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Sa pamamagitan ng suporta ng Provention Consortium at Center for Disaster
Preparedness, nakapaglagay ang BuklodTao ng mga banner sa loob ng Barangay
Banaba na nagpapaalala sa mga tao kung ano ang mga kailangan gawin para
maging handa sila sa baha.

Malinaw na hindi ligtas ang Barangay Banaba ng
San Mateo, Rizal sa mga nakaambang panganib ng

kalikasan. Sa humigit-kumulang na 3,000 hektaryang
sukat ng San Mateo, 75 porsyento ang kabundukan.
Ang tubig na galing sa malawak nitong kabundukan
ay dumadaloy papunta sa
dalawang malalaking ilog,
ang Ilog Marikina at Ilog
Nangka, na nagsasalubong
sa tabi ng Barangay
Banaba. Halos taon-taon,
umaapaw ang dalawang
ilog na ito.Ang pagbaha
at pagkabuwag ng lupa
sa tabi ng mga ilog sanhi
ng pagdaloy ng tubig ay
patuloy na nagdudulot
ng pangamba sa mga
naninirahan sa Barangay
Banaba.

Gayunpaman, mayroong isang
samahan dito na nagtutulong-
tulong upang mapatibay ang kanilang kahandaan sa mga ganitong
uri ng suliranin. Ang Buklod Tao, na pinamumunuan ni Ginoong
Noli Abinales, ay itinatag bilang pagtugon sa matinding suliraning
pangkalikasan na kinakaharap ng kanilang komunidad.

Simula ng pag-organisa

Nagsimula ang Buklod Tao nang sama-sama nilang nilabanan ang
isang kumpanya sa plano nitong magtayo ng cement batching
plant (kung saan hinahalo ang semento, graba, buhangin at tubig)
sa katabing lupang pang-agrikultura noong taong 1995. Inalam
ni Ka Noli ang pulso ng kanyang mga kasama sa komunidad. Iisa
lamang ang tibok nito: hindi makabubuti sa kanila ang planta.
Kasagsagan ng kanilang pakikipaglaban, nabuo at naging people’s
organization ang Buklod Tao, Inc. noong Pebrero 1997.

BuklodTao: Halimbawa ng
Sama-Samang Paghahanda
Kilalanin ang isang modelo ng community-based
disaster risk management sa San Mateo, Rizal
NI ROSALYN-FRANCES MARCELO

Noong Hunyo 1997, nagkaroon ng isang araw na Disaster
Management and Preparedness Seminar ang Buklod Tao.
Pagkatapos nito, nag-organisa ang Buklod Tao ng tatlong rescue
teams bilang paghahanda sa baha. Pinag-aralan at pinaghandaan
nila ang kanilang mga pangangailangan. Sa tulong ng kaunting
pondo na kanilang nakalap, nakabili sila ng mga flashlight, baterya, 

lubid, megaphone, first aid kit 
at iba pang mga kagamitan.
Nakakuha rin sila ng molde
ng bangka sa isang pari sa
komunidad. Galing dito,
nakagawa sila ng tatlong
bangka yari sa fiberglass.

Mabuti na lamang daw at
nagawa nila ito sapagkat isang
buwan pagkaraan ng kanilang
mga paghahanda, dumating
si bagyong Ibyang, na naging
sanhi ng pag-apaw ng ilog at
pagbaha. Maraming bahay
man ang nasira, maraming
buhay at kagamitan naman
ang nailigtas.Tamang-
tama lamang at nagamit
ng samahan ang kanilang
napagdaanang pagsasanay.

Preparasyon laban sa baha

Isa sa mga programa ng BuklodTao na higit na nakapagpakilala
sa kanila ay ang Community Based Disaster Risk Management
(CBDRM).  Nakapaloob sa programang ito ang pagbabantay sa
antas ng tubig sa mga ilog tuwing tag-ulan (water level monitoring);
pagbibigay babala sa mga tao (early warning system); pagsagip
at paglikas sa mga tao kung kinakailangan (rescue operations);
pagbibigay ng kagyat na lunas sa may sakit o kapansanan (first 
aid treament); at pamamahagi ng pagkain, damit, at iba pang
pangangailangan ng mga nagsilikas mula sa kanilang bahay (relief
assistance).

Sa flood-level monitoring at early warning system, nakikipag-
ugnayan ang samahan sa Metro Manila Development Authority

Kasama sa mga programa ng BuklodTao ang
partisipasyon ng mga bata sa preparasyon laban

sa baha.

Komunidad



-	Effective	Flood	Control	Operation	System	(MMDA-EFCOS).		
Mayroong	mga	electronic	gauging	stations	na	sumusukat	ng	tindi	ng	
ulan	sa	Mt.	Campana,	Boso-Boso,	Mt.	Oro,	Mt.	Ares	at	Nangka	Station	
(ang	pinakabago	sa	ngayon).	Tumatawag	ang	Buklod	Tao	sa	MMDA	
upang	malaman	ang	tindi	ng	ulan	(rainfall	intensity)	sa	istasyon.		Dahil	
mistulang	planggana	(catch	basin)	ang	kanilang	lugar,	kinakailangang	
nakaantabay	sila	sa	tindi	ng	ulan	sa	mga	mas	matataas	na	katabing	lugar.		
Inaalam	din	ng	grupo	ni	Ka	Noli	ang	antas	ng	tubig	sa	Ilog	Marikina	at	
Ilog	Nangka.		Isinusulat	nila	ang	mga	datos	na	ito	sa	kanilang	tinatawag	
na	monitoring	board.		Sa	pamamagitan	nito,	nalalaman	nila	kung	sila	ay	
nasa	alert	level,	alarm	level	o	critical	level	na.

Para	naman	sa	evacuation	at	rescue	operations,	pag	malapit	nang	
bumaha,	iniikot	ng	Rescue	Team	ang	lahat	ng	lugar	na	maaapektuhan	at	
inoorganisa	ang	mga	tao	gamit	ang	megaphone.		Inuuna	nila	ang	mga	
bata	at	matatandang	may	karamdaman.		Ginagamit	nilang	evacuation	
center	ang	kapilya	at	katabing	paaralang	pang-elementarya.		Kailan	
lamang	ay	nagamit	nila	ito	nang	dumating	si	bagyong	Glenda	noong	
Hulyo	2006.		

Partisipasyon	ng	kababaihan	at	bata

Kahanga-hanga	rin	ang	partisipasyon	ng	mga	kababaihan	sa	mga	gawain	
ng	Buklod	Tao.		Ang	Buklod	Tao	ay	may	141	aktibong	kasapi	at	lagpas	
kalahati	dito	ay	mga	kababaihan.		Sila	ang	namumuno	sa	health	and	
relief	operations	kung	saan	inaayos	at	iniimpake	ang	mga	relief	goods	
para	sa	mga	nasalanta.		Bukod	dito	sila	ang	nananahi	ng	mga	Disaster	
Preparedness	Bag	o	Go	Bag,	kung	tawagin	nila.		Para	ito	sa	mga	bata,	
at	naglalaman	ng	mga	damit,	kuwaderno,	dalawang	pakete	ng	biskwit,	
tatlong bote ng mineral water at flashlight.  Nang sa gayon, kapag may 
nakaambang	mga	panganib,	bibitbitin	na	lamang	ng	mga	bata	ang	mga	
sisidlan	na	ito	at	kahit	papaano	ay	nakahanda	sila.		Yari	ang	mga	Go	Bag	
na	ito	sa	mga	basurang	tetra	pack	ng	juice.		Mga	kababaihan	din	ang	
nananahi	ng	mga	life	vest	na	gagamitin	ng	mga	bata	sakaling	may	baha.		
Sa	ngayon	ay	nasa	proseso	ang	mga	life	vest	na	ito	ng	pagdaraan	sa	iba’t	
ibang	pagsubok	upang	masiguro	ang	kanilang	kalidad.	

Sa	mga	susunod	pang	panahon,	nais	ng	Buklod	Tao	na	mas	mapalakas	pa	
ang	kanilang	organisasyon.		Gusto	nilang	maparami	pa	nila	ang	kanilang	
mga	rescue,	health	and	relief	teams.		Ninanais	din	nilang	madagdagan	
pa	ang	kanilang	mga	pagsasanay.		Sa	ngayon,	nakatutok	pa	lamang	sila	sa	
dalawang	panganib:		ang	pagbaha	at	pagkabuwag	ng	lupa	(erosion)	sa	
tabing	ilog.		Nais	din	sana	nilang	maging	handa	sa	iba	pang	mga	panganib	
gaya	ng	lindol.		Napag-alaman	kasi	ni	Ka	Noli	noong	1993	sa	PHIVOLCS	
na	isang	kilometro	lamang	pala	ang	layo	nila	sa	West	Marikina	fault	line.	
(Ang	fault	ay	bitak	sa	balat	ng	lupa	kung	saan	maaaring	may	naganap	na	
paggalaw.		Ang	mga	taong	naninirahan	malapit	sa	fault	line	ay	malimit	na	
makaranas	ng	paglindol.)	Aktuwal	niyang	nakita	mismo	sa	lupa	ang	likas	
na	bitak	o	natural	crack	nito.				

Komunidad	na		laging	handa

Ayon	kay	Ka	Noli,	mahalaga	ang	CBDRM	upang	maging	empowered	ang	
mga	tao.		Kailangang	bigyan	ng	kapasidad	ang	mga	komunidad.		Nang	sa	
gayon,	gaano	man	sila	kahirap,	hindi	sila	matatawag	na	mahina	o	walang	
magawa.		Hindi	kailangang	nakaasa	sila	ng	lubusan	sa	iba.		Sa	dami	ng	
kailangang	tulungan	baka	hindi	sila	agad	matugunan.	Idinidiin	nya	na	hindi	
nila	dapat	hinihintay	ang	sakuna.	Dapat	ay	handa	sila,	organisado	at	may	
sapat	na	kasanayan	upang	makatugon	hindi	lamang	sa	sariling	pamilya	
kundi	sa	mga	kasama	sa	komunidad.						

Hindi	man	natin	kayang	kontrolin	ang	kalikasan,	may	magagawa	naman	
ang	isang	komunidad	upang	maging	handa	sa	mga	pangambang	maaaring	
idulot	nito.		Dahil	nagiging	sakuna	lamang	ang	isang	panganib	kapag	hindi	
handa	ang	mga	tao	para	rito.	 

Ang	mga	bata	sa	Barangay	Banaba	ay	
dapat	magkaroon	ng	Go	Bag.	Ito	ay	
naglalaman	ng	mga	damit,	kuwaderno,	
dalawang	pakete	ng	biskwit,	tatlong	bote	
ng mineral water at flashlight. Kapag 
magkakaroon	ng	baha,	bibitbitin	na	lang	
ng	mga	bata	ang	Go	Bag.	Yari	ito	sa	mga	
basurang	tetra	pack	ng	juice,	at	tinatahi	ito	
ng	mga	kababaihan	ng	Buklod	Tao.

Ang	rescue	team	
na	binuo	ng	Buklod	
Tao	ay	may	tatlong	
fiberglass na bangka 
na	nagagamit	nila	
sa	panahon	ng	
matinding	baha,	na	
umaabot	ng	lampas-
tao	ang	lalim.		

Sinusubukang	isuot	ni	Sarah	Mae	ang	
life	vest	na	gawa	ng	Buklod	Tao	para	sa	
mga	bata.	

Ang	opisina	ng	Buklod	Tao	ay	siya	na	
ring	ginagamit	nilang	rescue	operations	
center.	

Pansamantalang	
pinipigilan	ng	mga	
sandbags	na	nilagay	
ng	Buklod	Tao	ang	
pagkabuwag	ng	
lupa	sa	tabi	ng	Ilog	
Nangka.	Pero	hindi	
ito	pangmatagalang	
solusyon,	at	sa	
ngayon	nanganganib	
ang	mga	bahay	na	
nakatayo	sa	gilid	
ng	ilog.	

Kapag	umulan	sa	kabundukan,	sinusulat	ng	Buklod	Tao	sa	blackboard	na	ito	kung	
gaano	na	katindi	ang	ulan	at	gaano	na	kalalim	ang	mga	ilog	base	sa	mga	istasyon	ng	
MMDA	para	malaman	nila	kung	kailangan	na	silang	lumikas.
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ng barikada gamit ang mga puno, poste at bonfire.  Nagpiket kami 
noon. May mga sasakyang dumarating at sumisita sa amin. Hindi ko
malilimutan yun dahil hindi ko alam kung anong maaaring mangyari.
Maaari kasing magkagulo o barilin ang isa sa amin.

Ano ang kahalagahan ng pagbubuo
ng sistemang pangkomunidad
lalong lalo na sa mga bagay na
may kinalaman sa sakuna?

Vulnerable communities should always
be ready. No matter how poor these
people are, they have to be empowered.  
Nang sa gayon, hindi sila helpless. Hindi
sila dapat dependent sa external forces.  
Maaaring hindi kami palaging matugunan
sa tuwing may panganib lalo na at nasa
high risk area kami. We should not wait
for disasters to happen. We have to be
ready, organized, equipped, in order to
respond not only to family but also to
our neighbors.

Ano po ang nakapagpapanatili sa
inyo sa BuklodTao?

Commitment. Nanganganak kase yung mga activity. Habang
tumatagal dumadami ng dumadami yung mga kailangang gawin. Ang
lahat ng ito’y “challenge” para sa akin. The success of the output
kept me going.

Ano na kaya ang inyong ginagawa sampung taon mula ngayon?

Sana ay nakahalili na sa pamumuno ng Buklod Tao ang ilang anak ng
aming mga kasapi. Nakapagtatanim na rin siguro ako ng isang puno
bawat araw. Dahil sa obsessed ako sa marathoning, pangarap ko rin
na makabalik sa long distance running.

Maaaring makausap si Ka Noli sa opis ng BuklodTao sa No. 7 Dama de
Noche St., Donya Pepeng Subdivision, San Mateo, Rizal, o sa telepono (02)
942-1056.

Si Manuel “Ka Noli” Abinales ang aktibong presidente ng
Buklod Tao, ang people’s organization sa Barangay Banaba,

San Mateo, na may programa sa community-based disaster risk
management. Simula noong 1989 ay aktibo na si Ka Noli sa
community organizing. Inalam namin ang mga saloobin ni Ka Noli
sa isang panayam noong September 5, 2006.

Ano po ang inyong ginagawa noon bago kayo mapasok sa
community organizing?

Nagturo ako noon ng PE (Physical Education) at Religion. Dati kasi
akong seminarista. Pagkatapos kong magturo ng dalawang taon,
naging OFW ako sa Saudi at Papua New
Guinea. Ang trabaho ko doon ay pag-
oorganisa ng sports at recreation para
sa mga manggagawa. Halimbawa nito ay
softball, billiards, basketball at volleyball.  
Nagsusulat din ako tungkol sa mga
aktibidad na inoorganisa ko. Mula sa
sports writing, naging technical assistant
naman ako ng konsehal ng ikaanim
na distrito ng Maynila, kay Konsehal
Maning Isip. Siguro dahil nga sa naging
karanasan ko sa pagsusulat, ako ang
naging tagasulat niya ng mga resolution
at ordinance.

Naisip ninyo po ba noon na
mapupunta kayo sa organizing?

Hindi ko naisip na mapupunta ako
sa isang people’s organization ngunit
masaya at nagustuhan ko naman ito dahil fulfilling para sa akin.

May iba pa po ba kayong trabaho maliban sa pamumuno sa
BuklodTao?

Buo ang oras ko sa Buklod Tao simula noong nabuo ito.

Ano po ang iba ninyong mga hobbies o interes bukod sa
pagiging pinuno ng organisasyon?

Gumamit ng internet. I usually update the website of Buklod Tao.
(Makikita ito sa http://cosca-dlsu-cwts.wikispaces.com/Buklod+Tao – Ed.)

Mayroon po ba kayong di-malilimutang karanasan sa
BuklodTao?

Siguro yung komprontasyon namin laban sa isang construction
company noong taong 1996. Gumawa kami ng mga kasamahan ko

Si Ka Noli Abinales (ang presidente ng BuklodTao) mismo ang
nagbigay ng unang Disaster Preparedness Seminar sa mga
miyembro ng BuklodTao noong 1997.

Isang Araw Kasama
si Ka Noli

Ipinapaliwanag ni ka Noli ang 3d map ng San Mateo sa mga
bumibisita sa komunidad nila.
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