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  Bong Canlas First 100 days as FILAND President 
  
 

   
           

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

 

 

Bago pa nahalal at nanungkulan bilang presidente 
ng FILAND, tahasang ipinahayag na ni Bong 
Canlas ang kanyang mga mahahalagang hangarin 
para sa ika-uunlad ng komunidad pilipino dito sa 
Andorra. “Wala nang hihigit pa at isang pribilihiyo
ang mapag-silbihang tapat  kapwa mo Pilipino.” 
Ito ang pinahayag ni Bong Canlas. Ayon pa sa 
presidente, ang bagong komunidad ay punó ng 
extra-ordinaryong miyembro at may simpleng 
hangaring mamuhay nang matiwasay at maitaas 
ang antas ng sambayanang pilipino dito sa 
Andorra. He also give emphasized and commented 
“We want to send a clear message that we want to 
work with them and no going back to old ways of 
doing business. Elected and appointed officers of 
the new FILAND must act and assume responsi- 
bilities”. Nabanggit din ng presidente ang mga 
proyektong isinasagawa ngayon para sa ika-uunlad 
ng FILAND. Pinulong niya ang kanyang mga 
opisyales nitong nakaraang linggo para malaman 
ang status ng bawat proyekto.          

   

 
  Binuksan nitong nakaraan 
ang  bagong lokal ng 
FILAND sa Gallerias Plaza. 
Ito ay sa pa-ngunguna ng 
presidente ng samahang 
FILAND at ng unang ginang 
Melita Canlas. Marami ang 
nagsidalo sa nasabing pagba-
basbas na ikinatuwa ng 
maraming miyembro. 

                         Continued on page 2 
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Dear Members!  
We’re very glad with the 
response that we have been 
receiving over Balitang 
Pinoy kung saan na-achieved 
natin yung main objective. 
Wherein it has created a 
sense of awareness in our 
pilipino community the need 
for news-information. 
It seems like news happens in 
cycles. Some weeks are 
quiet. Others keep us 
running. Either way, we 
praise the members behind 
Cultural affairs and Sports 
Committee for their job well 
done… 
   
So here we are, the second 
issue of your Balitang Pinoy 
is out this time. 
 
Cheers! 
 
Joel  Lanzanas 
Presidential Assistance for 
Community Development  

 
 

 
      June 12 2009 

            111th Philippine 
Independence Day anniversary       

     Vering’s Dress shop 
        We accept all dress repairs 
              TEL: 376-863 330 
                       376-359 957 
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 FILAND PARTICIPATES SANT JORDI 

 
Sa kauna-unahang pagkakataon, lumahok ang FILAND 
sa malaking kapistahan ng Sant Jordi, kung saan nakapag 
benta sila ng maraming mga rosas at segunda manong 
libro at ginanap ito sa plaza del poble sa Andorra la Vella. 
Marami sa ating mga kasamahan ang nag-alay ng 
kanilang serbisyo para mag benta at magbantay 
maghapon  para maka-likom ng pera para sa mga 
proyekto ng samahan. Ilang kilalang mga persona- 
lidad sa lipunan ang dumalaw sa FILAND booth, tulad 
nina Consul major Rosa Ferrer at cónsul minor Josep 
Vila ng  Comú de Andorra la Vella, Josep Canals ng 
APC, Philippine honorary cónsul to Andorra , Peter 
Holbach. Isang palatandaang kinikilala ang samahang 
imigrante ng  mga Pilipino, ang bagong FILAND dito sa 
Andorra. Nakikipag-ugnayan sa gobyerno local ng 
Andorra ang ilan nating opisyales para sa mga iba pang 
mga proyekto sa hinaharap.  

   BAGONG SUMISIKAT NA GRUPONG PINOY 
    
Mga mahililig sa musika ang mga batang ito na binuo ng  
Presidential Assistance for Community Development. Sila ay 
ilan lamang sa mga estudiante ng musika ng Eskwelang 
Pinoy na isa sa mga programa ng bagong presidente ng  
FILAND,Bong Canlas. Magtatanghal ang grupo ngayong 14 
ng Junio sa Holiday Inn sa  pagdiriwang araw ng kalayaan. 
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     FILAND GOES TO LOURDES 
Ilan sa ating mga kasamahan ang nagtungo sa 
Lourdes-France nitong nakaraan. Mayroong  
36 regular FILAND members ang bumisita sa  
nasabing groto sa Francia. Ayon pa sa mga 
organizer nang nasabing excursion, gaga- 
win nila ang mga regular excursion trips sa 
mga magagandang lugar na mapupuntahan ng  
mga interesadong Pilipino. Ayon pa sa kanila,  
may mga inihahandang ilang educational trips 
ang FILAND ngayong verano kung saan ilang  
sikat na lugar ang  pinaplanong puntahan.  

   
 MGA BAGONG MEMBERS 
              DUMARAMI 
Kinumpima nitong  nakaraang 
Linggo ng General Registrar na si 
Archie Layno, na ang FILAND ay 
may 92 new members. Ayon pa sa 
kanya “Dumarami ang mga 
miyembro sa dahilang maraming  
naniniwala sa magandang hangarin 
ng FILAND and at the same time,  
we are trying working to upgrade 
our logistics, computers in the 
registrar  Dept. para mapagsilbihan 
ng mabuti at mabilis  ang ating 
paraming-parami na members.

   LOKAL from page 1 

Marami ang nagsabi na talagang 
dapat magkaroon na ang  
FILAND ng sariling opisina para 
alam ng miyembro kung saan 
sila pupunta . Binasbasan ang 
nasabing lokal ni mossen Pau 
Bellido ng parokya Santa Maria 
del Fenner.Dumalo rin sa 
nasabing blessing ang Philippine 
honorary Consul sa Andorra 
Peter Holbach kasama ang ilang 
bisita. Nagkaroon ng short prog-
ram, salo-salo at sayawan. Isang 
malaking pagtitipon ng samahan 
ang naganap. 

 



 
 
 
            

 
 
 

 
 
 :  

                           
               

 
 
 
 
 
 

  PALARO NG SPORTS COMMITEE UMARANGKADA 

       
   
Bukod sa Masaya, talaga namang patok na patok palaro ng sports 
committee. Dinagsa nitong mga nakaraang weekend ang Serradells 
sports complex ng mga pinoy dahil sa palaro ng sports committee. 
Kaya naman ipinagmamalaki ng departamentong ito ang kakaibang 
approach nila sa palaro na dapat salihan ng sinumang mahilig sa 
sports. Sa unang linggo pa lang ng palaro, pinuno ng mga kalahok 
ang Best Of Five ng 10 balls billiard game. Kung saan sina Alex 
Felipe ang nag champion, sinundan ni Jun Santiago at ang third 
place ay si Randy Pogi Olinares. Panay matitinik itong tatlong ito 
sa larangan ng table billiard game. Sinundan naman  ito ng Bulilit 
Basketball league  kung saan talaga namang matutuwa ka sa 
gagaling ng mga batang basketbolista. Sa tuwa palang, sulit na ang 
araw sa pagpunta. So, tayo na mga kapamilya, panoorin natin ang 
mga palaro ng sports committee sa pangunguna nina Ramil de la 
Cruz, Christopher Amboy Lustina, Ruel Perez at ang batikang si 
Mauro Ganal. Ayon pa rin sa kanila, marami pa silang  mga games 
na dapat panoorin natin tulad ng basketball game ng mga bokales 
versus mga señor citizen., volleyball games for girls kung saan 
pupunta rito sa Andorra ang kupunan ng Barcelona Pilipino volley  
all stars at yung inihahanda nilang kupunan ng basket para sa 
Ambassadors Cup na gaganapin sa Islas Canarias kung saan 
magagaling na kupunan ng basket ang magsasagupa tulad ng  
Barcelona, Valencia Eagles, Madrid all Filipino Stars, Ibiza 
Warriors at marami  pang kilalang filipino basketball team which 
starts on October  ayon pa sa kanila.  

 
             Ilang larawan kuha ng Balitang Pinoy  sa mga palaro ng FILAND       
                                            Sports committee  

        JOKE TIME 
                        

 
Lulubog na ang barko!… 
Pari:  San Pedro, San Jose.. 
Madre:  Sta. Fe, Sta. Lucia...Sta. Clara… 
Intsik:  Lubok na balko! Tawak pa kayo  
            Pasahelo! 
 
Anak:   Dad…I’m fifteen na, pwede na ba 
              akong  mag Bra? 
Dad:     (galit)   Hindi pwede! ! *+¿%!! 
Anak:   But Dad, all my friends wear bra na. 
Dad:      Tigilan mo ako Crisanto!!  baka  
               Pisain iyang itlog mo!! 
 
Pasyente:  Dok, bakit ganito ang operasyon  
                Ko? Kita na utak ko.. 
Doc:     Ok lang yan, yan ang tinatawag na  
                 Open Minded. 
 
Psssssss..green Joke muna tayo… 

 Ngongo & Wife (making Love) 
 
Ngongo: Muk á mo mapute!! 
Wife:      Di naman, ah.. 
Ngongo:  Muk à mo mapute!! 
Wife:       Di nga sabi mapute eh!! 
Ngongo:   (shouting) ang sabi ko,  
                 MUK À MO MAPUTE!! 
            (Anak nagising sa ingay) 
Anak:        Ma, ang sabi ni Papa, IBUKA mo 
               Ng MABUTE!! 
              Naman oh, istorbo! Ang ingay nyo!   
 
Nene:     Ma, pinatambling ako kanina sa  
                School!! 
Mama:    Gaga!!!! Gusto lang nilang makita    
               Iyang panty mo!! 
Nene:     Alam ko Ma!!  Kaya nga tinago  
               Ko sa bag yung panty ko, eh!! 
 
Mrs. Tanoy is very kuripot 
When her husband died, she inquired with 
the newspaper, 
Asking the price for the Obituary. 
The Ad taker said “300 pesos Mam for 5 
words”. 
She said; “pwede ba 2 words lang?  
“TANOY DEAD”. 
Ad  taker: No Mam, 5 words is the 
minimum. 
After thinking for a while, Mrs. Tanoy said, 
Ok para sulit ilagay mo,  
“TANOY DEAD, TOYOTA FOR SALE” 
 
--------------------------*--------------------------- 
      Thank you sa mga nag-contribute ng jokes 
                                       editor            
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Isang simpleng personalidad na 
iginagalang sa FILAND. Mula sa 
Bayan ng Manaoag, Pangasinan. 
Madaling pakisamahan, madaling 
pakitunguhan.Isang taong pwedeng 
pagkatiwalaan. Siya si Vice president 
Fredie Lacaste. Ayon pa sa kanya 
“Lalo tayong nakikilala dahil sa ating 
ipinakikitang magandang ehemplo sa 
ating komunidad”. “Ang napakalaking 
suporta ng mga miyembro ang 
nagbibigay sa katulad nating mga 
opisiales ng inspirasion” Ito ang 
ipinahayag ni FILAND vice- President 
Fredie Lacaste sa Balitang Pinoy. Ayon 
pa rin sa kanya, ginagawa nila ang 
kanilang makakaya para tumbasan at 
mapagsilbihan ang mga Pilipino kung 
saan mayroong access ang bawat 
member sa mga opisiales. Very proud 
ang vice president tungkol sa nasabing  
bagong lokal kung saan pwede ang isang 
miyembro magtungo. Ayon pa sa kanya, 
dito mo matatagpuan ang mga bagong  
mukha na di mo nakikita dati sa mga 
pagpupulong. “Kaya sa pagkakataong ito 
gusto kong pasalamatan ang mga 
kapamilya nating walang sawang 
tumutulong sa FILAND, ang mga 
miyembro na nagdadala ng pagkain para 
sa lahat. Gayon din, iniimbitahan ko ang 
mga miyembro na hanggang ngayon di 
pa nakikita at nabibisita ang ating 
bagong lokal. Welcome po kayo! Ito ang 
ilang mahahalagang pahayag sa Balitang 
Pinoy ng Vice-president na si Fredie 
Lacaste..     

 
EMPLOYMENT OVERSEAS 
              TUMAAS 24% 
 
 The hiring of Filipino overseas has   
Gone up despite the global economic 
slowdown, ayon sa Philippine 
government. 
Ang Philippine Overseas 
Employment Administration 
(POEA) nagsabi na 24.4 percent 
lumago sa dami  ng recruited na mga 
Filipino para magtrabaho sa 
abroad.Mga datos galing POEA ay 
nagpapakita na mayroong total na 
1,221,829 trabahador ang  lumabas 
ng bansa mula January hanggang 
Nobembre ng taong ito. 
Viveca Catalig, POEA-in-charge 
said overseas deployment in the first 
11 months of 2008 was over 200,000 
Higher than those of the same period 
last year. 
This year’s figure has already 
exceeded the annual one millon 
target by 22 percent she added. 
Catalig said close 4,000 overseas 
Filipino workers ang umaalis ng 
bansa araw-araw       
 
 
        AIR FRANCE PLANE 
BUMAGSAK SEAMANG PINOY 
                    KASAMA 
 

 
           Manila,Philippines – Isang 
pilipinong seaman ang isa sa mga 
pasahero ng Air France flight 447 na 
bumagsak sa karagatan ng Atlantiko 
ayon sa DFA. Hanggang sa oras na 
isinusulat balitang ito, marami nang 
mga bangkay ang natagpuang 
lumulutang sa dagat ayon pa sa 
Brazilian Air force. Sinisimulan na 
ring suriin at kilalanin ang mga 
bangkay  ngunit ito’y matatagalan pa 
dahil sa naaagnas na ang ilang  sa 
na-recover na mga bankay.  Ayon pa 
sa DFA kinilala ang nasabing Pilipi- 
nong pasahero na si Arden Jugueta 
kung saan nakadaong ang barkong 
sinasakyan sa Rio de Janeiro. 

 

 
NAANTALANG PAGBUKAS 
   NG MGA PAARALAN SA 
                 PILIPINAS 
 

 
 
 
Pasukan na naman po sa mga eskwe- 
lahan sa pilipinas at halos 20 milyon 
estudyante sa public elementary at 
high school ang nagbalik-eskwela. 
Pero hindi lamang sa lesson plans 
naging busy ang DepEd, kundi pati 
na sa pagtuturo ng paraan para 
makaiwas sa sakit ang mga bata.  
Dahil sa hirap ng buhay sa atin, 
mahigit limang libo nang estudyante 
mula sa private schools sa metro 
Manila ang lumipat sa mga 
publikong paaralan. Nabahala na ang 
mga magulang ng mga estudyante sa 
isang eskwelahan sa Taguig matapos 
mamatay ang isang bata doon at may 
tatlo pang batang  nilagnat. Sa 
kabilang dako, sinuri ngayon sa Up 
Diliman ang apat pang estudyante na 
hinihinalang may A(H1N1). 
Nabahala na ang mga magulang 
dahil sa patuloy na pagdami ng kaso 
ng naturang sakit.  Hindi lang daw 
kasi kalusugan ng mga bat ang 
namemeligro, kundi pati na rin ang 
pagaaral ng mga bata. 

 
 
Pagdiriwang ng araw ng Kalayaan 
               “Isabuhay ang Kalayaan” 
         Linggo Ika 14 ng Junio 2009 18 h 
               Holiday Inn Hotel Andorra        

 

      FILAND Personality 
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