
BUKID NG FLEMO 
 

Bukid ng Iyong Kapitbahayan 
 

Ang Bukid ng Flemo ay isang kalahating hektaryang bukid ng lunsod sa lugar ng parke 
ng Flemingdon ng hilagang silangan ng Toronto. Ang isang natatanging karagdagan sa 

tanawin ng pagsasaka ng lungsod, ang Bukid ng Flemo ay parehong binuo ng 
komunidad at pag-aari ng komunidad. 

 
 

Ano ang nangyayari sa bukid ng Flemo? 
 
Isang kalahating hektaryang bukid ang inaalagaan ng mga kawani mula sa lungsod na 
hindi pangkalakal na FoodShare, na lalago at mag-aani ng pagkain sa tulong ng mga 
residente sa pamamagitan ng isang programa ng boluntaryo. Ang paggawa mula sa 
mga ani ay ibinahagi sa loob ng pamayanan ng parke ng Flemingdon. 
 
Ang iba pang kalahati ng bukid ay itinalaga sa mga pataniman para sa limang 
nagtatanim mula sa lokal na pamayanan na magpapatakbo ng mga maliit na bukid para 
sa negosyo. Kung mahilig ka sa lumalagong pagkain, nais mong mag-ambag ng 
sariwang lokal na ani sa iyong komunidad at kumita ng isang karagdagang kita 
mangyaring mag-aplay upang maging bahagi ng programa ng magsasaka ng 
komunidad. 
 
Regular na suriin - magkakaroon din kami ng mga regular na kaganapan, mga 
pagawaan at paglilibot para sa mga bata at matatanda 
 
 
 
Ano ang Bukid ng Flemo? 
 
Ang Bukid ng Flemo ay bunga ng isang pakikipagtulungan sa pagitan ng Sentro ng 
Kalusugan ng Flemingdon at FoodShare Toronto, na may suporta mula sa Lungsod ng 
Toronto, Pundasyon ng pamilya sa Kanluran, Park People, at Live Green. 
Pinopondohan ng pundasyon ng Ontario Trillium ang paunang pagpaplano na 
nakadirekta sa komunidad noong 2015-2016. 
 
Ang Lungsod ng Toronto at ang mga nagtatanim sa lungsod ng Toronto ay 
nakikipagtulungan sa proyekto ng pakikipag-ugnayan sa komunidad at ng 
Entrepreneurial Development (CEED) upang magamit ang mga koridor ng patubig 
upang mapalago ang mga prutas at gulay. Ang parke ng Flemingdon ay isa sa 
dalawang mga lugar na napili para sa inisyatibong pagsisimula na ito. 
 
Ang isang Komite ng Pagpapatakbo na binubuo ng mga miyembro ng lokal na lugar ay 
nabuo upang mabuo ang Bukid ng Flemo sa isang masiglang napapanatiling bukid at 
puwang na pag-aari ng komunidad. 



 
At ikaw! Ang iyong bukid ng Flemo din ay hindi kami makapaghintay para sumali ka sa 
amin. 
 
 
Alamin ang higit pa 
 
Magsumite na para maging isang magsasaka sa komunidad o makilahok upang 
magboluntaryo sa www.flemofarm.ca 
 
Sundan ang @FlemoFarm sa Facebook, Instagram, o Twitter. 
 
Para sa mga katanungan, komento, o alalahanin: 
 flemofarm@gmail.com 
 
Mussarat Manggagawa sa Kalusugan ng Komunidad, Flemingdon Health Center 
647-465-0567  
 
Carl Flemo Tagapag-ugnayan sa Bukid, FoodShare 416-363-6441 x211 
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