kahalaga ang 
pagbibigay ng customer service sa ating mga miyembro upang 
kanilang balik-balikan at tangkilikin ang ating mga produkto.  

Ginanap naman ang “Signature Verification & Counterfeit 

Detection” para sa frontliners ng kooperatiba noong ika-19 
ng Mayo na kung saan resource speaker ang NBI Document 
Examiner na si Juliana S. Santiago.  Ang Signature Verification 
ay isang pamamaraan na ginagamit ng mga bangko, mga 
intelligence agencies at high profile institusyon para alamin ang 
identity ng isang indibidwal. Ito ay madalas na ginagamit upang 
ikumpara ang mga lagda sa mga tanggapan ng bangko.   Itinuro 
din kung paano malalaman ang pagkakaiba ng  pekeng pera 
mula sa tunay.  Ang pagkakaroon ng kaalaman sa bagay na ito 
ay mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na mga transaksyon 
sa branches upang maiwasan ang pagtanggap ng mga pekeng 
pera na masyado ng laganap sa kasalukuyang panahon.

Ipinadala naman sina Meycauayan Branch Manager Nenita 
Ignacio at Chief Membership Services and Marketing Officer 
Serafin Celestino, Jr. sa Leadership Series:  Coops Accelerate 
2.0 na inisponsor ng CLIMBS noong ika-21 at 22 ng Marso, 
2019 sa Sulo Riviera Hotel, UP Diliman, Quezon City. Dito, 
tinalakay ang tungkol sa Organizational Development at Lean 
Management upang tiyakin na ang mga kooperatiba ay patuloy 
na makasasabay sa nagbabagong pangangailangan ng mga 
miyembro at realidad ng kapaligiran sa negosyo.  Nagkaroon din 
sila ng experiential learning visit sa Sunlight Food Corporation 
at Aretei Foods Corporation na kapwa nagpapraktis ng lean 
management.  

Sa kabuuan, ang mga trainings na ito ay nakapagbigay ng mga 
napapanahong kaalaman sa bawat empleyado para sa epektibo 
nilang pagganap ng kani-kanilang tungkulin.

sandiwa.
OPISYAL NA PAHAYAGAN NG ST. MARTIN OF TOURS CREDIT AND DEVELOPMENT COOPERATIVE

St. Martin Coop, 
nagbahagi ng 
kaalaman sa mga 
bisitang kooperatiba
SUNSHINE B. GONZALES
Masayang nagbahagi ng kaalaman sa pamamalakad at 
kasanayan ang Senior Management ng St. Martin Coop 
sa iba’t ibang kooperatiba na nagsagawa ng Lakbay-Aral 
o Coop Visit mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa. 

Una na sa mga kooperatibang ito ay ang TARELCO 
II Employees Primary Multi-Purpose Cooperative na 
mula pa sa Concepcion, Tarlac. Sila ay bumisita sa ating 
kooperatiba noong ika-10 ng Enero, 2019. Nagpunta 
rin sa ating kooperatiba ang MSU-IIT National Multi-
Purpose Cooperative na mula pa sa Iligan City, Lanao 
Del Norte noong ika-21 ng Enero 2019. Kasama sa 
Lakbay-Aral na ito ang ilang miyembro ng kanilang 
Board of Directors, Officers at staff. 

Sinundan naman ng Simbayanan ni Maria Multi-
Purpose Cooperative ang pagbisitang ito noong ika-4 
ng Pebrero na nagmula sa Taguig City. Bumisita rin 
ang 39 delegado mula sa Philex Community Credit 
Cooperative na galing pa ng Tuba, Benguet. Nito 
lamang ika-25 ng Mayo, dinayo naman tayo ng Sinop 
Multi-Purpose Cooperative na nagmula pa sa Olongapo 
City kung saan naging sentro ng talakayan ang Gender 
and Development (GAD) activities. 

Naniniwala ang St. Martin Coop na sa pagbabahagian 
ng kaalaman,  patuloy na lalago at magiging maayos ang 
pamamalakad ng mga kooperatiba sa bansa.

ST. MARTIN COOP EMPLOYEES, 
PATULOY NA SINASANAY

BOCAUE, BULACAN
ENERO-HUNYO 2019
TOMO XXXIII BILANG I

S
50th General Assembly 
ng St. Martin Coop, 
ipinagdiwang

Nagsanib pwersa ang St. Martin Coop at Polytechnic University 
of the Philippines (PUP) upang maisagawa ang isang Journalism 
Seminar para sa SANDIWA staff writers noong ika-5 at 6 ng 
Abril, 2019 sa Multi-purpose Hall ng St. Martin of Tours Parish 
Poblacion, Bocaue, Bulacan. Layon ng nasabing pagsasanay 
na mas maging epektibo ang SANDIWA sa paghahatid ng mga 
napapanahong balita at impormasyon sa mga kasapi nito. 

Dalawa sa mga kilalang mamamahayag mula sa PUP Manila 
ang naimbitahan upang gumabay sa nasabing pagsasanay. Sila 
ay sina Prof. Hemmady S. Mora at Prof. John Robert D. Bolledo. 
Ang mga nabanggit ay nakapagsulat o nakapagpahayag na  sa 
iba’t ibang lathalain at sikat na mga programa sa telebisyon. 

Pinalawak at pinaghusay ng nasabing pagsasanay ang 
kakayahan at galing ng mga mamamahayag sa iba’t ibang 
larangan ng paggawa ng balita: mula sa pagbibigay ng titulo, 
sa nilalaman ng artikulo, sa magiging wakas, mensahe na 
ipinaabot sa mga mambabasa, paglalagay ng larawan, at kung 
paano magiging kaaya-aya sa mga kasapi na magbasa o buklatin 
ang pahina ng SANDIWA.  Asahan ang mas pinagbuting bersyon 
ng SANDIWA sa mga susunod na isyu.

AL GLORIA

St. Martin Coop at PUP,
nagtulong para sa epektibong pamamahayag

KOOP-BALITA

St. Martin Coop, 
nag-sponsor ng fun run

sundan sa pahina 6

KOOP-BALITA

38 mag-aaral, tumanggap ng 
scholarship sa St. Martin Coop

sundan sa pahina 6


