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BUOD NG PROYEKTO

MAHALAGANG KATOTOHANAN

Ang Trowel Development Foundation ay isang organisasyon
na nakabase malapit sa komunidad na nagpapalaganap
at nagpapatupad ng teknolohiya sa pag-aalaga ng isda at
pagtatanim ng bakawan na angkop sa pagbabago ng klima
at panahon. Ang pagsusumikap sa pagpapanumbalik ng
kagubatan ng bakawan ay nakatuon sa pagtatanim ng mga
tradisyunal na uri ng bakawan sa mga estratehikong lugar ng
mga abandonado at nakatiwangwang na palaisdaan na nagdulot
ng pagpapanumbalik ng yamang dagat, kaseguruhan sa pagkain,
at proteksyon para sa mga baybaying komunidad.

TAON NG PAGKAPANALO SA EQUATOR PRIZE: 2010
TAON NG PAGKAKATATAG NG PROYEKTO: 2004
LOKASYON: Probinsya ng Hilagang Samar
BENEPISYARYO: Mahigit 250 pamilya
BIODIVERSITY: Ekosistema ng Bakawan

Naglalayon din ang inisyatiba na mapataas ang kita at mapabuti
ang kabuhayan ng pamilya ng maliliit na mangingisda sa
pamamagitan ng pagpapalakas ng ugnayan at pagdadamayan
ng lahat ng sektor na may kinalaman at mahalagang papel
sa industriya ng pag-aalaga at pangangalakal ng matabang
alimango. Nakapagtayo ang organisasyon ng limang palaisdaan
para sa pagpapataba ng tinaliang alimango (tie-crab) na
pinamamahalaan ng mga lokal na samahan ng mga mangingisda
at kababaehan at nagbibigay ng pakinabangan para sa 250
mahihirap na pamilya ng mangingisda.
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Batayan at Konteksto

Ang lalawigan ng Hilagang Samar ay matatagpuan sa gawing
silangan ng Kapuluan ng Pilipinas. Ang lalawigan ay pinapalibutan
ng makipot na dagat ng San Bernardino sa gawing hilaga, ng Dagat
Pasipiko sa gawing silangan, ng Dagat Samar sa gawing kanluran at
ng mga probinsya ng Samar at Silangang Samar sa gawing timog.
Ang probinsya ay binubuo ng 24 munisipyo at 569 barangay na
sumasakop sa kubuuang 3,693 kilometro kwadradong lawak ng
kalupaan. Binubuo ang probinsya ng paiba-ibang topograpiyang
may kabundukan, at patag- at-di-patag na mga lupaing lantad sa
malakas na hangin, bagyo, at malakas na ulan at may mainit na
tubig equatorial na umaalon patungong hilaga sa gawing silangang
baybayin. Binubuo ang probinsya ng pinaghalong ekosistemang
panlupa at pantubig kasama ang mababang bunduking kagubatan,
lugar ng agroforestry, libis na sakahan, baybaying kagubatan, ilog,
sapa, lubuging bakawan, palaisdaan, damong dagat, at bahurang
koral. Ang sakahan na sumasakop sa 171,000 ektaryang, o 38
porsyento ng kabuuang lupa ng probinsya ay tinataniman ng niyog
(140,212 ektarya), palay (26,737 ektarya), pananim na ugat (1,710
ektarya), saging (679 ektarya) at mais (542 ektarya).

mga bahay at ginawang palaisdaan. Daang ektaryang palaisdaan ng
bangus at sugpo ang inabandona, hinayaang nakatiwangwang, at
nananatiling walang pakinabang.

Ugat at Sanhi ng Kahirapan sa Hilagang Samar
Larawan din ng kahirapan at paghihikahos ang Hilagang Samar.
Batay sa resulta ng isang pagsisiyasat na ginanap kamakailan lang,
14 sa 24 na munisipyo sa probinsya ang nagtala ng mas mataas
sa 50 porsyentong tantos ng kahirapan kung kaya napabilang
ang Hilagang Samar sa pitong probinsyang pinakamahihirap sa
kabuuang 79 probinsya sa buong Pilipinas. Halos 50,000 pamilya sa
Hilagang Samar ang lubhang mahirap.
Ang ekonomiya ng probinsya ay umaasa sa mga sektor ng pagsasaka
at pangingisda. Maliit na sakahan ang kalakaran sa probinsya kung
saan ang sinasaka ng isang pamilya ay maliit kaysa sa limang ektarya
na tinatiniman ng niyog, palay, mais, saging, pinya, luya, at iba
pang uri ng gulay. Ang kopra at halamang ugat tulad na kamote
at kamoteng kahoy ang pangunahing pinagkakakitaan ng mga
magsasaka. Maliliit na mangingisda ang karamihan na gumagamit
lamang ng mga tradisyunal na pamamaraan ng pangingisda at
simpleng kagamitan sa panginngisda tulad ng bingwit, lambat,
at pagpapalaki ng bangus at alimango sa maliit na palaisdaan.
Gumagamit ng lambat ang maliliit na mangingisda sa paghuli ng
mataan, lapu-lapu, tuna, galunggong, dilis, at salmon. Nakakahuli
din ang maliliit na mangingisda ng pugita, alimango, hipon,
pusit, at ulang. Habang lumiliit ang kita sa pangingisda, humihina
din ang kakayahan ng pamilyang mangingisda na tugunan ang
pangangailangan sa pagkain, kalusugan, pag-aaral, pabahay, at iba
pang batayang pang-ekonomiyang pangangailangan.

Mga Banta sa “mega-biodiversity”
Ang karagatan ng Hilagang Samar ay tahanan ng mga mahahalang
isda pangkalakal at yamang dagat. Ang masaganang yamang dagat
ng Hilagang Samar ay ambag ng lalawigan upang mapabilang ang
Pilipinas bilang isa sa 18 lugar ng “mega-biodiversity.” Labing tatlo
sa 40 katutubong uri ng bakawan sa Pilipinas, 24 pamilyang isda
na naninirahan sa bahurang koral, 30 uri ng isda na pangkalakal,
at 2 katutubong uri ng damong-dagat ay matatagpuan sa Hilagang
Samar. Higit sa lahat, 60 porsyento ng semilya ng alimango sa
buong Pilipinas ay galing sa Hilagang Samar. Ang nakalulungkot,
ang dating saganang yamang dagat ng probinsya ay lubhang nasaid
at papaubos na dahil sa ilegal na pamamaraan ng pangingisda at
pagsira ng kalikasan tulad ng paggamit ng dinamita, pangunguha
ng bahurang koral, at pangangahoy ng bakawan. Sa particular, ang
malaking bahagi ng mga lugar ng bakawan ay sinira, tinayuan ng

Ang patuloy na paglala ng kahirapan ay maaaring iugnay sa
bumababang huli sa pangingisda. Ayon sa isang kumperinsya
tungkol sa pamamahala ng yamang dagat na ginanap noong 2006,
ang patuloy na pagbaba ng kantidad at kalidad ng nahuhuling isda
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kagubatan sa pamamagitan ng pagtatanim ng katutubong uri ng
bakawan sa mga abandonadong palaisdaan upang ipanumbalik
ang yamang dagat, iangat ang kaseguruhan sa pagkain, at itaas ang
proyeksyon para sa ekosistemang baybayin.
Limang palaisdaan ng pagpapataba ng tinaliang alimango
ang itinatag at nagbigay ng pakinabangan para sa higit sa 250
mahihirap na pamilyang mangingisda. Nanumbalik ang yamang
dagat at pinatunayan ito ng muling pagdami ng katutubong isda,
alimango, hipon, at molusko na mahuhuli nang muli sa palaisdaan
at sa paligid nito. Muling dumami ang maliliit na alimango dulot
ng pagpapakawala ng buntis na babaeng alimango sa malalim na
lugar ng dagat upang hayaang makapangitlog. Mahigit din sa 20
ektaryang kagubatan ng bakawan ang nataniman at minantina.
Ang gawain ng Trowel Development Foundation ay ginagabayan ng
apat na mahahalagahang layunin:
1.

2.
3.
ay resulta ng sobrang pangingisda, mapanirang pamamaraan ng
pangingisda, kakulangan ng regulasyon sa tamang at responsableng
pangingisda, kakulangan ng impormasyon tungkol sa pangingisda,
kawalan ng akses sa murang pautang, kakulangan ng pasilidad
sa post-harvest, at mahinang institusyon at organisasyon sa
pangisdaan. Lalong pinalubha ang kahirapan sa Hilagang Samar
ng mga negatibong epekto ng pagbabago ng klima at panahon.
Sa partikular, mahina ang depensa ng lalawigan ng Hilagang Samar
laban sa bagyo, pagbaha, at pagguho ng baybayin na nagdudulot
ng kawalan ng pag-asa at kaseguruhan sa dati ng mahinang
populasyon sa kanayunan.

4.

Dagdagan ng 80 porsyento ang kita at tiyakin ang kaseguruhan
sa pagkain ng 1000 mahihirap na pamilyang mangingisda
sa pamamagitan ng pagtatayo ng palaisdaan ng tinaliang
alimango na pinamamahalaan ng komunidad.
Panumbalikin ang yamang dagat at iangat ang proteksyon ng
10 barangay sa pamamagitan ng pagtatanim ng katutubong
bakawan sa abandonado at nakatiwangwang na palaisdaan.
Pataasin ang pang-ekonomiyang produktibidad ng mahihirap
na pamilyang manginngisda sa pamamagitan ng pagpapalakas
ng ugnayan at pagdadamayan sa kalakalan ng lokal na
industriya ng alimango.
Paunlarin ang isang matibay na pagtutulungan at
pagdadamayan sa pagpapataba at pangangalakal ng alimango.

Bilang bahagi ng mahahalang usapin, nilalayon ng Trowel
Development Foundation ang pagpapalakas ng lokal na ekonomiya,
pagtiyak sa pagpapanatili ng kapaligiran, at pagpapabuti ng
pamamaraan sa lokal na pamamahala. Upang palakasin ang lokal
na ekonomiya, pinadadami ng proyekto ang suplay ng alimango sa
pamamagitan ng pagtatayo ng palaisdaan ng tinaliang alimango na
pinamamahalaan ng komunidad. Ang ugnayan at pagdadamayan
sa kalakalan ay hindi lamang pinapaunlad para sa alimango kung
hindi para sa iba pang nahuhuling isda at inaaning yamang dagat.
Ang benepisyo ay hindi lamang mula sa dagdag na kita at maunlad
na kabuhayan kung hindi sa pagtaas ng antas ng kaseguruhan sa
pagkain ng bawat pamilyang mangingisda. Sa bahagi ng kapaligiran,
nakatuon ang proyekto sa pagpapanumbalik ng kagubatan sa
baybayin mula sa nasirang kalagayan nito tungo sa isang malusog
na gubat. Nakatulong ang pagpapanumbalik ng kagubatan sa
abadonado at nakatiwangwang na mga palaisdaan sa pagbawas
ng pagguho sa baybay-dagat, proteksyon laban sa mga sakuna
dulot ng pagbabago ng klima at panahon, at pagpapanumbalik
ng yamang dagat. Ang gawain sa pagpapabuti ng lokal na
pamamahala ay nakatuon sa pagpapalaganap ng sistemanag
kolektibong pamamahala na humihimok sa aktibong partiisipasyon
ng mga lokal na mangingisda, at mahigpit na pakikipagtutlungan
sa samahang kababaehan, pambansang ahensiya ng pamahalaan,
lokal na pamahalaan, mga pamantasan, at iba pang samahan na may
mahalagang papel sa pagpapatupad ng mga gawain sa proyekto.

Makabagong teknolohiya para sa lokal na kabuhayan
Mula pa noong 2004, pinagsumikapan na ng Trowel Development
Foundation ang palakasin ang kakayahan ng mga baybaying
komunidad upang makaangkop sa epekto ng pagbabago ng klima
at panahon sa pamamagitan ng pagtiyak at pagseguro sa kabuhayan
ng mahihirap na pamilyang mangingisda. Nananatiling pangunahing
tuon ng proyekto ang gawing produktibo at kapakipakinabang
ang mga abandonado at nakatiwangwang na mga palisdaan sa
pamamagitan ng paglunsad at pagpapalaganap ng teknolohiyang
pagpapataba ng tinaliang alimango na angkop sa gubat ng bakawan,
nagpapaunlad sa yamang dagat, at matibay laban sa negatibong
epekto ng pagbabago ng klima at panahon. Ang teknolohiyang
pagpapataba ng tinaliang alimango – pagtatali ng bawat alimango
sa bawat poste ng kawayan – ay naging daan upang madoble ang
kita ng pamilyang mangingisda. Itinuon din ng Trowel Development
Foundation ang gawain para sa pagpapanumbalik ng baybaying
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Mga Susing Gawain at Inobasyon

Itinatag ang Trowel Development Foundation noong 2003 at
ipinatupad nito ang programang ‘Integrated Support for Local
Actions Towards Coastal Resources Amelioration and Augmentation
of Livelihoods’ na pinondohan ng New Zealand Aid. Ipinatupad
ang programang ito sa 20 baybaying barangay. Ang tagapagtatag
ng Trowel Development Foundation ay naatasang magpatupad ng
programa sa Munisipyo ng Lavezares. Katulad ng ibang baybaying
barangay, ang mga mangingisda sa Lavezares ay dumaranas ng
kahirapan dahil sa mababang kita at kumukonting huli ng isda na
dulot ng mapanirang pamamaraan ng panginngisda, kakulangan
ng kagamitan sa pangingisda, at kakulangan ng iba pang uri ng
pagkakakitaan at kabuhayan.

sentral na istratehiya sa konserbasyon. Nagbigay din ng suporta sa
pangangalakal para sa matatabang tinaling alimango at pinalakas
ang ugnayan at damayan sa lokal na industriya sa pagpapatabna at
pangangalakal ng alimango.

Ebolusyon ng layunin ng proyekto batay sa lokal na
pangangailangan
Ang layunin ng proyekto sa simula ay pataasin ng 50 porsyento
ang kita ng 200 malililit na pamilyang mangingisda, protektahan at
paunlarin ang lokal na yamang dagat sa 9 na baybaying kagubatan,
at ipalaganap ang sistema ng kolektibong pamamahala para sa
konserbasyon at sustinableng paggamit ng yamang dagat. Sa
kalaunan, pinalawak ang layunin ng proyekto upang sakupin
ang kabuhayan at kaseguruhan sa pagkain ng 1000 pamilya,
pagpapanumbalik ng kagubatan ng bakawan sa abandonado at
tiwangwang na palaisdaan, at paunlarin ang ugnayan at pagdamayan
sa kalakalan ng alimango. Ang pagdami ng benepisyaryo ay pagangkop at pagkilala sa interes at pangangailangan ng maliliit na
mangingisda. Ang isyu ng kaseguruhan ng pagkain ay pagkilala na
ang pagpapataba ng tinaliang alimango ay maari ding pagkunan ng
pagkain upang tugunan ang kakulangan sa pagkain. Sa panghuli,
ang ugnayan at pagdadamayan sa kalakalan ay pagkilala rin sa
paborableng merkado para sa lokal na produkto.

Tungo sa isang inisyatibang pangkomunidad
Nang matapos ang programang ISLA CORAL, binuo ng Trowel
Development Foundation ang isang “continuity strategy” upang
papagtuluyin ang pagsulong ng mga nagging tagumpay ng
programa. Sa partikular, nakatuon ang estratehiya sa lokal na
industriya ng pagpapalaisdaan at sa mga kakulangan ng maliliit
na mangingisda Mula sa pag-aanalisa ng mga kakulangan ng
pagpapalaisdaan – batay sa mga mahahalagang pangngailangan
at ang kaangkupan nito sa baybaying mga lugar, pagkukunan ng
hilaw na kagamitan, at pangangailangan ng kalakalan – itinakda ang
pagpapataba ng alimango at pag-aalaga ng lato bilang prayoridad
– sa kadahilanang ang dalawang gawaing ito ay may pinakamataas
na potensyal para sa pagpapaunlad ng kita at kabuhayan ng mga
maliliit na manginginsda.Nagsagawa ang Trowel Development
Foundation ng isang komprehensibong imbentaryo ng mga lokal
na teknolohiya at pamamaraan ng pag-aalaga ng alimango at lato.
Nakita ang isang pamamaraan ng pagpapataba ng alimango sa
pamamagitan ng pagtatali ng bawat alimango sa bawat poste ng
kawayan na mataas ang potensyal upang mapagkakitaan. Upang
siyasatin at subukan ang estratehiya, isang “demonstration farm”
ang itinayo sa 2-ektaryang palaisdaan. Ito rin ay ginamit na pasilidad
upang sanayin ang mga maliliit na mangingisda na gustong
matutunan ang teknolohiya ng pagpapataba ng tinaliang alimango.
Ang pagpapanumbalik ng kagubatan sa baybaying dagat ang

Pagpaplano, mobilisasyon, at ebalwasyon
Ipinatupad ng Trowel Development Foundation ang proyekto sa
pamamagitan ng tatlong mahahalagang hakbang: pagtatasa at
pagpaplano; edukasyon at mobilisasyon; at ebalwasyon. Ang unang
hakbang sa pagtatasa at pagpaplano ay may dalawang yugto. Ang
unang yugto ay binubuo ng mga gawain tungkol sa paghubog ng
institusyon, at pagbubuo ng plano Isinagawa ang asembliya sa
mga komunidad upang itaas ang kamalayan at pag-unawa ng mga
miyembro ng lokal samahan sa layunin ng Trowel Development
Foundation`at sa iba’t-ibang aspeto ng proyekto na ipinatutupad
nito, imobilisa ang mga organisasyon at mga institusyon na
makakatulong sa proyekto at siguruhin ang kanilang komitment
6

at tulong para sa implementasyon ng mga gawain. Sa yugtong
ito, binuo ang konseho sa pagpapatupad ng proyekto (project-comanagement council), binalangkas ang mga plano (operational
at investment), at pinirmahan ang MOU ng lahat ng kabalikat sa
proyekto hinggil sa responsibilidad ng bawat isa at sa kontribusyon
na ilalaan ng bawat isa para sa implementasyon. Ang ikalawang
yugto ay binubuo ng mga gawain sa pagsisiyasat sa kalagayan ng
komunidad, pagbubuo ng pagkakaisa sa prayoridad ng proyekto,
at pananaliksik hinggil sa lokal na industriya ng alimango. Sa
pagsisiyasat tungkol sa komunidad, isinagawa ang konsultasyon sa
mga lokal na samahan at ang pagsusuri ng lugar upang alamin at
piliin ang mga nakatiwangwang na palaisdaan na isasali sa proyekto.
Isinagawa rin, katuwang ang mga piling tao sa komunidad, ang
pagtatasa sa lokal na yaman at ang mga ari-arian ng pamilya,
pagbalangkas sa mga patakaran sa pagtutulungan, pagtatalaga
sa prayoridad ng proyekto, at pagpili ng mga mangingisda na
isasali sa implementasyon. Pinag-aralan din ang kalagayan ng
lokal na industriya ng alimango at tinasa ang ugnayan ng mga
tao at institusyon na may kinalaman at may mahalagang papel sa
pag-aalaga at pangangalakal ng alimango. Batay sa resulta ng pagaaral, binalangkas ang pamantayang proseso ng industriya upang
tiyakin ang tuloy-tuloy na suplay ng mataas na kalidad na payat
na alimango, merkado na nagbibigay ng tamang presyo para sa
matabang alimango, at maasahang serbisyo para sa pagpapaunlad
ng pagnenegosyo ng alimango.

parada ng alimango at pagdiriwang tungkol sa bakawan, kung
saan isinagawa ang negosasyon ng kasunduan sa kalakalan ng
matabang alimango sa pagitan ng mangingisda at ng mamimili.
Ang pagdiriwang ay isang magandang pagkakataon din upang
ibahagi sa publiko ang mahusay na pamamaraan sa pagpapataba
ng tinaliang alimango.
Ang ikatlong hakbang ay binubuo ng pagtatasa ng buong takbo
ng implementasyon ng proyekto at ebalwasyon ng kabuuang
karanasan ng pagpapatupag ng proyekto, kung saan inalam at
inunawa ang pakinabang at epekto ng proyekto sa mga kasaling
komunidad.

Inobasyon sa teknolohiya, ugnayan sa lokal na industriya
ng alimango, at pamamahahala
Ang kapuri-puring inobasyon ng proyekto ay ang pamamaraan ng
pagpapataba ng tinaliang alimango sa loob ng palaisdaan na angkop
sa pagbabago ng klima at masamang panahon. Ang teknolohiya
ay nangangahulugan ng pagtatali ng bawat alimango na may
nakakabit na boya o palutang sa poste ng kawayan na may layo na
dalawang metro sa bawat isa. Hindi makakatakas ang alimango sa
panahon ng pagbaha sa palaisdaan sapagkat ang bawat alimango
ay matibay na nakatali sa poste ng kawayan. Kung maputol man ang
poste ng kawayan at magtangkang tumakas ang alimango madali
itong mahuhuli sapagkat kakabit ng alimango ang palutang na
madaling makita sa ibabaw ng tubig baha. Sa panahon ng malakas
na bagyo, madaling samsamin ang mga nakataling alimango at
pansamantalang ilagay ang mga ito sa isang ligtas na lugar at
muling ibalik sa palaisdaan matapos ang bagyo. Ang indibidwal
na pagpapakain sa bawat alimango ay nangangahulugan din na
walang nasasayang na pagkain sapagkat nirarasyon ang pagkain sa
bawat alimango batay sa kanilang indibidwal na pangngailangan.
Mas bentahe ang indibidwal na pagpapakain sa bawat nakataling
alimango kumpara sa tradisyunal na sama-samang pagpapataba ng
alimango sa loob ng palaisdaan kung saan nag-aagawan ng pagkain
ang mga alimango at nagiging payat ang ilang alaimango dahil hindi
nakakakain ng maayos. Maliban pa dito, madali ding anihin ang
tinaling alimango at maari ding piliin ang aanihing alimango batay
sa bigat at paggulang nito. Mas malaki din ang kita sa pagpapataba
ng tinaliang alimango na umaabot sa 50 porsyento higit na taas
na kita kumpara sa tradisyunal na sama-samang pagpapataba ng
alimango sa palaisdaan.

Ang ikalawang hakbang na binubuo ng edukasyon at mobilisasyon
ay may tatlong mahahalagang yugto. Nakatuon ang unang yugto
sa pagpapataas ng kamalayan ng mga tao at mga samahan
batay sa resulta ng pag-aaral ng kalagayan ng lokal na industriya
ng alimango at ng ugnayan ng mga tao at institusyon na may
kinalaman at may mahalagang papel sa pag-aalaga at pangangalakl
ng alimango. Binalangkas ang pamntayang proseso sa pagpapataba
ng alimango kasabay ng pangangalakal nito. Ang ikalawang yugto
ay ang pagpapanumbalik ng kagubatan ng bakawan sa mga
istratehikong lugar sa abandonado at nakatiwangwang na mga
palaisdaan. Katuwang ang mga tao sa pag-alam at pagkilala ng mga
katutubong uri ng bakawan at sa pagtatanim ng bakawan. Pinili ang
mga palaisdaan para sa pagpapataba ng tinaliang alimango, sinukat
ang mga lugar, nagtusok ng mga poste ng kawayan sa loob ng
palaisdaan, nagtalaga ng lugar para sa paglalagyan at pagpaparami
ng pagkain ng alimango, nagtayo ng bantay bahay, namili at
namahagi ng mga payat na alimango, at nag-ani at nangalakal ng
matatabang alimango. Ang huling yugto ay ang paglulunsad ng

“Ang mga komunidad sa baybayin ng Hilagang Samar sa Pilipinas ay humaharap sa banta
ng pagtaas ng tubig dagat at malalakas na bagyo dulot ng pagbabago ng klima at panahon.
Bilang pag-aangkop, nagpaunlad ang mga maliliit na mangingisda ng pinagsamang
istratehiya na binubuo ng pamamaraan ng palaisdaan na matibay sa sakuna, makaekolohiyang pagpapanumbalik ng kagubatan ng bakawan, at pagpapahigpit ng ugnayan at
pagdadamayan ng mga sektor na may mahalagang papel sa pag-aalaga at pangangalakal
ng matabang alimango.”
Leonardo B. Rosario, Trowel Development Foundation
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Bilang karagdagan, naitatag rin ng Trowel Development Foundation
ang mahigpit na ugnayan at pagdadamayan ng mga tao at
institusyon para sa pangangalaga at pangangalakal ng matabang
alimango. Nakatuon ang proseso sa pagpapahigpit ng pagkakaisa
at konsolidasyon ng mga samahan ng mag-aalimango, pagpapataas
ng kanilang kolektibong produktibidad, pagtakda ang pamantayan,
at pagpapalakas ng pwersa sa kalakalan sa pamamagitan ng
sama-samang pangangalakal ng alimango. Nakatulong din ang
pagtitipon at pagsasanay ng mag miyembro ng mga samahan ng
mga mag-aalimango upang palakasin ang pakikipag-ugnayan
ng mga ito sa iba pang sektor ng lokal na industriya ng alimango.
Pinalakas din ang pamantayan ng industriya, at sa ilang mga kaso,
ang pananaliksik tungkol sa alimango, pagtatayo ng alagaan ng mga
batang alimango, pag-ani ng alimango, pagpapataba ng alimango,
at pangangalakal ng alimango. Sinuportahan din ang negosasyon sa
pagitan ng mag-aalimango at mamimili bago pa man ang aktwal na
bilihan ng matabang alimango upang mapagkasunduan ang pantay
na kalakalan na parehong kapakipakinabang sa mag-aalimango at
mamimili.

mga kasangguni sa teknikal ang Trowel Development Foundation
na mga dalubhasa sa larangan ng palaisadaan, palagubatan, at
pagpapaunlad ng ugnayan sa industriya. Ang pamamahala sa
proyekto ay sama-samang pinatutupad ng Konseho sa Pamamahala
ng Proyekto, Pang-industriyang Samahan ng Tinaliang Alimango,
Pamproyektong Pangkat Teknikal, at ilang miyembro ng lokal na
samahan ng magsasaka, mangingisda at kababaehan.
Binubuo ang Konseho sa Pamamahala ng Proyekto ng mga
institusyon na may iba’t-ibang kasanayan at mahalagang papel sa
gawain sa komunidad kasama ang samahan ng mga mangingisda,
magsasaka, at kababaehan, pinuno ng opisinang pang-agrikultural
ng munisipyo, konsehal ng munisipyo para sa Komite ng Agrikultura
at Pangisdaan, pinuno ng Departamento ng Pangisdaan ng
University of Eastern Philippines, opisyal ng probinsya ng Kawanihan
ng Pangisdaan at Yamang Tubig, at ehekutibong direktor ng Trowel
Development Foundation. Tungkulin ng tagapaglikha ng desisyon
ang pagbalangkas ng pangkalahatang tunguhin at pampolisiyang
gabay ng samahan. Itinatakda ng mgamiyembro nito ang mga
risorses na kailangan, pagtiyak ng paborableng pampolisiyang
kapaligiran sa pamamagitan ng gawaing adbokasya sa lokal na
pamahalaan, pangangalap ng suportang pampinansya at teknikal
mula sa mga ahensiya ng gobyerno, at pagtakda ng pamantayan
sa pagpili ng mga benepisyaryo ng proyekto. Isinasagawa
ng Trowel Development Foundation ang pangkalahatang
koordinasyon sa antas ng komunidad sa pamamagitan ng Pangindustriyang Samahan ng Tinaliang Alimango na sinusuportahan
ng Pamproyektong Pangkat Teknikal - lider ng proyekto, opisyal
para sa palaisdaan, opisyal para sa palagubatan, at opisyal para sa
pagpapaunlad ng komunidad.

Ang isa pang inobasyon ng proyekto ay ang kolektibong pamamahala
ng mga lokal na samahan, pambansang ahensiya ng gobyerno, at
sector ng negosyo sa pagpapanumbalik ng kagubatan ng bakawan
sa baybaying dagat. Pantay ang papel ng mga samahang kasali sa
proyekto sa paglikha ng desisyon, at ang bawat isa ay gumagampan
ng tungkulin na kaugnay sa tungkulin ng iba pang kasali sa
pagpapatupad ng proyekto. Higit sa lahat, ang hatian sa pakinabang
ay nasa puso at prinsipyo ng kolektibong pamamahala ng proyekto.

Paghahatid ng iba’t-ibang serbisyo at pagpapalakas ng
kapasidad ng komunidad

Binuo ang apat na komite sa antas ng komunidad upang isakatuparan
ang mga gawain ng Trowel Development Foundation sa proyekto.
Ang Komite sa Santuaryo ang tumututok sa pagpapaunlad at
pamamahala ng santuaryo ng alimango kasama na ang pagsubaybay
at pagpapatupad ng mga patakaran. Ang Komite sa Produksyon ang
nagtitiyak sa tuloy-tuloy na produksyon ng alimango, pagbalangkas
ng plano para sa pagpapaunlad ng palaisdaan sa pagpapataba
ng tinaliang alimango, pagsubaybay sa produksyon ng alimango
ng bawat palasidaan, at pag-uulat sa takbo ng mga palaisdaan
at ng mga balakid sa pamamahala. Ang Komite sa Pautang ang
nagtatakda ng patakakaran sa pagpapautang, sumusubaybay
sa gamit ng pondong pinautang sa mga miyembro ng samahan,
nagtitiyak na ang pautang ay nababayaran sa itanakdang petsa
ng pagbabayad, at sumusubaybay sa pagtupad sa mga patakaran
sa pagpapautang. Ang Komite sa Pangangalakal ang naglalatag
ng batayan para sa makatarungan at karampatang kalakalan ng
matabang alimango sa pamamagitan ng pagbibigay ng teknikal na
suporta upang makipagnegosasyon ang samahan para sa tamang
presyo at ang pagsasagawa ng mga pagpupulong ng lokal na
industriya ng alimango. Nagbibigay ng boluntaryong paggawa at
lokal na materyales na kailangan ang mga lokal na samahan para sa
pagpapatupad ng mga gawain ng proyekto sa anatas komunidad.
Aktibong lumalahok ang mga komunidad sa koordinasyon ng mga
palaisdaan ng tinaliang alimango, santuaryo ng alimango, at ng
mga aspetong pautang at pangangalakal ng proyekto.

Maliban pa sa mga gawain sa pagpapataba ng alimango,
pagpapanumablik sa kagubatan ng bakawan, at pagpapaunlad
ng lokal na industriya, aktibo rin ang Trowel Development
Foundation sa paghahatid ng iba’t-ibang serbisyo sa komunidad
tulad ng serbisyo sa pagpapautang at pag-iimpok. Hinhatid ang
mga serbisyong ito upang tulungan ang maliliit na magsasaka,
mangingisda at kababaehan sa pagpapatupad ng mga proyekto
na nagpapaunlad ng kagubatan, sakahan, at pangisdaan. Gawain
din ng Trowel Development Foundation ang paghahatid ng
teknikal na suporta at gabay sa mga maliliit na magsasaka para sa
organikong pagsasaka, pamamahala ng kagubatan at agroforestry,
konserbasyon at pamamahala ng yamang dagat, at mobilsasyon
ng mga komunidad. Dagdag pa rito, nagsasagawa rin ang Trowel
Development Foundation ng mga pagsasanay sa pamamahala ng
proyekto, pag-iingat ng libro sa pananalapi, pagtatala ng kita at
gastusin, at sensitibidad sa pantay na karapatan ng kababaehan at
kalalakihan.

Istrukturang Pang-organisasyon
Sa aspetong pang-organisasyon, ang Trowel Development
Foundation ay may apat na istap na tumututok sa gawaing teknikal at
binubuo ng lider ng proyekto, opisyal para sa palaisdaan, opisyal para
sa palagubatan, at opisyal para sa pagpapaunlad ng komunidad. Ang
suportang administratibo ay ginagampanan naman ng opisyal para
sa pananalapi at tagapag-ingat ng libro sa pananalapi. Mayroon ding
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ng populasyon ng alimango na kung pagbabatayan ang resulta ng
pananaliksik ng South East Asian Fisheries Development Centre ay
umaabot sa 12 milyong alimangong langaw-langaw.

Ang munisipyo ng Lavezares at Rosario kung saan aktibong
nagsasagawa ng proyekto ang Trowel Development Foundation ay
may pinagsamang 102 kilometrong haba ng baybayin na binubuo
ng ekosistemang baybayin, pandagat kasama ang kagubatang
bakawan, palaisdaan, bahurang koral, at damong dagat. Ang
kagubatan ng bakawan ay binubuo ng 13 katutubong uri ng
bakawan, na karamihan ay Rhizophora mucronata and R. apiculata
at matatagpuan sa mga komunidad kung saan ipinapatupad ng
Trowel Development Foundation ang proyekto. Dahil sa patuloy
na pagputol at pagwasak sa bakawan patuloy na lumiliit ang lawak
ng kagubatan ng bakawan at numinipis ang gubat sa tantos na
6,000 sanga bawat ektarya. Ang ganitong masamang kalagayan
ng kagubatan ng bakawan ang pinagsusumikapang mahinto at
mabago ng Trowel Development Foundation.

MGA EPEKTO SA LIPUNAN AT EKONOMIYA
Napaunlad ng Trowel Development Foundation ang kalidad
ng pamumuhay ng 250 pamilyang mangingisda na ngayon
ay natutugunan na ang batayang pangangailangan dulot ng
paglaki ng kita at pagdami ng pagkakakitaan. Karaniwan sa mga
benepisyaryo ang nadagdagan ang kita na umaabot sa 69 dolyar
bawat buwan. Ginagamit ng mga mangingisda ang dagdag na kita
para tugunan ang gastusin sa pagpapaaral ng kanilang mga anak
at sa batayang pangangailangan ng pamilya. Nagdulot din ang
proyekto ng pagtaas sa kaseguruhan sa pagkain sa pamamagitan
ng tuloy-tuloy na produksyon at pag-ani ng matabang alimango
at ang pagpanumbalik ng ligaw na katutubong isda sa santuaryo
ng alimango. Kung dati ay walang siguradong nahuhuling isda ang
mga mangingisda, iniuulat ng marami sa kanila na nakakahuli na sila
ng mga ligaw na isda, manlalara, at hipon na umabot sa tatlong kilo
na kung ibibenta ay nagkakahalaga ng 32 dolyar bawat buwan.

Ang positibong epekto ng proyekto sa yamang dagat ay resulta ng
pagtatanim ng katutubong uri ng bakawan at ang pagpapanumbalik
ng ekosistema ng bakawan. Ang ganitong mga gawain ay nagresulta
sa pagpapanumbalik, muling pagsulpot at pagdami ng katutubong
uri ng isda at yamang dagat. Pangunahing nakatuon ang pagtatanim
ng bakawan sa mga abandonado at nakatiwangwang na palaisdaan.

Ang halaga ng lupa na gagamitin para sa pagpapataba ng tinaling
alimango ay 313 dolyar isang ektarya bawat taon. Dahil sa 100 metro
kwadrado lamang ang kailangan, lubhang maliit ang gastos para sa
lupang ginagamit para sa pagpapataba ng tinaliang alimango. Ang
iklil ng panahon para patabain ang tinaling alimango ay umaabot
lamang ng 15-20 araw bagong anihin ang matabang alimango.
Malaki ang pangangailangan ng kalakalan ng matabang alimango
para sa lokal na pamilihan at sa panluwas. Kumikita ng 161 dolyar
ang bawat mag-aalimango sa loob ng isang siklo ng pagpapataba at
pag-ani ng matabang alimango.

Higit pa sa epekto ng pagtatanim ng bakawan, nagdulot din ang
pagpapataba ng tinaliang alimango ng ilang benepisyo para sa
yamang dagat.Iniulat ng mga mangingisda na ang mga palaisdaan ng
tinaliang alimango ay tuwirang nagsisilbing santuaryo kung saan ang
mga katutubong isda ay muling nagpapanumbalik at naninirahan.
Halimbawa, nakikita na at nakakahuli ng ligaw na bangus, manlalara
at hipon sa loob ng palaisdaan ng tinaliang alimango at sa mga
kalapit na lugar. Pinapakawalan din ng mga mangingisda ang mga
buntis na pinatatabang alimango sa malalim na lugar ng dagat
upang makapangitlog. Ang ganitong gawi ay nagdulot ng pagdami
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Sa 1000 pamilyang mangingisda na kalahok sa pagpapataba ng
tinaliang alimango, ang kababaehan ay pinagtuunan ng proyekto
upang palakasin ang kapasidad at bigyan ng suporta. Sa partikular,
binigyan ng suporta ang kababaehan para sa pamimili ng payat at
matabang alimango, at bawat babae ay kumikita ng 5 dolyar para
sa kalahating araw na pangangalakal. Pinalaganap din ng Trowel
Development Foundation ang sistemang “ Passing on the Gifts”
kung saan ang ipinapasa ng orihinal na benepisyaryong pamilya ang
tulong na kanyang natanggap mula sa proyekto sa mga pamilyang
mangingisda na nangangailangan din ng suporta.

MGA EPEKTO SA POLISIYA
Aktibong ikinakampanya ng Trowel Development Foundation sa
antas lokal at probinsya ang karapatan ng mga lokal na komunidad
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upang ilaan ang bahagi ng kagubatan ng bakawan para sa
pagpapataba ng tinaliang alimango. Sa panahon ng pag-aaral
(2011), ang ordinansa ng dalawang munisipyo para sa pagtatalaga
ng santuaryo ng alimango sa kagubatan ng bakawan ay sinimulan
nang pag-usapan. Sa antas ng probinsya, nagtagumpay ang
Trowel Development Foundation kasama ang iba pang sektor sa
lokal na industriya ng alimango upang maisabatas ang ordinansa
na nagbabawal sa paghuhuli ng alimangong langaw-langaw at
pagbebenta nito sa labas ng probinsya. Tumutulong ang mga magaalimango sa pagpapatupad ng ordinansa sa pagsusuplong ng mga
lumalabag sa batas. Nakipag-usap din ang Trowel Development
Foundation sa opisina ng Kapaligiran at Likas na Yaman upang
maglaan ang probinsiya ng pondo para sa pagtatanim ng bakawan
sa dalawang munisipyo.

Pagpapanatili at Replikasyon

PAGPAPANATILI

Ang pampinansyang sustenabilidad at pagpapanatili ng
organisasyon ng Trowel Development Foundation ay buhat sa
mga kabalikat nito na nag-aalok ng pondo, murang pautang,
gamit ng laboratory at pasilidad, materyales, at suportang teknikal.
Nagsisikap ang organisasyon na makipag-ugnayan sa mga
institusyon at samahan na may kakayanang magbigay ng suporta.
Ang mga kabalikat tulad ng Philippine Social Enterprise Network
(pagpapaunlad ng ugnayang pang-industriya), ang University of
Eastern Philippines (suportang teknikal sa pamamahala ng yamang
dagat), at ang Southeast Asian Fisheries Development Center
(dalubhasa sa palaisdaan) ay nagpapalakas sa sustenabilidad ng
proyekto.

Sa aspetong pampinansyang sustenabilidad, ang pangangailangang
kapital ng proyekto ay medyo maliit. Ang pangangailangang
materyal at lakas-paggawa ay lubhang maliit. Ang mga materyales
na kailangan tulad ng payat na alimango, poste ng kawayan, at
pagkain ng alimango ay marami at makukuha sa komunidad. Ang
teknolohiya ng pagpapataba ng tinaliang alimango ay simple lang,
madaling matunan at marami na sa lokal na mangingisda ang
nakakaalam.

Ang sistemang “Passing on the Gifts” ay pinatatag at nag-ambag
ito sa paglaki at sustenabilidad ng proyekto. Minabuti na ipasa ng
orihinal na mga benepisyaryong pamilya ang tulong na kanilang
natanggap mula sa proyekto sa mga pamilyang mangingisda na
nangangailangan din ng suporta. Ang sistema ng pasahan ng
tulong ay nasa proseso pa ng pagpapalaganap sa lahat ng maliliit
ng mangingisda at nagpapataas ito ng tsansa para maparami pa ang
benepisyaryo ng proyekto.

REPLIKASYON
Para sa Trowel Development Foundation, ang tagumpay sa
mga gawain nito ay pumukaw at nagpalaki sa interes ng ibang
komunidad na maging bahagi rin ng proyekto. Kadalasan
sa gawaing konserbasyon ng yamang dagat, mahalaga at
kinakailangang ipaunawa ang mga pakinabang na matatamo sa
sustenableng pamamahala ng likas na yaman. Nakita ng kalapit na
mga komunidad at munisipyo ang positibo at transpormatibong
epekto ng mga gawain ng Trowel Development Foundation sa lokal
na ekonomiya, sa kaseguruhan sa pagkain ng bawat pamilya, at sa
ekosistema ng kagubatan ng bakawan at baybayin. Kaakit-akit din
kung gaano kadali ipalaganap ang proyekto sa iba pang mga lugar
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at ang lubhang maliit na kapital at iba pang risorses na kailangan.
Nagpakita din ang organisasyon ng isang modelong pamamaraan
para sa pagsisimula ng pagpapataba ng tinaliang alimango sa
pamamagitan ng paghahatid ng maliitang pautang.

Foundation. Marami sa kabalikat na organisasyong ang nagbibigay
ng suportang teknikal at gabay sa pagpapatupad at pamamahala
ng proyekto. Ang iba naman lalo na ang pamahalaan ay nagdudulot
na paborableng polisiya na nagpapatibay at nagpapalakas sa
pagpapatupad ng proyekto. May mga kabalikat din na namamahagi
ng mga babasahin at manwal sa pag-aalaga ng bakawan at
pagpapanumbalik ng kagubatan ng bakawan. At may iba ring
kabalikat na tumutulong sa pagtatayo ng mga palaisdaan ng
tinaliang alimango kasama na ang mga mahahalagang pasilidad
– bantay bahay, lunuhan ng alimango, lugar ng pagpaparami ng
pagkain ng alimango, at mga poste ng kawayan.

Itinataguyod ang modelong proyekto sa kasalukuyang sa mga lokal
na pamahalaan upang isama ito sa balangkas ng lokal na plano ng
pagpapaunlad ng mga komunidad. Halimbawa, inimbitahan ng
munisipyo ng Calauag ang Trowel Development Foundation upang
ibahagi ang teknolohiya ng pagpapataba ng tinaliang alimango sa
mga mangingisda at lokal na opisyales noong 2009. Itinampok din
ang teknolohiya sa “Fishlink 2010” na dinaluhan ng mga may-ari ng
palaisdaan, dalubhasa sa palaisdaan, opisyales ng gobyerno, at lokal
na pamahalaan sa buong bansa.

Ang mga mahahalagang kabalikat sa proyektong ito ay ang mga
sumusunod:

KAAKIBAT

•

Mahigpit ang pakikipagbalikatan ng Trowel Development
Foundation sa iba pang samahan at institusyon. Ang iba’t-ibang
porma ng pakikipagbalikatan ay nagdudulot ng iba’t-ibang
suporta na nakakatulong sa mga gawain ng Trowel Developmeng

•
•
•
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Kolehiyo ng Agham at Departamento ng Pangisdaan ng
University of Eastern Philippines
Kawanihan ng Pangisdaan at Yamang Tubig
Lokal na Pamahalaan ng mga Munisipyo ng Lavesares at Rosario
Pederasyong ng mga samahan ng mangingisda, magsasaka at
kababaehan sa Lavesares

DAGDAG NA SANGGUNIAN
•
•

Trowel Development Foundation website trowelsamar.weebly.com/
Trowel Development Foundation Photo Story (Vimeo) vimeo.com/15746250

Pindutin ang mga maliliit sa ibaba upang basahin ang higit pang mga pag-aaral ng ng kaso tulad nito:
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