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      Nanguna si Bb. 

Sharon O. Gaytano 

ng Audit Department 
mula sa mga grupo ng 
mga empleyado mula sa 
Head Office upang 
parangalan at kilalanin 
na Best Employee of the 
Semester sa Head Office 
Division. Samantala, 
hinirang na Best Em-
ployee of the Semester 
sa Operations Division si 
Yolanda Lopamia na sa 
kasalukuyan ay kaka-
promote palang na Area 

Officer ng Area 4. 
 Kinilala rin bilang 
pinakamahusay na em-

pleyado sa Area 1 si  

nina Richelle T. Rojas at 

Ikalawang Insurance Claim Ipinagkaloob ng RPI 

Yellow Team, Panalo! 

“Teambuilding Adventure” Idinaos: 

  Sa ikalawang pagkakataon, isa na 
namang maybahay ang napagkalooban ng 

insurance claim matapos na ang kanyang asa-   

wa na si Cesar D. Bacruz, 43 taong gulang at resi-
dente ng Brgy. Niugan, Cabuyao, Laguna ay pu-

manaw sanhi ng aksidente sa sinasakyang motor. 

 Naganap ang aksidente sa motor sa 
kahabaan ng National Highway sa tapat ng 

Niugan Elementary  School noong  ika - 23  ng 

sundan sa pahina 3 

         RJ C. Cornejo 

sundan sa pahina 3 

ni Mhiles D. Acabado 

ni Karen Aranilla 

 Ginanap ang “Teambuilding Adven-
ture” ng Raquel Pawnshop, Inc. (RPI) noong 
nakaraang Marso 16, 2008 na may temang 
“Sama-samang Kakayanin Pag Iisa Ang La-

yunin.”  sa   Batis    Aramin  Resort  and  Hotel, 

sundan sa pahina 3 
Tinanggap ni Rosalinda Bascruz mula kay Ate Raquel ang 

tseke na may halagang P25 000.00 bilang insurance claim. 

Ang mga nahirang na mga empleyado, (mula sa kaliwa) Vivian U. Ortiz, Yolanda A.. 

Lopamia, Carmela R. Lavadia, Sharon O. Gaytano, Marilyn L.. Dalida at Celeste A. 

Medrano. 
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EDITORIAL: 

MESSAGE FROM THE BOARD 
      Noong nakaraang Marso isinagawa ng kumpanya ang isang 
Teambuilding seminar/workshop kung saan dinaluhan ito ng mga em-
pleyado na nagmula pa sa iba‟t ibang sangay ng Raquel Pawnshop, Inc. 
(RPI).  Nagpapasalamat ang pamunuan ng RPI sa mga empleyadong 

dumalo sa nasabing aktibidad. 

      Marahil ang iba sa ating mga empleyado ay nagtatanong kung 
may pagkakataon na may seminar sa araw ng Linggo, “Bakit ba lagi na 
lang mayroong seminars at upskilling? Nakakapagod na. Sana ang 

araw na ito ay inilalaan ko sa aking pamilya o iba pang gawain!” 

      Ito ay sa kadahilanang isinasaalang-alang ng pamunuan ang 
kapakanan ng bawat empleyado. Nais naming maibahagi ang mga 
“competencies” na dapat taglayin ng bawat isa sa atin nang hindi 
naapektuhan ang operasyon ng ating pinaglilingkuran. Ang mga gani-
tong gawain ay malaking tulong di lamang para sa kumpanya kundi para 
din sa ating mga sarili. Maaring darating ang panahon na tayo ay mag-
kakahiwa-hiwalay subalit masaya kami dahil ang inyong natutunan mula 
sa kumpanya ay habang-buhay ninyong tataglayin kahit saan man kayo 
magpunta. Patuloy tayong binibigyan ng bagong kaalaman upang 

makaagapay tayo sa makabagong teknolohiya. 

Nagpapasamalat ang pamunuan sa paglalaan ninyo ng in-
yong oras at panahon upang mabigyan natin ang ating sarili to develop 
the necessary work skills that we need. Sa mga kagaya nitong aktibidad 
(Teambuilding), napapaunlad ang ating interpersonal relationship na 
ating magagamit  hindi lang sa ating kapwa empleyado, kasama na dito 

ang ating pamilya at kumunidad na ating ginagalawan. 

      Make no excuses for developing your skills and knowledge 
while you are staying in RPI. Your preparation and diligence will surely 
pay off in promotions and increased job satisfaction. Good luck and let‟s 

make ourselves dynamic as we continue our journey. 

 

 

Paninindigan: 

 Ang pag-uugali ng isang manggagawa ay naayon sa kan-
yang pagpapahalaga.  Ang kanyang pagpapahalaga ay naayon kung 
paano siya nahubog ng kanyang magulang, kapatid, kaibigan, kapit-
bahay, kapwa manggagawa, at ng kanyang kapaligiran.  Maaring mas 
marami pang salik na hindi nabanggit  ngunit ang lahat ng yaon ay 
nakatulong upang mabuo ang anumang pagpapahalaga na tinataglay 

niya. 

 Isang katangian na pinapahalagahan ng bawat kumpanya ay 
ang katapatan ng manggagawa.  Likas na sa isang manggagawa ang 
pagiging matapat sa kanyang trabaho subalit dumarating sa kanyang 
buhay ang mga pagkakataon na sinusubok siya – maaring ito ay sanhi 
ng personal na suliranin, kakapusan sa pera dahil sa patuloy na 

pagtaas ng bilihin o sadyang tukso lamang.   

 Dito pumapasok ang pagkakaroon ng paninindigan – 
paninindigan na gawin kung alin ang tama sa kabila ng lahat. 
Paninindigan na isiwalat ang katotohan sa kabila ng lahat. 
Paninindigan na ilayo ang sarili sa tukso sa kabila ng lahat.  Maaring 
hindi mabibigyang solusyon ng iyong paninindigan ang kasalukuyan 
mong problema subalit pinapanatili nito ang iyong pagkatao.  Maaring 
hindi magdudulot ng biglaang kaalwanan sa buhay ang iyong 
paninindigan subalit bibigyan ka nito ng kapanatagan ng kalooban at 
isipan.  Maaaring mahirap itong gawin subalit kapag napagtagumpayan 
mo, bibigyan ka nito ng mas mataas na tiwala at pagkilala – pagkilala 

na hindi mabibili ng salapi at hindi kailanman mananakaw ng sinuman. 

 Sa panahon ngayon, tila hangad ng bawat isang kumpanya 
ang mga mahuhusay na mga manggagawa. Upang patuloy na lumago 
ang kanilang negosyo, mga de-kalibreng empleyado ang kanilang 
kinukuha – mula sa pinakamataas na posisyon maging sa 
pinakamababa man.  Subalit bakit sa kabila ng pagpupursigi nilang 
mapabuti ang kanilang negosyo ay meron pa rin nag sasara? Bakit sa 
kabila ng masusi nilang pagpili ng mga mahuhusay ng mga empleyado 
ay meron pa rin hindi nagtatagumpay? Bakit sa kabila ng maayos na 
sistema at tamang pamamahala ay nabibigo pa rin sila sa kanilang 

pagpupunyagi? 

 Hindi lang husay sa trabaho ang kailangan ng isang 
kumpanya mula sa kanyang manggagawa.  Mahalaga rin na mayroong 
paninindigan ang mga ito.  Ito ang katangian ng manggagawa na 
bubuhay at patuloy na magpapaunlad sa kumpanyang kanyang 
pinaglilingkuran.  Sa mga manggagawang patuloy na 
pinanghahawakan ang kanilang sinumpaang mga salita, sa mga 
manggagawang matagumpay na naiwawaksi ang mga tukso sa 
trabaho, sa mga manggagawang marunong pahalagahan ang 
katotohanan, at sa mga manggagawang mayroong paninindigan, 
ipagpatuloy ninyo ang mabuting gawain! Yaman kayo ng inyong 

kumpanya! 

Mahalaga sa Isang Manggagawa  



 

News Page 3 

Search for Best Employee... 
Marilyn Dalida ng Zamora 
Branch,  Vivian Ortiz  ng 
Lucban Branch para sa 
Area 2, Carmela Lavadia 
ng Cabuyao Branch 1 para 
sa Area 3 at Celeste 
Medrano ng San Mateo 
Branch para Area 4 dahil 
sa kanilang pambihirang 
performance na ipinamalas 
sa kani-kanilang mga ar-

eas. 

Bilang pagkilala, 
ang nagsipagwagi ay pi-
nagkalooban sila ng certifi-
cate of recognition, cash 

prize at cellphone 

Pagkatapos ng 
mahigit apat na buwan ng 
masusing pagkilatis sa per-
formance ng bawat em-
pleyado, ipinahayag ng 
kumpanya ang mga nagsi-

pagwagi. 

I n i l u n s a d  n g 
Raquel Pawnshop, Inc. 
noong Pebrero, 2008, ang 
programang  “Search for 
Best Employee of the Se-
mester” upang kilalanin at 
bigyang parangal ang ma-
huhusay  at katangi-tanging 
mga empleyado sa unang 

semester ng taon. 

Ang pagpili sa pi-
nakamahusay na em-
pleyado ay hinati sa 
dalawa: ang Operations 
Division na binibuo ng mga 
emleyado sa lahat ng 
branches ng RPI at ang 
Head Office Division na 
binubuo ng mga empleyado 
ng iba’t-ibang deparment 
na naka-base sa Head Of-

fice. 

(please see related article 

on page 4 ) 

ang pumanaw ng isang 
insurance certificate noong 
ika- 16 ng Hunyo, 2007.  
Upang tuluyang maipagka-
loob ng karampatang 
benipisyo, pinagpasa ang 
maybahay ng mga kina-
kailangang dokumento.  
Matapos na makumpleto 
ang mga kinakailangang 
papeles, ipinagkaloob ng 
Raquel Pawnshop, Inc. 
mula sa katuwang nitong 
Philam Insurance sa 
pamamagitan ng Acette 
Insurance Broker ang insur-
ance claim na nagkakaha-
laga ng P25, 000 sa may-

bahay ng yumao. 

 

Setyembre, 2007 sa nasa-
bing bayan.  Isinugod agad 
siya sa St. James Hospital 
upang malapatan ng lunas 
subalit makalipas ang ilang 
araw ay tuluyan ng nalagu-
tan ng hininga dahil sa mga 

tinamo nitong mga sugat. 

Suki ng Raquel 
Pawnshop – Cabuyao  
Branch 1 ang pumanaw at 
dahil dito, agad ipinag-
bigay-alam ng may bahay 
na si Gng. Rosalinda L. 
Bacruz ang pangyayari sa 
Raquel Pawnshop – 

Cabuyao Branch 1. 

 Nakumpirma ng 
mga kawani sa Cabuyao  

Branch1 na napagkalooban 

mula sa pahina 1 Ikalawang Insurance... 
mula sa pahina 1 

“Teambuilding Adventure”...  
 Lucban, Quezon. Nilahukan  
ito ng mga empleyado ng 
RPI mula sa Head Office at 
mula sa iba’t ibang sangay 
ng RPI sa Quezon, Batan-
gas, Laguna, Rizal, Cavite 
at Manila. Layunin ng 
“Teambuilding Adventure” 
na maunawaan ang kahala-
gahan ng pagtitiwala, at 
pagkakaroon ng pagka-
kaisa sa pangkalahatang 

layunin ng RPI. 

Matapos ang maik-
ling pananalita mula sa 
Pangulo ng kumpanya, sin-
undan ito ng isang ma-
siglang talakayan mula sa 

mga walang-kapagurang  

facilitators.  Sunod-sunod 
ang mga activities na nila-
hukan ng apat ng grupo – 
Yellow, Blue, White at 
Green Team mula sa Team 
Cheer, “Human Machine” at 
kung anu-ano pa. Pina-
malas ng bawat grupo ang 
kanilang pagiging malikhain 
sa mga gawain at pinatu-
nayan nila na kaya nilang 
maging matagumpay basta 
sama – sama at may pag-
kaka – isa. Sa kabuuan, 
nanguna ang Yellow Team 
dahil sa ipinamalas nilang 
husay at kooperasyon. Pu-

mangalawa ang Green at  

sundan sa pahina 9  

Ang mga ginawaran mula sa iba-ibang area, kasama ang mga 

Area Managers at ang mga nagsipagwagi mula sa Head Office 

at Operations Division. 

mula sa pahina 1 
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Sa alinmang bagay, mayroon laging 
namumukod-tangi.  Maaring naiiba siya sa kulay, 
bango, bigat, taas, kutis, bilis, laki, galing o 
katangian.  Subalit ang higit na kahanga-hanga ay 
kung paano naging katangi-tangi ang isang tao o 
bagay  lalo pa’t kung ang mga kasama nito ay 

kapwa natatangi rin. 

Matapos ang isinagawang RPI Search 
for Best Employee para sa unang semester ng 
2008, kinilala at pinarangalan ang mga napili. 

Halina at sulyapan ang mga natatangi. 

 Maliksi. Masayahin. Walang-
kapaguran. Ilan lang ang mga nabanggit sa hindi 
matatawarang katangian ng ating Best Employee 
of the Semester para sa Operations Division. Si 
Bb. Yolanda Lopamia na mas kilala sa tawag na 
Ate Ollie o Mommy Ollie.  Sa pitong taon niya sa 
Raquel, Tunay nga na “ate” siya sa kanyang mga 
kasama sa trabaho dahil sa likas niyang pagiging 
matulungin at maalahanin.  Higit pa dito, bukod sa 
pagiging nanay sa kanyang dalawang anak, 
“nanay” din siya sa kapwa empleyado ng Area 4 at 
maging ng mga kanugnog branches dahil sa 
pagiging makalinga niya sa mga ito.  Sa kanyang 
pagta-trabaho, talagang kakikitaan mo siya ng 
dedikasyon. Hindi niya iniiwan ang mga ito 
hangga’t hindi tapos. Sinisikap din niya na ang 
bawat gawa ay pulido upang ang kanyang mga 
kustomer ay masiyahan. Matapos na siya ay 
parangalan, ito ang kanyang naging pahayag: 
“...NAKAKAGULAT! ...Hindi ko po akalain na 
mapipili ako as BEST EMPLOYEE!... NA-
KAKATUWA!…dahil nakikita po pala ang dedica-
tion at effort na ibinibigay ng isang ordinaryong 
empleyadong katulad ko…NAKAKAIYAK!...words 
are not enough to express how happy I am dahil 
this is my first  ever achievement sa tanang buhay 
ko…Ma‟am Kletch, Ma‟am Malou…para sa inyo po 
ito… Kayo po ang nagmold sa akin para maging 
ganito. Napakalaking karangalan ang mapiling isa 
sa maraming empleyado ng  RPI. Sa buong 
RAQUEL FAMILY, from the bottom of my heart,  

maraming salamat po! 

 Pala -ka ib igan .   Masigas ig .  
Mahinahon. Tatlo sa mahabang listahan ng mga 
katangian ng Best Employe of the Semester para 
sa Head Office Divisions na walang iba kung hindi 
si Bb. Sharon O. Gaytano.  Sa loob ng higit apat na 
taon, kilala sa pagiging “Ate Sha”   ng kahit ng mga 
mas nakatatandang empleyado sa mga branches 

at Head Office.  

               Sa kabila ng uri ng kanyang trabaho 
bilang auditor, likas sa kanya ang pagiging pala-

kaibigan.(Kung may Search for RPI Ms. Congeniality,  

Isang Sulyap sa mga Natatangi 
ni Richelle Rojas at RJ Cornejo 

empleyado ng Raquel Pawn-
shop  na magagaling at mas 
matagal sa aking pananatili.” 
pauna ni Bb. Marilyn Dalida 

ng Area1.  

        “Nang matanggap ko po 
ang karangalan na “Best 
Employee” ng Area 2, walang 
mapagsidlan ang aking katu-
waan. Alam ko na marami pa 

akong pagdadaanan dito sa 
Raquel. Bilang pasa-
salamat ko sa mga Boss, 
sa mga taong nag nagti-
wala sa akin, pagbubutihin 
ko pa po lalo ang aking 
trabaho at ibabahagi ko rin 

ang aking kakayahan at 
nalalaman sa kapwa ko 

empleyado para sa ikakaunlad nating lahat.” dag-

dag ni Vivian Ortiz ng Area 2. 

“...For more than 9 years of service, 

being an awardee means a lot to me. Wala talagang 

imposible basta naniniwala ka sa sarili mo at nasa 
puso mo 
ang tra-
baho. I am 
very thank-
ful dahil 
narerecog-
nize ng 

Raquel ang pagsisikap ng mga tauhan na makatu-
long na mapaunlad ang kumpanya dahil alam 
naman natin na ang pag-unlad ng kumpanya ay 
pag-unlad din nating mga empleyado. Muli nais 
kong pasalamatan una,  ang Diyos sa paggabay sa 
atin sa maayos na operasyon ng kumpanya sa 
araw-araw, sa mga namumuno ng Raquel Pawn-
shop na walang sawang umaalalay at nag iisip ng 
paraan upang mapaunlad hindi lamang ang kum-
panya kundi ang kanilang mga empleyado at sa 
aking co-employees, gawin lang natin ang best 

natin!” wika ni Carmela Lavadia ng Area 3. 

”...Hindi ko po ito inaasahan. Ang 
karangalan pong ibinigay nyo ay higit na nagbigay 
sa akin ng inspirasyon upang lalong pag-ibayuhin 
ang aking trabaho. Sana po ay ipagpatuloy ninyo 
ang pagkilala sa aming mga empleyado sapagkat 
ito po ay isang magandang motibasyon sa amin. 
Napakasarap po sa pakiramdam na ang aming 
mga mabuting gawain para sa kompanya ay 
nagagawaran ng ganitong uri ng pagkilala. ….” 

sambit ni Celeste Medrano ng Area 4 . 

Isang masayang tagpo kasama ang mga nihirang na mga empleyado. 

marahil napanalunan na din niya ito.) Subalit hindi 

lang sa pagiging palakaibigan siya kilala.  
Kakikitaan din siya ng kasigasigan sa trabaho – 
katangian hinahangaan sa kanya.  Hindi niya 
isinasantabi kahit na ang pinakamaliit na detalye ng 
kanyang trabaho na dapat tapusin 
at ayusin.  Dumarating din ang oras 
na sinusubok siya ng pagkakataon 
at dito mo makikita ang kanyang 
kahinahunan.  Madali niyang 
naaayos ang anuman o alinmang 
gusot dahil sa ugali niyang ito.  
Nang tanungin namin siya matapos siyang 
parangalan, ito ang kanyang naging pahayag, 
“Buong pusong nagpasasalamat kay God, sa 
Management at HO family sa pagkakaloob sa akin 
ng recognition bilang “Best Employee- Head Office 
Division”. Masarap at hindi ko malilimutang bahagi 
ito ng aking buhay. But the award doesn‟t end 
there. After all the acknowledgement and applause, 
comes the true meaning of the recognition - mas 
malaking responsibilidad at mas mataas na 
expectation mula sa management, sa co-
employees at sa aking sarili. The award for me is 
not a mere recognition but a challenge to push 

through life with dedication and love for work.”  

              Hindi rin makapaniwala ang 
mga napiling empleyado sa bawat area. Hindi nila 
akalain na sa dami ng kapwa mahuhusay na em-
pleyado ay sila ang kikilalanin at gagagawaran ng 

pagkilala.  Ito ang kanilang mga naging pahayag. 

             “Una sa lahat nais kong pasalamatan ang 
Raquel Pawnshop Inc sa pagkakapili sa akin bilang 
isang “best employee”. Sa totoo lamang ay hindi ko 

inaasahan ang pagkilalang ito dahil sa dami ng  

 

”The award for me is not a mere 
recognition but a challenge to 

push through life with dedication 
and love for work” 
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RPI Insider: Ilang taon na po kayong cus-
tomer ng Raquel Pawnshop? 

Tita Chary: Mga 1990‟s pa customer na ako 
ng Raquel. Noong una, kung saan – saan ako 
nagsasanla, meron sa Raquel meron din sa 
ibang pawnshop. Pero in the end inilipat ko rin 

sa Raquel lahat yong mga sanla kong alahas. 

RPI Insider: Bakit po RPI ang napili nyong 
pawnshop? Ano po ang nakita ninyo sa 
Raquel na wala sa iba? 

Tita Chary: Eh kasi friendly ang mga em-
ployees. Dito ay mas approachable at ang 
baba ng interest. At tsaka magaan ang loob 

ko sa Raquel.  

RPI Insider: Alin pong serbisyo ng Raquel 
ang kalimitan ninyong  tinatangkilik? 

Tita Chary: Sangla at Lay- Away lang. 

RPI Insider: Bakit po patuloy ang inyong 
pag tangkilik sa Raquel? 

Tita Chary: Maganda kasi ang serbisyo ninyo, 
bumaba ang interest at di pa kayo naniningil 
ng advance interest at service charge. Yon 
ang napansin ko sa katagalan ko 
nang nagsasanla sa Raquel, ha-
bang tumatagal bumababa ang 
interest at ang daming pagbabago. 
At kayo lang ang may renew any-
where kaya kahit nasa Lucena ang 
mga naka sangla ko,  nakakapag 
renew rin ako dito sa Pagbilao, di 

hindi ako nagkakaroon ng penalty.  

RPI Insider: Bilang isang suki ng 
Raquel, ano po ang payo na mai-
bibigay ninyo sa kapwa ninyo 
customer? 

Tita Chary: Alam mo minsan, ha- 

bang nagre-renew ako sa inyo, 
may nakatabi akong isang cus-

tomer sa upuan. Nakakwentuhan  

ko siya. Nagagalit at nagrereklamo kasi yong 
alahas daw niya eh parang nababawasan ang 
timbang. Sabi ko sa kanya sa tinagal – tagal 
ko ng nagsasanla sa Raquel wala naman 
akong na- experience na ganon kasi naka 
sealed naman „kako yong alahas eh. Basta 
sabi ko lang sa kanya na magtiwala sila sa 
Raquel kasi dito ay siguradong safe ang ala-

has nila. 

RPI Insider: Bilang isang customer, ano pa 
pong ibang produkto o serbisyo ang nais 
ninyong ipagkaloob ng Raquel Pawnshop? 

Tita Chary: Wala pa sa ngayon eh. Siguro pag 
dating ng panahon tatanggap na rin kayo ng 

ibang gamit tulad ng TV. Hahaha! 

RPI Insider: Bilang isang customer, ano po 
ang inyong pamantayan na nalampasan ng 
Raquel?  

Tita Chary: Sa Raquel kasi, mga pangan-
gailangan ko. Alam mo, ako kasi eh hindi 
sanay mangutang sa ibang tao. Nahihiya ako. 
Kaya nga sa Raquel ako napunta para 
magsanla. Maski ipagtanong mo sa mga 
kapit-bahay ko dito wala akong utang sa mga 
yan. Pero sa Raquel ang dami kong sanla! 
Hahaha! Madali kasi basta pag ayos ang 
alahas mo may pera ka kaagad. Kaya 

halimbawa nagkagipitan at kailangan ko 
ng pera, tulad halimbawa ng pang tuition 
ng mga bata noon, eh yong husband ko 
wala dito nagtatrabaho sa ibang lugar, di 
ko masyadong pino-problema yon kasi 

madali naman sa Raquel. 

RPI Insider: Bilang isang customer, alin po 
ang gusto ninyong mapanatili ng Raquel 
para sa kanilang mga customers? 

Tita Chary: Yong pagbibigay ng mababang 
interest sa sanla at di paniningil ng advance 
interest. Kasi sa hirap ba naman ng buhay 
ngayon syempre dapat yong maa-afford ng 
mga customer. Mahirap na nga tayo eh kung 
mataas pa ang interest lalo na tayong mahi-

hirapan sa pagbabayad. Tsaka 
sana habaan pa ang grace pe-

riod! Hahahaha! 

RPI Insider: Meron po ba 
kayong kakaibang karanasan 
sa alin mang empleyado ng 
Raquel? Nais nyo po bang 
ibahagi? 

Tita Chary: Naku! Lahat ng mga 
taga-Zamora Branch ka-vibes 
ko. Masaya silang kasama! Ha-

hahaha! 

 Sa maiiksing pag-
kakataon na ipinagkaloob sa 
akin, naka-gaaanan ko na agad 
ng loob ang kwelang-kwelang si 

Tita Chary. 

Mula Noon, 
Hanggang Ngayon... 

             Isang karangalan ang mabigyan ng pagkakataong makilala ang isa sa mga masusugid na customers ng Raquel Pawnshop, 
Inc. Siya ay si Gng. Charity B. Dato o mas kilala bilang si “Tita Chary” sa kanyang mga kakilala at kaibigan. Nakatira siya sa Intertown Homes 
Blk. 2 Lot 7, Rosal St. Cor. Calachuchi, Brgy. Bucal, Pagbilao, Quezon. Limamput anim na taong gulang at may asawa. Kilala si Tita Chary bi-
lang isang masayahin at palakaibigang customer. Bagamat hindi kami nabigyan ng mahabang panahon upang magkakilala ng mabuti, nais kong 

ibahagi sa inyo ang kanyang karanasan sa Raquel Pawnshop bilang isang masugid na customer.  

“Sabi ko lang sa kanya na magti-
wala sila sa Raquel kasi dito ay 
siguradong safe ang alahas nila.” 

Si Tita Charry, habang nakikipag-chat sa kanyang anak na nasa abroad. 

ni Mhiles D. Acabado 
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          Nang dumating ako sa Raquel Pawn-
shop bilang isang bagong empleyado, isa siya 
sa una kong nakilala.  Matagal-tagal na rin daw 
siya sa kumpanya ayon sa kanya. Ilan na rin 
ang kanyang napagtrabahuhan subalit sabi 
niya, dito siya nagpursigi at tumagal.  Gusto ko 
na sanang itanong noong araw din na iyon 
kung bakit dito siya tumagal pero inisip ko na 

baka hindi pa iyon ang tamang panahon. 

           Sa loob ng isang linggo, isa 
hanggang dalawang beses ko siyang nakikita 
sa opisina subalit hindi siya nagtatagal.  Min-
san, hindi siya dumadating sa opisina. Marahil 
ay sobrang abala talaga siya kung kaya’t hindi 
siya namamamalagi ng mahabang panahon.  
Subalit  sa bawat sandali na itintigil niya sa 
opisina, tinitiyak niyang ito’y makabuluhan.  
Wala siyang sinasayang na sandali.  Sa bawat 
pag galaw ng kamay ng orasan, paroo’t-parito 
siya. Mula sa isang departamento punta sa isa, 
mula sa isang empleyado tungo sa isa pa.  Sa 
kabila ng tila wala niyang kapagurang paglakad 
at pakikipag usap, makikitaan pa rin siya ng 
kaaliwalasan ng mukha at saya sa kanyang 

mga labi. 

           Masasabi kong hindi naman 
kami ganap na magkaibigan pero ang 
paminsan-minsan naming pagtatagpo sa 
opisina at pag-uusap ay sapat na para masabi 
ko na kami ay magkakilala.  Sa paglipas ng 
araw, mas dumadalas ang pagkakataon na 
kami ay magkasalubong at hindi namin 

“ Lihim na Paghanga ” 
(Isang Paglalahad) 

maiwaasang batiin ang isa’t-isa. Isa at mga 
sumunod pang pagbati na nagpapahiwatig na 

”kaibigan, kamusta ka na?”.  

           Mas lalo ko pa siyang nakilala  
sa mga gawaing pang-kumpanya na kami ay 
nagkakasama – sa mga pagpupulong, mga 
seminar at workshop.  Sa mga pagtitipon na 
katulad ng mga iyon, nakita ko na likas sa 
kanya ang pagiging masayahin at 
maalaalahanin hindi lang sa taong kanyang 
nasasakupan gayundin sa mga taong kanyang 

kaharap.  Mahinahon siya sa pagsasalita, 

 

 

 

 

 

 

 

 malawak ang pang unawa at may positibong 
pananaw. Ito ang mga katangiang dala-dala 
niya sa kanyang pakikiharap na lubos kong 

hinahangaan. 

           Dumating ang araw na kami ay 
nagkakalabasan ng problema sa isa’t-isa.  Sa 

pagsubok na kanyang hinarap at nilampasan, 
mas lalo kong napagtanto ang tibay ng kan-
yang paninindigan.  Sa lahat ng mga problema 
na kanyang hinarap at kinaya, mas lalong 

nabuo ang aking paghanga. 

          May pagkakataon na akala ko ay susuko 
na siya – wala na ang maamo at maaliwalas 
niyang mukha, wala na ang masayahing ni-
yang paraan ng pagbati, wala na rin ang kan-
yang sigla na dati-rati ay naririyan sa tuwi-
tuwina. Pinalitan iyon ng lungkot at katahimikan 
subalit ang mga iyon ay panandalian lang pala.  
Dahil pagkalipas lang ng isang malaking unos 
sa kanyang buhay ay buong tapang siyang 
bumangon at bumawi.  Ang taong sa 
pagaakala ko’y tuluyan ng magagapi ng mga 
suliranin ay nagiipon lang pala ng sapat na 
lakas para tumayo at lupigin ang ano mang 

naka-ambang panganib o problema.   

           Mula sa kanyang pagkakatayo 
ay hindi na muli siyang yumuko sa mga 
suliranin. Alam niya na ito’y patuloy na darating 
pero handa na niya itong harapin.  Bawat 
problema na kanyang hinaharap ay nagbibigay 
lang sa kanya ng karagdagang lakas at 

kalaman. 

            Wala akong lakas ng loob na sabihin ito 
sa iyo nang harapan subalit alam mong ikaw 
ang tinutukoy ko.  Mula sa aking puso, labis 
akong humahanga sa iyo,  Ang ipinamalas 
mong kahanga-hangang katangian ay dapat 

tularan. 

Paggawa bilang isang pangkat. 
Sama – samang kakayanin 

Basta iisa ang layunin. 
Walang imposible 
Lahat mangyayari! 

 
Hindi pagsisinungaling. 

Hindi lamang sa ibang tao  
Pati na rin sa sarili mo. 
Maging bukas ang isip 
Sa anumang kritisismo. 

 
Pagbibigay ng magandang serbi-

syo. 
Sa ating mga tagatangkilik 

At kapwa empleyado. 
Mabilis at maayos na paglilingkod 

Hangad nating maibahagi ng 
buong puso. 

Pagiging matapat. 
Bilang isang empleyado 

At dedikasyon sa trabaho. 
Pagbabahagi ng kaalaman 

At pagpapahayag na taga-RPI 
ako! 

 
Pagkakaroon ng paninindigan. 

Respeto sa sarili at kapwa 
Huwaran ng madla. 

May pagpapahalaga sa binitawang 
salita 

At may pagpapakumbaba. 
 

Paggawa bilang isang pangkat. 
Hindi pagsisinungaling. 

Pagbibigay ng magandang serbisyo. 
Pagigigng tapat. 

Pagkakaroon ng paninidigan. 
RPI Core Values, ating isabuhay! 

White Team, at itinanghal sa ikat-

long pwesto ang Blue Team. 

Bago matapos ang pro-

gram, ibinahagi rin  Presidente ng 

RPI ang kanyang mga ninanais na 

mangyari para sa RPI sa darating 

pang panahon. Ipinaabot niya ang 

kanyang pasasalamat sa lahat ng mga 

empleyado dahil sa kanilang masi-

gasig na partisipasyon at kontri-

busyon upang ang kompanya ay 

lumago at makilala. Ipinahayag rin 

niya ang isang magandang balita 

tungkol sa karagdagang benipisyo 

para sa mga empleyado. At dahil nga 

rin dito, ipinangako niya ang patuloy 

na pagbibigay ng kanyang suporta 

upang ang hangarin ng bawat isa ay 

maisakatuparan. 

Nagpahayg ng kanilang 

karanasan ang dalawa sa mga em-

pleyado ng RPI, sina Bb. Ma. Theresa 

E. Umbrete at Bb. Gemma Baes 

samantalang nagbahagi rin ng kani – 

kanilang “commitment” ang mga 

kalahok upang mapayabong at 

manatili ang “Teamwork” sa or-

ganisasyon. 

 Dahil sa isang matagum-

pay na “Teambuilding Adventure”, 

kinagabihan ay nagkaroon ng maik-

ling kasiyahan kung saan ang bawat 

isa ay masayang nakilahok sa pag-

sayaw habang may bandang tumutug-

tog at kumakanta. Si G. Reynaldo 

Espiritu mula sa sangay ng Gen. 

Trias, Cavite ang naging punong 

tagapagsalita. 

Teambuilding Activities... (mula sa pahina 3) RPI Core Values: Isabuhay! 
ni: Mhiles D. Acabado 

 

ni RJ Cornejo 
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Safety tips on the roads: 

1.  Avoid excessive use of brakes. Don’t push 

too hard to prevent sliding, reduce speed. 

2.  Maintain three times the distance you usu-

ally would from other motorists. 

3.  Never drive through flooded and unfamiliar 
places, the water could be deeper than you 
think. Do 
not take 
chances, 
turn around 
and look for 
another 

route. 

4.  Always 
be alert for stop signs and things blocking the 

road. 

4.  It is very crucial to be able to see while 
driving in the rain. If the blade is not function-

ing well already replace it with a new one. 

5.  Check your brake fluid as well as your 

emergency handbrake if functioning properly. 

Rainy season tips for our home: 

1. Make sure that your gutters, roof and 

floor drains are free of debris. 

2. Inspect the roof for broken tiles or those 
that have shifted over the dry season. 

Repair if necessary. 

3. Inspect your 
ceilings for 
signs of leak-
ing, such as 
mold, water 
rings, or discol-
oration. Repair 

if necessary. 

4. Check your 
windows and 
doors to make 

sure they close properly. 

5. Prepare your emergency flood gear. You 
should have flashlights, spare batteries, 

extra bottled water and dry goods (food). 

6. Ask friends how they have weathered 
previous inconveniences caused by the 
rainy season as seasoned veterans have 

lots of great tips to share. 

Health tips during rainy season: 
1.  Always carry something to protect yourself 
from the downpour 
such as a raincoat or 

an umbrella. 

2.  Avoid submerging 
any of your lower ex-
tremities when a flood 
occurs especially if 
you have an open 

wound. 

3.  Drink lots of fluids/juices to wash out tox-

ins. 

4.  When drenched by 
the heavy rain, dry your-
self ASAP or you can 
take a shower first and 

then dry yourself. 

5. You can take in 
nutritional supplements 
such as Vitamin C to 

increase resistance. 

 

RAINY SEASON TIPS 

Bakit Mahalaga ang Resibo? 
Hindi lilipas ang isang araw na wala kang binibiling bagay o kinukuhang 

serbisyo katulad ng pagkain sa restaurants, pamimili ng mga grocery items, pagsa-
shopping o pag-subscribe ng cellular phone service. Sa lahat ng mga bagay na 

nabanggit, pera ang katapat nito kaya’t dapat maging wais ka sa iyong pamimili. 

Dahil umiikot lamang sa goods and services ang buhay nating mga con-
sumers, hindi talaga maiiwasan na makabili tayo ng mga depektibong produkto at 
makatikim ng palpak na serbisyo. Kapag nangyari ito, gusto nating solusyunan at 
maitama agad upang hindi na maulit ang ganitong insidente. At sa ganitong pag-
kakataon, kailangan nating ihanda ang dokumento gaya ng resibo o official receipts 

(OR) para matugunan ng business establishments ang reklamo ng consumer. 

Bilang isang consumer, kailangan mo talagang itago ang mga resibo sa 
bawat produkto na iyong binili o serbisyo na kinukuha mo dahil maisasalba ka nito 

sakaling magkaroon ng problema sa iyong binili o kinain. 

Bakit ba natin kailangan ang OR? Una sa lahat, ito ang tanging pruweba 
na sa kanila (business establishments) mo nabili ang produkto at hindi sa ibang 

tindahan upang mas mabilis na maaksyunan ang iyong reklamo. 

Pangalawa, ang OR ang magpapatunay kung tama ang presyo ng iyong 
biniling produkto. Kalimitang reklamo na natatanggap ng Department of Trade and 
Industry (DTI) ay kapag iba ang presyo na nakalagay sa resibo (o mas mataas ang 
presyo ng produkto sa resibo) kaysa sa price tag. Madalas na gawing excuse ng 
mga establishments na hindi nila napalitan ang price tags, gayunman, kailangang 
ipilit ng consumer na bayaran lamang ang eksaktong presyo na nakalagay sa tag 

price. 

 Ayon sa Article 81 ng Consumer Act, kailangang ilagay sa price tag ang 
halaga ng produkto at ito ay hindi maaaring mabenta sa mas mataas na presyong 

nakalagay sa price tag. 

Kung sakaling nakauwi ka na ng bahay at doon mo lamang nalaman na 
mas malaki ang binayaran mo kaysa sa presyong nakalagay sa price tag, ano ang 
pwede mong gawin? Kung naitago mo ang resibo nito, puwede kang bumalik sa 

tindahan at hingin ang sobrang naibayad mo. 

Ikatlo, nakasaad sa Reformed VAT Law o Republic Act 9337 ang 
bagong guidelines ukol sa nilalaman ng isang official receipt. Dapat nakalagay dito 
na ang seller ay VAT-registered, taxpayer’s identification number o TIN, date of 

transaction, the quality, price at ang description of a product or service. 

Sa pamamagitan nito,nalalaman ng consumers ang breakdown at 
totoong halaga ng value added tax na kaniyang binayaran. "The prices of VAT-able 
products must be VAT inclusive; but, in a separate portion, the official receipt must 
indicate the total amount of VAT that the consumer is paying for the entire transac-
tion. If the transaction involves sale of a VAT-exempt item, such as raw agricultural 
products, the receipt must indicate that the items are exempted from the VAT by 

putting the words "VAT-exempt sale." 

Halimbawa, kung bumili ka ng 10 lata ng sardinas na P10.00 ang presyo 
bawat lata at isang karton ng itlog sa presyong P54, dapat malaman mo na ang ang 
sadinas ay may VAT samantalang ang itlog ay wala.(VAT-exempt ang agri products) 
Dahil dito, ang kailangan mong bayaran ay P154.00, subali’t sa isang bahagi ng 
iyong resibo, dapat makita mo na nagbayad ka ng P10.71 VAT para sa 10 lata ng 

sardinas habang ang itlog ay VAT-exempt. 

Upang hindi malito ang mga consumers, nagpalabas ng guide ang DTI 
sa pamamagitan ng Department Administrative Order 4:1999 kung saan nakasaad 
na sa bawat presyong nakalagay sa price tag, dapat naka-incorporate na dito ang 

kaukulang VAT ng produkto. 

(With reference from DTI) 

ni Mhiles D. Acabado 
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RPI INSIDER is an official publication of Raquel Pawnshop 
Inc., published semi-annually for its member and for the 
general public. Please feel free to send your comments 
and/or suggestions to 142 Merchan St., Lucena, City or 

visit our website at  www.raquelpawnshop.com 

Mission Statement: 

 We are a dynamic   company 

in the Philippines providing superior 

quality products and services that 

will improve the lives of our custom-

ers and consumers. Consequently, 

we will be rewarded with their con-

tinued patronage, reasonable profits 

and best value for our shareholders, 

enabling us to contribute to the pros-

perity of our people and our sur-

rounding communities. 

Vision: 

 The most progressive, innova-

tive and customer-driven Pawnshop 

Company. 

Core Values: 

Teamwork 

Honesty 

Customer Service Excellence 

Loyalty 

Integrity 

 

Phone (042)660-7790, Fax (042)710-7713 

CUSTOMERS’ CORNER: 

Binalikan, Binabalikan, Babalikan... 
tinipon ni Sharon O. Gaytano 

 Bigyan natin ng pagkakataon ang ating mga minamahal na mga suki sa 
pawnshop kung bakit ang Raquel Pawnshop ang kanilang binabalik-balikan. Ito 

ang kanilang nakakatabang-pusong mga pahayag: 

Cabuyao 1 Branch: 

“Humigit- kumulang tatlong taon ko ng tinatangkilik ang RPI sa dahilang mababait 
ang mga empleyado, ini-estima nilang mabuti ang mga customers na laging may 
ngiti sa kanilang mga labi. Salamat at nagbigay kayo ng pagkakataon na maging 

bahagi ng aking buhay.” 

      Mely Juson 

      Cabuyao, Laguna 

Lucban Branch: 

“Medyo malabo na ang aking mata kaya pinagsulat nila ako at yun ang hindi ko 
malilimutang karanasan dito sa Raquel-Lucban Branch at magpahanggang ngayon 
ito pa rin ang aking binabalik-balikan dahil sa inyong magandang serbisyo sana ay 

hindi  kayo magbago. 

      Violeta Arce 

Profugo Branch: 

“Halos 20 years na akong customer ng Raquel. Kasama pa ako ng kapatid ko.  
Pabalik balik ako dito dahil para bang may humahatak sa akin at saka naka bond-

ing ko si Kletchie.  Komportable din akong iwan ang alahas.  Tiwala na ako. 

      Elvira Valle  

      Sariaya, Quezon 

General Trias Branch: 

“Dito sa Raquel mababa ang interest at mababait ang mga staff. Dahil sa Raquel 

nakaka update ako ng tuition fees sa school.” 

      Lucy Ala 

Mauban Branch: 

“Madali kumuha ng pera dito sa Raquel araw-araw nga ako kumukuha ng pera 

dito, mas mataas pa ang sanla ng alahas at magaganda ang mga empleyada. 

      Melody Delos Santos 


