In Touch
Cylchgrawn preswylwyr Tai Wales & West 		

Eich canllaw i newidiadau
i wasanaethau er mwyn
eich cadw’n ddiogel
Ffyrdd o ofalu
am eich iechyd
meddwl

AM DDIM

HYDREF/GAEAF 2020

Gweithredoedd
caredig ar draws
ein cymunedau

Sut i wneud
gorchudd
wyneb 3 haen

Cyfeiriadur gwasanaethau
cymorth yn eich ardal chi

Gwasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.
Byddwch yn wyliadwrus am unrhyw
arwyddion o dwyll.
Ni ofynnir i chi dalu am brawf, neu i
roi manylion banc neu gyfrineiriau.
Bydd swyddogion olrhain cyswllt pob tro
yn defnyddio’r rhif yma 02921 961133.

GWASANAETH PROFI, OLRHAIN, DIOGELU GIG CYMRU.
YN HELPU I DDIOGELU EICH CYMUNED.
llyw.cymru/coronafeirws

Cysylltwch â ni

Tai Wales & West, Tŷ’r Bwa, 77 Parc Tŷ Glas, Llanisien, Caerdydd
CF14 5DU
Ffôn: 0800 052 2526
Testun: 07788 310420
E-bost: contactus@wwha.co.uk Gwefan: www.wwha.co.uk
Gallwch hefyd gysylltu ag aelodau o staff yn uniongyrchol drwy
e-bost. Er enghraifft, joe.bloggs@wwha.co.uk
Yn ystod y sefyllfa bresennol, efallai y bydd hi’n cymryd ychydig
yn hirach nag arfer i ateb galwadau, felly a fyddech gystal â bod
yn amyneddgar.
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Ieithoedd a fformatau
eraill
Os hoffech gael copi o’r rhifyn
hwn o In Touch yn Saesneg neu
mewn iaith neu fformat arall - er
enghraifft, print mawr, rhowch
wybod i ni ac fe wnawn ni helpu.

CYNNWYS
4 Gweithredoedd Caredig gan
breswylwyr ar draws Cymru
8 Canllaw i addasiadau i’n
gwasanaethau er mwyn
cadw preswylwyr a’n timau
yn ddiogel.
13 Gwneud eich gorchudd
wyneb 3 haen eich hun
16 Cynorthwyo preswylwyr sy’n
wynebu tlodi oherwydd y
pandemig
24 Sut ydym yn gweithio gyda’n
contractwyr er mwyn parhau
i adeiladau cartrefi newydd
mewn ffordd ddiogel
26 Cadw ein preswylwyr gofal
ychwanegol yn ddiogel
28 Help i ddelio gyda gorbryder
32 Posau
36 Cyfeiriadur gwasanaethau
cymorth

Ewch ati i gymdeithasu
gyda Tai Wales & West
Facebook
facebook.com/
wwhousing
Twitter
@wwha
Linkedin
linkedin.com/company/
wwha
Instagram
instagram.com/wwhousing

Gwnaethpwyd pob ymdrech i
sicrhau cywirdeb y wybodaeth
yn y cyhoeddiad hwn. Wrth i’r
amgylchiadau newid yn gyson,
byddem yn cynghori preswylwyr i
droi at y wybodaeth ddiweddaraf
ar ein gwefan, sef wwha.co.uk,
gwefan Llywodraeth Cymru,
gwefan Iechyd Cyhoeddus Cymru
a gwefannau swyddogol eraill
sydd ag enw da.

Neges
wrth
Anne
Annwyl preswylwyr

hyn o bryd, a byddwch yn gallu
gweld sut yr ydym wedi ailgychwyn
Wrth i ni wynebu misoedd y gaeaf, ein gwasanaethau cynnal a chadw
mae’n amlwg y bydd gennym nifer a’n gwasanaeth gosod llawn, wrth
ddilyn protocolau newydd er
o rwystrau i’w goresgyn o hyd yn
yr amgylchedd hwn sy’n newid yn mwyn sicrhau y gallwn eich helpu
i ofalu am eich cartref neu symud
gyflym. Roeddem wedi bwriadu
pan fyddwch yn dymuno gwneud
cyhoeddi’r cylchgrawn hwn fis
hynny.
diwethaf, ond penderfynom
Yn ystod y cyfnod clo
aros tan ddiwedd cyfnod atal
cychwynnol, llwyddodd ein tîm
byr Llywodraeth Cymru er mwyn
yn Cambria i wneud dros 7,000
rhoi cyfle i ni roi’r wybodaeth
o dasgau trwsio hanfodol a
ddiweddaraf i chi y gallwn ei rhoi.
llwyddom i gynnal lefel arbennig
Bu’r cyfnod atal byr yn ffordd o’n
o ran cydymffurfiaeth diogelwch
hatgoffa nad yw’r feirws wedi
nwy. Felly am hyn, hoffwn ddiolch
diflannu, a hoffwn annog pawb i
i chi – am ymddiried yn ein timau
gymryd cymaint o ragofalon ag y
gallwch er mwyn eich cadw chi a’ch ac am ddilyn y protocolau yr ydym
anwyliaid yn ddiogel; dylech gadw wedi eu trafod gyda chi er mwyn
caniatáu i waith angenrheidiol gael
pellter cymdeithasol, golchi eich
dwylo yn rheolaidd a gwrando ar y ein wneud yn eich cartref.
Er ein bod wedi wynebu
cyngor gan Lywodraeth Cymru.
cyfnod heriol, rydw i wedi clywed
O ran Grŵp Tai Wales &
straeon di-rif am breswylwyr yn
West, dros y misoedd diwethaf,
dangos caredigrwydd a thosturi
rydym wedi ceisio darparu’r
o fewn cymunedau. Sonnir am
gwasanaethau gorau y gallem
rai ohonynt yn y rhifyn hwn o In
mewn ffordd ddiogel a rheoledig.
Touch.
Efallai bod y ffordd yr ydym yn
Adeg argraffu hwn, nid ydym yn
gwneud pethau yn ymddangos
gwybod o hyd sut gyfnod fydd y
ac yn teimlo ychydig yn wahanol,
ond diogelwch ein cymunedau a’n Nadolig eleni, ond gallwn ddisgwyl
iddo fod yn wahanol. Waeth sut
staff yw ein blaenoriaeth bennaf.
yr ydych chi’n bwriadu dathlu,
Os bydd cyfnodau clo pellach,
arhoswch yn ddiogel, dilynwch y
byddwn yn parhau i newid ac
canllawiau a gofalwch am eich hun
addasu gwasanaethau yn unol â
a’r rhai o’ch cwmpas.
chanllawiau Llywodraeth Cymru
Fel arfer, os bydd gennych chi
a Llywodraeth y DU. Os bydd
unrhyw gwestiynau neu os hoffech
angen i ni ddarparu gwaith trwsio
gyfrannu i In Touch, cysylltwch.....
hanfodol mewn argyfwng yn unig
Arhoswch yn ddiogel
unwaith eto, byddwn yn gwneud
hynny a diolchwn i chi am eich holl
gefnogaeth.
Anne Hinchey
Mae’r rhifyn hwn yn cynnwys
Prif Weithredwr y Grŵp
dadansoddiad o’n darpariaeth ar
wwha.co.uk
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Caredigrwydd yn dwyn 		
Os yw’r pandemig wedi dangos un peth i ni, pwysigrwydd cyfeillgarwch yw hwnnw. Ar draws 		
siopa i gartrefi neu ysgrifennu lythyr at rywun sy’n destun cyfyngiadau gwarchod, mae’r 			
straeon o’n cymunedau:

Postmon yn cynnig cyfeillgarwch i
breswylwyr hen ac ifanc
Mae preswylwyr iau a hŷn
wedi gwneud ffrindiau yn ystod
y cyfnod clo trwy rannu eu
profiadau o’r pandemig mewn
prosiectau ffrindiau gohebol.
Roedd plant sy’n byw yn
Ffordd Williamson, Caerdydd
wedi meithrin cyfeillgarwch gyda
phreswylwyr hŷn yr oeddent yn
destun cyfyngiadau gwarchod.
Yng nghynllun gofal ychwanegol
Llys Jasmine yn Yr Wyddgrug,
llonnwyd y preswylwyr hŷn pan
gawsant lythyrau gan blant o
Ysgol Gynradd Bryn Coch gerllaw.
Fel rhan o’r prosiectau, bu’r
plant yn anfon llythyrau a lluniau
unigol at y preswylwyr hŷn, gan
sôn wrthynt am eu bywydau yn
CAERDYDD

Glanhau Caerdydd
Ym mis Medi, ymunodd
preswylwyr yn Stryd East Tyndall
gyda staff WWH am sesiwn casglu
sbwriel, gan gadw at reolau cadw
pellter cymdeithasol.
Llwyddont i gasglu naw cwdyn
o sbwriel ac roeddent mor falch
o’u hymdrechion, fel eu bod yn
gobeithio creu gardd ieir bach
yr haf yn eu cynllun fel rhan o
brosiect Cadwch Gymru’n Daclus.
4
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ystod y cyfnod clo a chan ofyn sut
oedden nhw yn ymdopi. Cawsant
lythyrau yn ôl gan y preswylwyr
hŷn.
Dywedodd Sarah Willcox,
Swyddog Datblygu Cymunedol
a sefydlodd y cynllun yng
Nghaerdydd: “Mae’r plant wedi
bod yn sôn wrth ein preswylwyr
hŷn am y gweithgareddau y
maent wedi bod yn eu gwneud
trwy gydol y cyfnod clo ac maent
wedi tynnu lluniau o enfysau
er mwyn rhoi gwên ar wyneb
y preswylwyr. Rhoddwyd y
creonau a’r papur gan Asda ym
Mhontprennau ac mae’r prosiect
wedi rhoi gwên ar wynebau’r rhai
y bu’n rhaid iddynt aros gartref.”

NEWYDDION

ein cymunedau yn agosach
Cymru, mae ein preswylwyr wedi mynd ati i helpu eu cymdogion. O fynd ar neges, cario
gweithredoedd caredig digymell hyn wedi helpu trwy gydol y cyfnod clo. Dyma rai o’r

CEREDIGION

SIR DDINBYCH

Rhoi sylw i fywyd gwyllt

Ysbrydolwyd un preswylydd yng
Ngheredigion i roi sylw i fywyd
gwyllt yn ystod y cyfnod clo.
Wrth fynd i gerdded bob dydd
yn ardal cadwraeth bywyd gwyllt
Corstir Teifi ger ei gartref, aeth
John Trott, sy’n ffotograffydd
amatur, â’i gamera gydag ef, gan
dynnu rhai lluniau godidog o
adar megis glas y dorlan, hwyaid,
adar rheibus a phryfed, ynghyd â
blodau ac anifeiliaid eraill.
Mae’r canlyniadau yn syfrdanol
o hardd – fel y mae’r lluniau hyn

yn dangos. John dynnodd lun y
robin goch hy ar ein clawr hefyd.
Dywedodd John: “Mae
ffotograffiaeth wedi bod yn gysur
i mi eleni yn ystod y cyfnod anodd
hwn yr ydym oll wedi bod yn
mynd trwyddo.”
Gallwch weld mwy o
ffotograffiaeth wych John o fywyd
gwyllt yma ar Facebook https://
facebook.com/john.trott.52687
ac ar Instagram trwy droi at www.
instagram.com/jatrottvisions

Arwyr Cymunedol Gwobrau MAD yn parhau
eu gwaith da yn ystod y cyfnod clo
Nid oedd Daren Howe ac Ian
Stoker o Aberteifi wedi gadael i’r
cyfyngiadau atal eu gwaith da yn
ein cymunedau.
Ymrwymodd Daren o Olwg Y
Castell, Aberteifi, i her fel rhan
o grŵp o 8 o unigolion lleol sy’n
hoffi cadw’n heini, i gwblhau
nifer o sialensiau ar-lein er mwyn
codi dros £3,000 ar gyfer Therapi
Ocsigen Aberteifi.
Ar ôl llwyddo i beidio yfed

alcohol am wythnos, noddwyd ef
am £250 i barhau ei ymdrechion
am wythnos arall. Ar ôl iddo
gwblhau hynny, fe’i heriwyd i
seiclo 47 milltir ar feic sbinio i
ddathlu ei ben-blwydd yn 47 oed.
Manteisiodd Ian ar ei ymarfer
corff dyddiol i fynd allan ar ei ben
ei hun yn casglu sbwriel o gwmpas
y dref ac ym mharc bywyd gwyllt
lleol Corstir Teifi, gan ddefnyddio
crafangwr.

Teyrnged i Gapten
Tom Moore

Ym mis Ebrill, roedd cyn-filwr 100
oed wedi cipio calon y genedl
trwy gerdded ar draws ei ardd
100 gwaith.
Er mwyn anrhydeddu
ymdrechion anhygoel Capten
Tom Moore (sy’n Syr bellach), a
gododd £32m ar gyfer Elusennau
GIG, aeth dau o breswylwyr
cynllun gofal ychwanegol Nant y
Môr ym Mhrestatyn ati i greu eu
teyrngedau eu hunain ar gyfer ei
ben-blwydd arbennig.
Paentiodd Brenda Wright
bortread ac ysgrifennodd neges
i fynd gydag ef ac aeth Anne
Mangen ati i wau ffigwr arbennig i
fynd gyda cherdyn pen-blwydd ar
gyfer Capten Tom.
wwha.co.uk
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WWH yn helpu i ariannu uchelgais preswylydd
taith o 189 o filltiroedd mewn cadair olwyn

Teithiodd Nathan Penfold, sy’n
32 oed ac yn dod o Brestatyn,
o’r dref glan môr yng Ngogledd
Cymru i Kings Langley yn Swydd
Hertford – tref enedigol ei ffrind,
Dean Charnley.
Cwblhaodd y ddau y daith
mewn chwe diwrnod, gan
gychwyn o arwydd Croeso i’r
Rhyl ar lan y môr ym Mhrestatyn,
lle’r oedd ffrindiau a chefnogwyr
wedi dod i ffarwelio â nhw, gan
gynnwys Spencer Wilding, actor
yn Hollywood.
Llwyddodd Nathan i godi bron i
£900 ar gyfer Sefydliad Lee Spark,
sy’n cynorthwyo pobl y mae llid y
ffasgell madreddog wedi effeithio
ar eu bywydau.
Dewisodd gefnogi’r elusen hon
er cof am ei ddiweddar ewythr, a
fu farw chwe blynedd yn ôl ar ôl
byw gyda’r cyflwr, haint difrifol
sy’n effeithio ar feinwe feddal, am
sawl blynedd.
Cwblhaodd Nathan yr her
gan ddefnyddio offer y talwyd
6
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amdano gan WWH, gan gynnwys
gorchuddion wyneb, menig,
sachau teithio, dillad llachar, offer,
ymbarelau.
Talodd yr arian am ddillad
cywasgu i Nathan hefyd, sy’n
dioddef o glefyd Dercum, cyflwr
prin sy’n peri i dyfiannau poenus
ymddangos dan y croen.
“Ni fyddwn wedi gallu cwblhau’r
her heb y dillad cywasgu,”
dywedodd. “Maen nhw’n wych
ac maent wedi fy helpu i reoli fy
nghyflwr yn ystod y daith.
“Rydw i’n falch o’r ffaith ein
bod wedi llwyddo i orffen y daith
– roeddwn yn teimlo rhyddhad yn
fwy na dim byd arall ar y noson
pan orffennom y daith, ond roedd
teimlad go iawn o gyflawniad y
diwrnod wedyn. Teithiom bellter
marathon bob dydd o leiaf, gan
deithio 36 milltir yn ystod un o’r
diwrnodau.
“Roedd hi’n daith bell a
llwyddom i godi cryn dipyn o
arian ar gyfer yr elusen.”

Cyfarfu Nathan a Dean ar-lein
yn ystod pandemig y coronafeirws
trwy ffrind i’r ddau ohonynt, yr
oedd Nathan wedi ei gyfweld ar
gyfer ei sianel YouTube, Wheelie
Access, lle y mae’n cofnodi
profiadau defnyddwyr cadair
olwyn yn y gymuned.
Ar ôl gorfod aros yn eu cartrefi
am wythnosau, fe’u hysbrydolwyd
i godi arian ar gyfer elusen a
lluniwyd eu cynllun yn fuan.
“Gan fy mod i mewn cadair
olwyn ac yn rhywun eithaf agored
i niwed, roedd Covid-19 yn eithaf
brawychus ac roeddwn i wedi
penderfynu cychwyn ar gyfnod
clo bythefnos cyn i’r Llywodraeth
orfodi cyfnod clo,” dywedodd
Nathan. “Dechreuodd gael effaith
eithaf negyddol ar fy iechyd
meddwl – roeddwn yn gaeth i
gadair olwyn ac ni allwn adael y tŷ
i fynd unrhyw le hyd yn oed.
“Deuthum i a Dean yn ffrindiau
da yn eithaf cyflym a dechreuais
sôn am godi arian ar gyfer elusen.

NEWYDDION
MERTHYR TUDFUL

i gwblhau
Teithio’r 189 milltir rhwng ein
trefi genedigol oedd yr un mwyaf
cyffrous i ni, ac aethpwyd ati i
wneud y trefniadau dros bum
neu chwe wythnos.”
Bellach, mae’r ddau yn paratoi
i roi cynnig ar her yr un mor
anodd – digwyddiad 24 awr sy’n
rhoi prawf ar wytnwch corfforol
a gynhelir yn Marsh Tracks Y
Rhyl er mwyn codi arian ar gyfer
plentyn sy’n ddifrifol wael yn Ne
Lloegr.
Byddant yn rhan o grŵp o
chwech a fydd yn cymryd rhan
yn yr her, pedwar ohonynt
mewn cadair olwyn a dau ar
feic. Eu nod yw teithio cymaint
o filltiroedd ag y gallant mewn
24 awr.
“Nid oes targed gennym, ond
byddwn yn cadw golwg ar ein
pellter.” dywedodd Nathan.

Gwneud lle ar gyfer natur ym Merthyr Tudful
Mae Grŵp Ieuenctid Twyncarmel
ym Merthyr Tudful yn gweithio
gyda Cadwch Gymru’n Daclus
(KWT) i ddatblygu gardd blodau
gwyllt yn y cynllun.
Roedd y grŵp yn un o dri
phrosiect yn unig yn y sir i sicrhau
Pecyn Cychwyn Mannau Lleol
ar gyfer Natur Cadwch Gymru’n
Daclus.
Roedd y pecynnau yn cynnwys
deunyddiau er mwyn adeiladu
gardd bywyd gwyllt a fyddai’n
cynnwys gwely blodau gwyllt,
planhigion dringo, hadau blodau
gwyllt, bwydwyr adar, bocs adar, 2
gwdyn 25 cilogram o hadau adar a
gwesty gwenyn.
Oherwydd cyfyngiadau cadw
pellter cymdeithasol, ni fu modd
i’r bobl ifanc adeiladu’r prosiect fel
y cynlluniwyd yn wreiddiol. Ond

nid yw natur yn aros i unrhyw un,
felly bu Alison Chaplin, Swyddog
Datblygu Cymunedol, yn gweithio
gyda Jake Castle, swyddog Cadwch
Gymru’n Daclus, i adeiladu a
phlannu’r gwelyau blodau.
Dywedodd Alison: “Mae gennym
3 pecyn o hadau blodau gwyllt i’w
plannu o hyd, felly mawr obeithiwn
y bydd Grŵp Ieuenctid Twyncarmel
yn gallu cymryd rhan yn nes ymlaen.
Pan fydd hi’n ddiogel gwneud
hynny, byddant yn gallu gosod y
gwesty gwenyn a’r bwydwyr adar
a’u llenwi bob wythnos.”
Yng Nghaerdydd, mae KWT
wedi dyfarnu pecynnau natur i
breswylwyr yn Rhodfa Celyn, Cwrt
Lymebourne, Cwrt Hanover, Yr
Eglwys Newydd a Stryd East Tyndall
ac i Gwrt St Catherine, Caerffili
hefyd.

CEREDIGION

Garddio yn hyrwyddo
lles
Yn ein llety tai â chymorth
yn Aberystwyth, Tŷ Curig, bu
preswylwyr ifanc yn gwneud
cynlluniau ar gyfer eu cyfnod
clo, fel y gallent dreulio amser
yn yr ardd.
Prynont y tŷ gwydr newydd
ac eitemau i fynd ynddo cyn
i’r Llywodraeth wneud y
cyhoeddiad am y cyfnod clo, a
gyda help staff, buont yn plannu
tsilis a phuprau, y buont yn eu
defnyddio wrth goginio yn Nhŷ
Curig.
Dywedodd Rhian Harries,
Rheolwr Gweithrediadau ar
gyfer Gofal a Chymorth Castell:
“Mae’r prosiect garddio wedi
bod yn wych i’w morâl a’u lles.”

Cynorthwyo teuluoedd sy’n wynebu tlodi
bwyd
Bu David Cooksey, preswylydd o
Ferthyr Tudful, yn brysurach nag y
bu erioed yn gwirfoddoli yn ystod
y cyfnod clo.
Mae David, sy’n byw
yng nghynllun ymddeol Tŷ
Gwaunfarren, wedi bod yn
gweithio’n galed i gasglu bwyd
dros ben gan M&S Merthyr Tudful
a Farmfoods, gan ddosbarthu
parseli bwyd i 30 o deuluoedd
mewn angen yn Nhwyncarmel.
Ymwelir â phob aelwyd
ddwywaith yr wythnos ar

gyfartaledd, ac mae nifer wedi
bod yn eu dagrau o weld ei
garedigrwydd. Maent yn cadw
golwg amdano yn ystod pob
ymweliad, yn enwedig pan fydd
ganddo gacennau ffansi, bisgedi a
diodydd.
Yn ogystal â dosbarthu parseli
bwyd, mae David a’i dîm o
wirfoddolwyr wedi bod yn coginio
ac yn dosbarthu brecwast a
chinio i gartrefi cymdogion sy’n
hunanynysu neu y mae ganddynt
broblemau iechyd.
wwha.co.uk
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Darparu gwasanaeth
Efallai bod y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau i chi wedi newid dros y misoedd
diwethaf. Rydym wedi addasu rhai ffyrdd o wneud pethau er mwyn eich cadw chi a’n
timau yn ddiogel. Mae hwn yn ganllaw defnyddiol i’r hyn y gallwn ei wneud a sut y gallwch
ddisgwyl i ni weithio. Byddwn yn diweddaru ein tudalennau ar ein gwefan ac ar Facebook
gan nodi unrhyw newidiadau wrth iddynt ddigwydd, megis yn ystod cyfnodau clo lleol, ac
wrth gwrs, mae hyn i gyd yn ddibynnol ar reolau a rheoliadau cyfredol y Llywodraeth.

Gofalu am eich cartref

ond nid y drysau ffrynt, er mwyn
cadw at ein protocolau diogelwch.

Gwaith a gynlluniwyd
Gwaith trwsio
Rydym yn darparu gwasanaeth
trwsio llawn unwaith eto. Bydd
ein staff yn dilyn protocolau
diogelwch llym ac yn cymryd
rhagofalon ychwanegol er mwyn
eich cadw chi a nhw yn ddiogel.
Gallwch ddisgwyl gwaith o’r un
ansawdd gennym ni, ond efallai y
bydd yn cymryd ychydig yn hirach.

Boeleri a gwresogi
Rydym yn parhau i gynnal
archwiliadau gwasanaethu nwy
blynyddol er mwyn eich cadw
chi a’ch cartrefi yn ddiogel, yn
ogystal â’r gwaith trwsio arferol ar
systemau gwresogi. Os byddwn yn

cysylltu â chi ynghylch gwasanaethu
eich boeler nwy, a fyddech gystal â
helpu trwy gadw eich apwyntiad.

Gwaith trydanol
Rydym yn cynnal profion trydanol
yn ein heiddo er mwyn sicrhau
eu bod yn gallu cael eu tystysgrif
diogelwch. Os byddwn yn cysylltu
â chi ynghylch cynnal profion
trydanol yn eich cartref, a fyddech
gystal â helpu trwy gadw eich
apwyntiad.

Gwaith addurno cylchol
Pan fydd hi’n bryd i hwn
ddigwydd, byddwn yn addurno’r
ardaloedd cymunol a’r coridorau

Mae’r gwaith allanol a gynlluniwyd
wedi ailgychwyn, gan gynnwys
gwaith ar doeon. Byddwn
yn cyflawni gwaith mewnol a
gynlluniwyd pan fo hynny’n ddiogel.

Gosod ceginau ac
ystafelloedd ymolchi newydd
Byddwn yn ysgrifennu atoch pan
fyddwn yn barod i gyflawni’r
gwaith hwn.

Archwiliadau diogelwch mewn
blociau o fflatiau / cynlluniau
ymddeol
Er mwyn eich cadw yn ddiogel yn
eich cartref, byddwn yn parhau
i gynnal ein holl archwiliadau
diogelwch perthnasol mewn
cynlluniau, gan gynnwys:
•
•
•
•
•
•

8

wwha.co.uk

gwaith trwsio, disodli a phrofi
wythnosol ar baneli tân
cymunol
gwaith trwsio, disodli a phrofi
ar oleuadau argyfwng
gwaith disodli a phrofi
synwyryddion mwg
gwaith trwsio a disodli drysau
mynediad
profion legionella misol ac
wythnosol
archwiliadau ar systemau
chwistrellu

DARPARU GWASANAETH
•
•
•

archwiliadau ar fentiau sy’n
agor yn awtomatig
archwiliadau cynnal asbestos
unrhyw brawf diogelwch tân
arall.

Gwasanaethau
safle
Torri porfa
Fe wnaethom ni ailddechrau
torri porfa a strimio cloddiau
dan drefniant cylch o bythefnos.
Rydym yn cyflawni’r gwaith hwn
o fis Mawrth ac yn stopio ym
mis Hydref neu fis Tachwedd fel
arfer, pan fydd y porfa yn stopio
tyfu oherwydd bod y tymor wedi
newid.

Torri cloddiau a chynnal a
chadw coed
Yn ystod misoedd yr Hydref a’r
Gaeaf, byddwn yn sicrhau y caiff
cloddiau eu torri ac y caiff coed eu
cynnal a’u cadw yn dda.

Casglu sbwriel a glanhau
storfeydd biniau
Wrth ymweld â’ch cynllun, bydd
ein timau yn casglu sbwriel ac yn
glanhau’r storfeydd biniau.

Glanhau
Rydym yn darparu gwasanaeth
glanhau llawn unwaith eto.
Nid ydym yn glanhau unrhyw
ardaloedd cymunol sy’n cael eu
cadw dan glo.
Fel arfer, caiff tu allan ffenestri
eu glanhau mewn blociau o
fflatiau 4 gwaith y flwyddyn.
Gwneir y gwaith glanhau hwn
gan gontractwyr y maent oll
wedi cytuno dilyn ein protocolau
diogelwch.
wwha.co.uk
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NEWS GWASANAETH
DARPARU

Eich cynorthwyo chi yn eich cartref
Galwadau lles

Addasiadau

Rydym yn cynnig galwadau lles
rheolaidd i’r preswylwyr hynny y
gallent fod yn agored i niwed, yn
oedrannus, neu’n unig, a gallwn
gynnig helpu wrth gyfeirio a
chynorthwyo dros y ffôn. Os oes
angen cymorth arnoch chi neu
rywun yr ydych yn eu hadnabod,
cysylltwch â’ch Swyddog Tai.
Byddwn yn gwneud galwadau
pellach i breswylwyr pan fydd
ardaloedd yn destun cyfyngiadau
symud lleol.

Cynhelir ymweliadau iechyd
galwedigaethol unwaith eto.
Rydym yn cyflawni addasiadau
mewnol hanfodol yn unol
â’n canllawiau ynghylch
gweithio mewn ffordd ddiogel.
Cyflawnir addasiadau allanol
mewn ffordd ddiogel.

Anghydfodau mewn
cymdogaethau
ac ymddygiad
gwrthgymdeithasol
Os ydych chi’n dioddef
ymddygiad gwrthgymdeithasol
neu sy’n niwsans, efallai
y byddwn yn gallu helpu i
ddatrys unrhyw broblemau.
Byddwn yn gwneud hyn dros y
ffôn yn bennaf, ond byddwn yn
trefnu apwyntiadau wyneb-ynwyneb yn ôl yr angen.
Os ydych chi’n dioddef niwsans
sŵn, dylech ffonio tîm Iechyd
yr Amgylchedd eich cyngor
lleol. Gallwch weld eu rhif trwy
chwilio amdano ar wefan eich
cyngor, neu gallwch adrodd
amdano i’r heddlu trwy ffonio
101.
Os byddwch yn amau neu’n
dyst i unrhyw weithgarwch
troseddol, cysylltwch â’r
heddlu.
Os byddwch yn pryderu am
achosion lle y mae pobl yn
torri’r rheolau ynghylch cadw
pellter cymdeithasol, ffoniwch
yr heddlu ar 101.
Am ragor o fanylion am
ymddygiad gwrthgymdeithasol,
trowch at wwha.co.uk/en/
report-anti-social-behaviour
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Gosod
Caniateir i bobl symud tŷ nawr,
ac rydym wedi ailgychwyn y
gwaith o osod ein holl gartrefi
erbyn hyn, gan gynnwys y rhai
mewn cynlluniau tai ymddeol.
Gallwn hwyluso trefniadau
cyfnewid, ond dim ond mewn
ardaloedd nad ydynt yn destun
cyfyngiadau symud lleol.
Pan fyddwch yn dweud wrthym
eich bod yn dymuno symud,
byddwn yn siarad gyda chi i
drefnu’r camau nesaf.
Pan fydd hi’n ddiogel gwneud
hynny, byddwn yn gwneud
gwaith trwsio y mae angen ei
wneud ac yn paratoi cartrefi ar
gyfer eu gosod.
Byddwn yn cynnal yr holl
archwiliadau diogelwch
angenrheidiol ac yn dilyn ein
protocolau iechyd a diogelwch er
mwyn cael popeth yn barod.
Rydym yn rheoli ein gwaith
gosod mewn ffordd ychydig yn
wahanol, gan gynnwys dangos
eiddo trwy fideo ar gyfer yr olwg
gyntaf. Byddwch yn gallu mynd
i weld eiddo yn bersonol o hyd,
a byddwn yn eich helpu i wneud
hyn mewn ffordd ddiogel gyda’n
protocolau y bydd yn rhaid i ni
gyd eu dilyn.
Rydym wedi symud i drefniant
lle y caiff contractau eu llofnodi
mewn ffordd ddigidol, ac mae
hon yn broses gyflym a hawdd,
a byddwn yn rhoi eich allweddi i
chi trwy ddefnyddio sêff allweddi
dros dro.
Gellir gweld yr holl fanylion
newydd ynghylch symud trwy
droi at wwha.co.uk.

DARPARU GWASANAETH

Tai ymddeol
Mae rheolwyr cynlluniau ar
gael i siarad gyda chi dros y ffôn
a gallant drefnu apwyntiadau
wyneb-yn-wyneb diogel gyda chi
pan fo hynny’n hanfodol.
Mae gwasanaeth glanhau llawn
wedi ailgychwyn, er nad ydym
yn glanhau unrhyw ardaloedd
cymunol sydd dan glo ar hyn o
bryd.
Bydd trefniadau gosod yn parhau
pan fo pobl yn dymuno symud.
Rydym yn rheoli ein proses osod
mewn ffordd ychydig yn wahanol,
gan ddangos ein heiddo trwy
fideo.
Bydd modd i chi weld eiddo yn

bersonol o hyd, a byddwn yn
eich helpu i wneud hyn mewn
ffordd ddiogel gyda chymorth
ein protocolau y bydd yn rhaid i
bob un ohonom eu dilyn. Rydym
wedi symud i drefniant lle y caiff
contractau eu llofnodi mewn
ffordd ddigidol, ac mae hon yn
broses gyflym a hawdd, a byddwn
yn rhoi eich allweddi i chi trwy
ddefnyddio sêff allweddi dros
dro. Gellir gweld yr holl fanylion
newydd ynghylch symud trwy droi
at wwha.co.uk.
Os bydd yr eiddo gwag drws
nesaf i chi, peidiwch gofidio
oherwydd y byddwn yn dilyn ein
holl brotocolau er mwyn lleihau

unrhyw risgiau o ledaenu’r feirws
gymaint ag y bo modd, gan
gynnwys cyfyngu ar nifer y bobl a
fydd yn dod i weld eiddo gwag.
Pan fydd angen gwneud gwaith
addurno, byddwn yn addurno’r
ardaloedd cymunol a’r coridorau,
ond nid y drysau ffrynt.
Oherwydd canllawiau
Llywodraeth Cymru, mae angen i
ni sicrhau bod y lolfeydd cymunol
yn cael eu cadw ar gau. Pan
fydd y cyfyngiadau yn caniatáu
i ni ailagor y mannau hyn er
mwyn i bobl allu eu defnyddio
mewn ffordd ddiogel, byddwn yn
gwneud hynny.

wwha.co.uk 11

NEWS GWASANAETH
DARPARU

Eich cynorthwyo
chi yn eich cartref
Talu eich rhent
Mae’n bwysig eich bod yn
parhau i dalu eich rhent a’ch
bod yn cyfrannu at unrhyw
ôl-ddyledion sydd gennych
ar eich cyfrif efallai; gall eich
Swyddog Tai weithio gyda chi i
drefnu cynllun talu addas.
Gallwn eich helpu i wneud
trefniant debyd uniongyrchol
hefyd er mwyn talu eich rhent
yn gyflym ac yn syml.
Gallwch dalu eich rhent trwy
droi at wwha.co.uk/en/paymy-rent/ neu ffonio 0800 052
2526
Mae ein timau yma i helpu
ac i wneud yr hyn y gallant ei
wneud er mwyn eich galluogi
i barhau i fod yn hapus ac yn
iach yn eich cartref.
Rydym yn parhau i gynnig
cyngor ynghylch arian, cymorth
cyllidebu, neu gymorth gyda
cheisiadau ariannol, gan
gynnwys ymgeisio am y Credyd
Cynhwysol.
Trowch at dudalen 16 am
ragor o wybodaeth ynghylch
cyngor ariannol.
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Parchu pellter diogel 2m

Neges gan Gareth Davis, Cyfarwyddwr Diogelwch a
Chydymffurfiaeth
Mae’r Coronafeirws (COVID-19)
wedi effeithio ar fywydau pob un
ohonom, ac mae’n ymddangos
bod y wybodaeth a’r canllawiau
ynghylch sut i ymdopi gyda’r
pandemig yn newid yn ddyddiol.
Rydym yn dilyn canllawiau
Llywodraeth Cymru, GIG Cymru
ac Iechyd Cyhoeddus Cymru yn
fanwl ac rydym wedi gweithredu
mesurau cadarn er mwyn helpu
i sicrhau diogelwch a lles ein holl
breswylwyr a’n staff.
Efallai y byddwch yn gweld rhai
o’n staff yn cynnal archwiliadau
diogelwch hanfodol ac yn gwneud
gwaith mewn ardaloedd cymunol,
ac mewn rhai achosion, yn eich
cartref. Pan fyddwn yn gwneud
hyn, bydd gan ein staff ddulliau
gweithio diogel ac yn ôl yr angen,
bydd ganddynt gyfarpar diogelu
personol (PPE) priodol er mwyn
gallu cyflawni eu gwaith mewn
ffordd ddiogel.
Diogelwch ein preswylwyr
a’n staff yw ein blaenoriaeth
bennaf o hyd, ac rydym yn
adolygu protocolau yn rheolaidd
ynghylch sut y gallwn ddarparu
ein gwasanaethau mewn ffordd
ddiogel. Mae’r ffordd yr ydym
yn gweithio wedi esblygu dros y
misoedd diwethaf, a bydd y ffordd
y byddwn yn parhau i weithio dros
y misoedd nesaf yn edrych ychydig
yn wahanol.
Mae’n bwysig eich bod yn
cadw at reolau cadw pellter
cymdeithasol pan fyddwch yn
gweld ein timau, neu pan fydd
rhywun yn ymweld â’ch cartref.
Byddwn yn esbonio pa brotocolau
i’w dilyn pan fyddwn yn cyrraedd
am ymweliad a gofynnwn i chi
barchu ein timau a dilyn eu holl
gyngor diogelwch.
Nid yw ein protocolau diogelwch

yn mynnu bod staff neu breswylwyr
yn gwisgo masgiau wyneb oni bai
y bydd angen iddynt weithio o
fewn 2 fetr i’w gilydd ac mae hyn
yn seiliedig ar ein hasesiad o risg
ac ar y canllawiau gan Lywodraeth
Cymru. Os byddai’n well gennych
chi pe bai staff yn gwisgo gorchudd
wyneb pan fyddant yn ymweld â chi
yn eich cartref, a fyddech gystal â
rhoi gwybod iddynt.
Gofynnir i’n staff a’n hymwelwyr
wisgo gorchudd wyneb pan fyddant
mewn mannau cymunol dan do
fel coridorau, ac argymhellir yn
gryf eich bod chi yn gwneud hynny
hefyd yn yr ardaloedd hyn er mwyn
lleihau’r risg o ledaenu’r feirws.
Er mwyn helpu i’ch cadw chi a’n
staff yn ddiogel, bydd ein staff yn
dilyn y mesurau hyn, sef y ffyrdd
gorau o hyd o reoli’r risg o ledaenu’r
feirws.
• cadw pellter diogel o 2m i ffwrdd
o eraill
• lleihau’r amser y byddant yn ei
dreulio ar safle gymaint ag y bo
modd
• golchi dwylo neu ddefnyddio
hylif diheintio dwylo yn amlach
• glanhau arwynebau yn amlach
A fyddech gystal â’n helpu i
barchu’r pellter diogel o 2m pan
fyddwch yn gweld ein staff a’n
contractwyr yn eich cartref.
Mae’n parhau i fod yn bwysig
ein bod yn cynnal archwiliadau
diogelwch a gwaith trwsio hanfodol,
gan bod y rhain yn eich diogelu chi
a’ch teulu. Os ydych yn pryderu,
fodd bynnag, a fyddech gystal â
siarad gyda ni er mwyn i ni allu
cynnig tawelwch meddwl am y
camau yr ydym yn eu cymryd
i gynnal eich diogelwch chi a
diogelwch ein cydweithwyr.

EI WNEUD

Sut i wneud gorchudd wyneb 3 haen
Argymhellir bod y cyhoedd yn defnyddio gorchudd wyneb anfeddygol mewn mannau
caeedig lle mae’n anodd cynnal pellter o 2m oddi wrth eraill, e.e. ar drafnidiaeth
gyhoeddus neu mewn siopau.
Pan fydd y gorchudd yn barod dylai fod ganddo 3 haen wedi’u gwneud o’r un deunydd
o wead agos, fel cotwm o grys-t neu gas gobennydd.
Nid yw hances boced neu deits sidan neu neilon yn ddeunyddiau effeithiol.

Bydd angen:
- 2 x fand elastig / clymwr gwallt

40-50cm

- Darn o ddeunydd 40-50cm
sgwâr (2.5cm = 1 fodfedd)

40-50cm

Cyn dechrau – golchwch eich dwylo
Plygu i lawr

Gosodwch y deunydd
yn fflat. Plygwch y
traean uchaf i lawr
a’r traean isaf i fyny,
i greu 3 haen.

Plygu i fyny
Gosodwch ddau
fand elastig ar
bob ochr, tua
12cm i mewn.

12cm

12cm

Plygwch y ddwy
ochr fel eu bod yn
cwrdd yn y canol.

Plygu nôl

Rhowch y bandiau dros eich clustiau
i glymu’r gorchudd i’ch wyneb.
Osgowch gyffwrdd eich wyneb
wrth wisgo’r gorchudd.
Peidiwch â chyffwrdd y deunydd
wrth ei dynnu.
Ar ôl ei dynnu, storiwch ef mewn bag
plastig cyn ei olchi, yna golchwch eich dwylo.

• Peidio â rhannu
gorchudd wyneb
• Ei olchi ar ôl ei
ddefnyddio bob tro
• Cael gwared ag ef
yn ofalus

Diogelu Cymru gyda’n gilydd
Rhagor o wybodaeth:
https://llyw.cymru/gorchuddion-wyneb-cwestiynau-cyffredin
40799 Llywodraeth Cymru © Halwfraint y Goron 2020
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RHYBUDD AM SGAMIAU

Mae sgamiau yn broblem gynyddol a disgwylir
i droseddwyr gymryd mantais ar y cyfuniad o’r
Nadolig a phandemig parhaus y Coronafeirws eleni
Bydd twyllwyr yn gwneud unrhyw beth yn y byd i fanteisio ar bobl yn ein cymunedau, felly mae’n hanfodol
eich bod yn parhau i fod ar eich gwyliadwriaeth dros yr ŵyl.

DYLED I’W THALU I CThEM
Bydd twyllwyr yn defnyddio un o
dair ffordd i gysylltu â dioddefwyr,
gan honni eu bod yn gweithio
i CThEM, a byddant yn dweud
wrthynt eu bod mewn dyled i
CThEM.
Neges llais
Gadawir negeseuon llais
awtomataidd sy’n dweud wrth
y dioddefwr nad ydynt wedi
talu eu holl drethi i CThEM. Pan
fydd dioddefwyr yn ffonio’r
rhif a nodwyd yn ôl, dywedir
wrthynt bod gwarant wedi cael ei
chyhoeddi yn eu henw ac os na
fyddant yn talu, bydd yr heddlu
yn eu harestio.
Galwadau ffug
Galwad annisgwyl o rif 0300 200
3300 ffug, gan ddweud wrth
ddioddefwyr nad ydynt wedi talu
eu trethi i gyd i CThEM.

14
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Negeseuon testun
Mae twyllwyr yn anfon
negeseuon testun sy’n gofyn i
ddioddefwyr eu ffonio’n ôl ar y
rhif a nodir. Pan fydd dioddefwyr
yn ffonio’n ôl, dywedir wrthynt
bod achos yn cael ei baratoi yn eu
herbyn am ddyled heb ei thalu,
a bod yn rhaid iddynt dalu ar
unwaith.
Yn aml, bydd twyllwyr yn gofyn
i bobl dalu dyledion trwy gardiau
rhodd iTunes neu godau taleb
gan eu bod yn gallu eu cyfnewid
yn hawdd a’u gwerthu ymlaen
yn hawdd. Nid oes angen bod
gan dwyllwyr y cerdyn er mwyn
eu cyfnewid a byddant yn gofyn
i ddioddefwyr ddarllen y cod ar
gefn y ffôn.
Mae Heddlu De Cymru wedi
cael adroddiadau am y math hwn
o sgam yn ardal Treherbert yn
Rhondda Cynon Taf.

SUT Y GALLWCH CHI
DDIOGELU EICH HUN:
Ni fydd CThEM fyth yn defnyddio
negeseuon testun er mwyn
dweud wrthych am ad-daliad
treth neu gosb, neu’n gofyn am
daliad yn y fath ffordd fyth.
•

Gellir ffugio rhifau ffôn a
negeseuon testun yn hawdd.
Ni ddylech chi fyth ymddiried
yn y rhif y byddwch yn ei weld
ar sgrin eich ffôn

•

Os byddwch yn cael galwad
ffôn amheus ac annisgwyl,
dylech orffen yr alwad ar
unwaith.

•

Peidiwch byth â rhannu
gwybodaeth bersonol nac
ariannol

RHYBUDD AM SGAMIAU

TWYLL CLUDWYR
Bydd troseddwr sy’n dynwared
heddwas yn ffonio am
weithgarwch twyllodrus yn eich
cyfrif banc neu ar eich cerdyn.
Yna, byddant yn gofyn am eich
gwybodaeth bersonol neu eich
PIN i gadarnhau pwy ydych chi,
gan gynnig gasglu eich cerdyn
hyd yn oed er mwyn arbed taith
i’r orsaf heddlu i chi mewn rhai
achosion. Cafwyd adroddiadau
am y math hwn o dwyll yn
Sir Benfro, Ceredigion a Sir
Gaerfyrddin.
Os byddwch yn cael galwad fel
hon:
•

Ni ddylech sgwrsio gyda nhw

•

Rhowch y ffôn i lawr

SGAMIAU SY’N YMWNEUD Â’R
CORONAFEIRWS
Mae twyllwyr wedi bod yn
cymryd mantais ar ofnau pobl am
y coronafeirws mewn nifer fawr
o ffyrdd, o apiau ffug ar gyfer
ffonau symudol a sgamiau tracio
ac olrhain, i gynhyrchion ffug a
swyddi gwag ffug a gynlluniwyd
i gymryd mantais ar bobl sy’n
gofidio am eu swyddi.
Mae sgamiau yn bodoli
ynghylch ffyrdd o wella o’r
coronafeirws a brechlynnau ar ei
gyfer, gan gynnwys galwadau yn
gofyn am wirfoddolwyr i gymryd
rhan mewn treialon brechlyn.
Disgwylir i’r rhain gynyddu wrth i
frechlynnau posibl ddod allan.

GWEFANNAU DEFNYDDIOL
Take Five
Dan arweiniad Cyllid y DU,
ymgyrch genedlaethol sy’n cynnig
cyngor diduedd
https://takefive-stopfraud.org.uk/
Action Fraud
Canolfan genedlaethol er mwyn
adrodd am dwyll a throseddau
seiber. Gwybodaeth am sut i
adrodd am dwyll a’i atal.
www.actionfraud.police.uk/
Friends against scams
Menter tîm sgamiau Cenedlaethol
Safonau Masnach er mwyn
grymuso pobl i wneud safiad yn
erbyn sgamiau
www.friendsagainstscams.org.uk/

• Ni ddylech ganiatáu i unrhyw un
drefnu bod eich cardiau banc yn
cael eu casglu
•

Dylech atal unrhyw alwadau
pellach o’r rhif yr oeddent wedi
ei ddefnyddio i’ch ffonio

•

Ni ddylech ffonio unrhyw rif a
roddir i chi yn ystod yr alwad.
Os bydd angen i chi gysylltu
â’ch banc, defnyddiwch y rhif
ar eich cerdyn banc.

SUT I ADRODD AM RYWBETH YR YDYCH YN AMAU
MAI SGAM YDYW
• Ffoniwch Action Fraud ar 0300 123 2040 o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8am – 8pm
neu adroddwch amdano ar-lein, 24 awr y dydd, trwy droi at actionfraud.police.uk
• Rhowch wybod i’ch banc/cymdeithas adeiladu neu ddarparwr eich cerdyn cyn
gynted ag y bo modd os ydych chi’n credu eich bod wedi cael eich twyllo
• Anfonwch negeseuon e-bost amheus ymlaen at report@phishing.gov.uk
• Anfonwch negeseuon testun amheus ymlaen at 7726
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MATERION ARIANNOL

Mwy o bobl
yn troi at WWH

am gyngor ariannol
Mae’n Swyddogion Cymorth
Tenantiaeth yn brysurach nag erioed
wrth gynorthwyo preswylwyr y mae’r
pandemig wedi effeithio ar eu sefyllfa
ariannol.
16
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Mae’n tîm o Swyddogion Cymorth
Tenantiaeth yn cynnig cymorth
hanfodol i nifer o’n preswylwyr
ac mae hyn yn arbennig o wir
ar hyn o bryd, gyda chymaint o
ansicrwydd a chaledi o ganlyniad
i’r pandemig sy’n parhau.
Mae nifer y diswyddiadau yng
Nghymru wedi codi, law yn llaw
â’r hyn a welir yng ngweddill y
DU, wrth i gyflogwyr geisio arbed
costau, ac mae effaith ddinistriol
hyn ar fwy na sefyllfaoedd ariannol
pobl yn unig, yn amlwg iawn.
“Ers cryn amser, nodwyd y
cysylltiad rhwng dyled personol
ac iechyd meddwl gwael, ac
rydym wedi bod yn cynnig help
a chymorth i niferoedd cynyddol
o bobl wrth i fwy ohonynt golli
swyddi a chael eu gwthio i sefyllfa
o dlodi oherwydd y pandemig,”
dywedodd Chris Bailey, Swyddog
Cymorth Tenantiaeth WWH yng
Ngogledd Cymru.

MATERION ARIANNOL

Angen help?
Mae gan y sefydliadau hyn lawer
iawn o wybodaeth ar-lein:

Y Gwasanaeth Cynghori
Ariannol

Cyngor am ddim a
diduedd ynghylch
arian a drefnwyd gan y Llywodraeth.
Mae’n cynnwys offer a chyfleusterau
cyfrifo er mwyn rheoli arian, yn
ogystal ag adran benodol sy’n
cynnig canllawiau ariannol mewn
perthynas â choronafeirws.
www.moneyadviceservice.org.uk

Entitled To

Cyfleuster ar-lein
annibynnol er mwyn cyfrifo beth y
gallech chi fod yn gymwys i’w gael.
www.entitledto.co.uk

“Hyd yn oed yn ystod cyfnodau
normal, mae’r cymorth a gynigiwn
yn eang wrth i ni helpu preswylwyr
gyda phopeth o gyfeiriadau am
dalebau a pharseli bwyd i gyngor
ynghylch dyled a rheoli arian,
manteisio ar gyllid ar ffurf grantiau
a manteisio i’r eithaf ar fudddaliadau. Mae angen pob math
o gymorth o hyd, ond bu’r galw
am ein cyngor a’n cymorth yn
llawer uwch o ganlyniad i’r pwysau
ariannol a roddwyd ar aelwydydd
ac unigolion.”
Trist nodi nad problem newydd
yw tlodi eithafol, ac mae wedi bod
yn cynyddu dros y blynyddoedd
diwethaf, hyd yn oed cyn dyfodiad
COVID-19, fel yr amlygwyd gan
sefydliadau megis Sefydliad Joseph
Rowntree Foundation, sy’n ceisio
sicrhau newid cymdeithasol a rhoi
terfyn ar dlodi yn y DU.
Er mis Mawrth, mae’r broblem
wedi dod yn amlycach fyth.

“Er nad yw hyn o ganlyniad
i’r pandemig, rydym yn
bendant yn gweld cynnydd
yn nifer yr achosion o dlodi
eithafol,” dywedodd Chris.
“Rydym wedi bod yn cynnig
y cymorth gorau y gallwn ei
gynnig i’r rhai sy’n cael eu
heffeithio fwyaf gan Covid –
ar ffurf ein harbenigedd a’n
gwybodaeth dechnegol ni, ond
ar sawl achlysur, trwy gynnig
clust i wrando a sicrwydd
nad yw’r sefyllfa mor wael
ag y mae’n ymddangos ar y
dechrau efallai. Gall hyn fod
yn hynod werthfawr fel helpu
gydag ochr ffurfiol rheoli arian
a delio gyda dyled.”
Os yw pandemig Covid-19
wedi effeithio arnoch chi
ac os byddech yn cael
budd o gael cyngor gan un
o’n Swyddogion Cymorth
Tenantiaeth, cysylltwch â’ch
Swyddog Tai.

Turn2Us

Elusen
genedlaethol
sy’n cynnig cymorth i bobl sy’n cael
trafferthion ariannol, gan ddarparu
gwybodaeth am fudd-daliadau sy’n
gysylltiedig ag incwm, credydau
treth, Credyd Cynhwysol a mwy.
www.turn2us.org.uk

Llinell Ddyled
Genedlaethol

Elusen annibynnol sy’n cynnig
cyngor am ddim ynghylch dyled.
www.nationaldebtline.org

Help i Arbed Arian

Cynllun cynilo gan y Llywodraeth ar
gyfer y rhai ar incwm isel
www.gov.uk/get-help-savings-lowincome
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Ar ddechrau 2019, roedd Cara (nid ei henw go iawn), un o
breswylwyr Tai Wales & West, mewn argyfwng mawr. Roedd
filoedd mewn dyled ar ôl methu talu biliau ac roedd mewn perygl o
golli ei chartref gan nad oedd wedi talu ei rhent ers blynyddoedd.
Yna un diwrnod, digwyddodd rhywbeth a fyddai’n gwneud
gwahaniaeth enfawr i’w lles ac a fyddai’n ei helpu i gadw ei chartref.
Dyma ei stori....
“Roeddwn mewn lle tywyll iawn. Roedd fy
nyledion yn cynyddu. Byddai amlen frown
swyddogol arall yn cyrraedd yn y post bob dydd.
Arferwn eu rhoi mewn drôr heb eu hagor hyd yn
oed. Roedd gormod o ofn arnaf.
Byddai beilïod a chasglwyr dyledion yn curo ar
fy nrws. Roedd yn teimlo fel fe baent yn ceisio
torri i mewn, felly byddwn yn cuddio’n ofnus.
“Rydym yn gwybod eich bod chi yna. Man a
man i chi agor y drws, bydd yn rhaid i chi dalu’r
arian sy’n ddyledus i ni yn y diwedd,” arferent
weiddi trwy’r blwch llythyrau.
Roedd pob un ohonynt eisiau arian. Arian nad
oedd gennyf i. Roeddwn yn gwybod na ddylwn
osgoi pawb, ond roeddwn mewn lle mor dywyll
fel na allwn weld ffordd allan. Roedd hi’n haws
cuddio.
Roeddwn yn dwli ar fy fflat. Roeddwn wedi
byw yno ers sawl blynedd. Ond dechreuodd fy
mywyd fynd o chwith ar ôl i mi golli fy swydd.
Roeddwn yn ei chael hi’n anodd talu fy miliau.
Roedd fy ôl-ddyledion rhent yn cynyddu. Roedd
fy nyledion mor fawr fel bod y sefyllfa yn dechrau
effeithio ar fy iechyd. Roedd y gofid yn llethol.
Roeddwn yn dioddef gorbryder ac iselder ac
yn colli pwysau. Ni fyddwn yn codi o’r gwely
ran fwyaf o ddiwrnodau. Ni allwn wynebu’r
diwrnod.
Yna un diwrnod glaniodd amlen ar y mat
wrth y drws. Roeddwn yn disgwyl rhagor o
newyddion drwg a bygythiadau, ond roedd hwn
yn edrych yn wahanol. Nid oedd llythrennau
coch mawr bygythiol ar y tu blaen, dim ond fy
enw mewn llawysgrifen daclus mewn inc glas.
Agorais yr amlen yn betrusgar. Roedd wrth
fenyw a oedd yn gweithio i Dai Wales & West.
Roeddwn yn synnu oherwydd roeddwn i wedi
bod yn osgoi’r holl alwadau gan fy Swyddog Tai.
“Rydw i’n dymuno eich helpu i gadw eich
cartref, ond mae angen i ni siarad,” ysgrifennodd.
18 wwha.co.uk
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“A fyddem yn gallu cwrdd yn
rhywle diogel?”
Roeddwn mewn perygl o golli
popeth ta beth, felly nid oedd
gennyf unrhyw beth i’w golli.
Cytunais gyfarfod gyda hi mewn
swyddfa gyfagos. Pan ddaeth
y diwrnod, roeddwn yn teimlo
mor ofidus fel y bu bron i mi
benderfynu peidio mynd. Ond
roedd rhywbeth yn dweud wrthyf
y byddai hwn yn wahanol.
Cyrhaeddais y swyddfa ac
agorodd y fenyw y drws gan
wenu, “Sut wyt ti Cara? Sut
mae’r teulu?” Dywedais wrthi.
Ac wrth i mi sgwrsio yn nerfus,
gwrandawodd hi arnaf. Po fwyaf
y byddwn yn siarad, y mwyaf
cyffyrddus yr oeddwn yn teimlo.
Am y tro cyntaf ers amser hir
iawn, roedd rhywun yn gwrando
arnaf. Dywedais wrthi am fy
sefyllfa, sut yr oeddwn wedi colli
fy swydd ac yn ceisio chwilio am
waith.
“Rydw i’n teimlo mor
aneffeithiol,” clywais fy hun yn
dweud. “Nid ydw i’n dymuno
colli fy nghartref, ond nid ydw
i’n gwybod ble i droi. Mae gwir
angen help arnaf.”
Wrth i mi ddweud y geiriau,
synnais fy hun. Nid oeddwn i fyth
wedi cyfaddef hyn i’m hun, heb
sôn am i rywun arall.
“Ac rydw i’n dymuno dy helpu
di,” gwenodd. “Ond mae angen i
ni wneud hyn gyda’n gilydd. Dim
cuddio.”

“

“

Byddai beilïod wrth y
drws. Roedd ofn arnaf.
Ond gyda chymorth Tai
Wales & West, rydw i’n
delio gyda fy nyledion.

Talu eich rhent

Trefnodd y fenyw y byddwn yn
cyfarfod gyda Swyddog Cymorth
Tenantiaeth o WWH. Roeddwn
yn synnu faint yr oeddent yn
gwybod am ddyledion a budddaliadau a’r mannau y gallwn droi
am help.
Ni chefais fy marnu, roedden
nhw yn fy neall, a sylweddolais
nad oeddwn yn wynebu hwn
ar fy mhen fy hun. Gweithiais
gyda hi ac wrth i mi wynebu
fy mhroblemau, roedd hi wedi
fy nghynorthwyo i gael yr help
ariannol a meddygol yr oedd ei
angen arnaf.
O edrych yn ôl, ni ddylwn i fod
wedi gadael i bethau waethygu
gymaint. Ond erbyn hyn, rydw i’n
gweithio i gyrraedd lle gwell.
Yn raddol, rydw i’n delio gyda fy
nyledion. Mae fy iechyd yn gwella
hefyd.
Mae wedi bod yn dipyn o daith,
ychydig yn anodd ar brydiau,
ond mae wedi bod yn werth
chweil. Rydw i’n teimlo fy mod yn
dechrau gweld y golau.
Pe byddai unrhyw un mewn
sefyllfa debyg yn gofyn i mi
am gyngor, byddwn yn dweud
‘peidiwch ag anwybyddu’r help a
gynigir. Siaradwch â’ch Swyddog
Tai neu rywun yn WWH. Mae’r
help yn help go iawn... nid ydych
chi ar eich pen eich hun.”

Mae 2020 wedi bod yn flwyddyn
brofiadol. Mae wedi amlygu’r
pwysigrwydd o gartref diogel a
sut mae hyn yn gysylltiedig â’n
hiechyd.
Bydd cyfnod yr ŵyl hon yn
edrych ac yn teimlo’n wahanol i’r
hyn rydym wedi arfer â; mae cael
cartref saff, cynnes a diogel yn
bwysicach nag erioed.
Er y gallai fod yn demtasiwn i
orwario adeg y Nadolig, cofiwch
fod yn rhaid i chi barhau i
flaenoriaethu talu eich rhent a’ch
biliau ynni fel y gallwch gadw’n
saff ac yn iach yn eich cartref yn
2021.
Os ydych yn cael trafferth
siaradwch â ni ar 0800 052 2526
neu ffoniwch eich Swyddog Tai.

Sut allwn ni helpu
Mae’n Swyddogion Cymorth
Tenantiaeth a’n staff tai profiadol
yn barod i helpu preswylwyr
fel Cara sy’n cael anawsterau
ariannol.
Gallant helpu i:
• Ddelio gyda dyledion
• Rhoi cyngor am fudddaliadau
• Helpu i fanteisio i’r eithaf ar
eich arian
“Ein prif nod yw helpu
preswylwyr i gadw eu cartrefi”
dywedodd Swyddog Cymorth
Tenantiaeth. “Ond ni allwn
helpu oni bai bod pobl yn fodlon
siarad gyda ni a bod yn agored ac
yn onest am eu problemau.
Gallwn drefnu cysylltu â nhw
mewn unrhyw ffordd y byddant
yn dymuno.
Nid oes angen teimlo cywilydd
neu ofn. Beth bynnag fo’r
sefyllfa, byddwn ni wedi gweld
gwaeth.
Os nad ydym yn gwybod bod
problem, ni allwn helpu.”
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Osgoi cael eich dal
gan fenthycwyr arian
didrwydded y Nadolig hwn
Mae’r Nadolig ar y gorwel – a
daliadau llog, o’u cymharu gyda
hefyd, y temtasiwn i fenthyca
benthycwyr diwrnod cyflog.
arian a thalu cyfraddau llog hurt
Ni chodir taliadau neu ffioedd
o uchel.
cudd, cynigir benthyciadau yn
Yn ychwanegol
unol â’r cyfraddau
“Rydym yn gwybod
i’r gost ddynol,
a hysbysebwyd, ni
mae pandemig
chodir ffioedd setlo
bod Covid-19 wedi
Covid-19 wedi
cynnar ac fel arfer,
bod yn ergyd drom
cael effaith
cynigir Yswiriant
i
sefyllfa
ariannol
enfawr ar
diogelu benthyciad
pobl, ac mae
sefyllfa ariannol
yn rhad ac am ddim.
aelwydydd ac
Bellach, mae 16
undebau credyd yn
mae nifer o
canolbwyntio ar helpu o undebau credyd
bobl yn ei chael
yn gweithredu
i
gadw
arian
yn
ein
hi’n anodd cael
ar draws Cymru
cymunedau ar draws ac mae rhai wedi
deupen llinyn
ynghyd. Gall
agor canghennau a
Cymru”
hyn arwain at y
phwyntiau casglu
temtasiwn i fenthyca arian, waeth newydd ar y stryd fawr lle y mae
beth fo’r gost.
benthycwyr cost uchel wedi cau,
Mae Undebau Credyd yng
gan gynnwys Y Rhyl, Caerdydd a
Nghymru yn ffordd o osgoi
Chwmbrân.
benthycwyr arian didrwydded
“Rydym yn gwybod bod
a benthycwyr eraill sy’n codi
Covid-19 wedi bod yn ergyd
cyfraddau llog uchel, gan fenthyca drom i sefyllfa ariannol pobl,
arian am gyfraddau llog teg a
ac mae undebau credyd yn
rhesymol.
canolbwyntio ar helpu i gadw
Llwyddodd Undebau Credyd
arian yn ein cymunedau ar draws
i arbed dros £16m i bobl yng
Cymru,” dywedodd Prif Swyddog
Nghymru y llynedd ar ffurf adGweithredol Undeb Credyd
20
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Caerdydd a’r Fro, Leanne Herberg.
“Caiff yr arian a gynilir gydag
undeb credyd ei fenthyca mewn
ffordd gyfrifol i eraill yn y gymuned
am gyfraddau fforddiadwy. Ni
cheir rhanddeiliaid allanol,
felly rydym yn canolbwyntio ar
ddarparu’r gwasanaethau gorau
i’n haelodau.”

Darganfod faint y
mae’n ei gostio i
fenthyca gan eich
Undeb Credyd lleol
Mae gan Undebau Credyd
yng Nghymru offeryn ar-lein
fforddiadwy a moesegol lle
y gallwch ddarganfod faint
o log y byddwch yn ei dalu
ar fenthyciadau o £100 i
£15,000 dros gyfnod o hyd at 5
mlynedd. Cynhelir archwiliadau
fforddiadwyedd a’r gallu i ad-dalu
ar geisiadau am fenthyciadau.
I gael gwybod mwy, trowch at
y ddolen hon:
www.creditunionsofwales.
co.uk/loans

MATERION ARIANNOL

Benthyciadau teuluol y Nadolig
gan Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro
Mewn astudiaeth a gynhaliwyd gan
yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol,
amlygwyd dibyniaeth gynyddol
ar fenthyciadau diwrnod cyflog, a
dangoswyd bod pobl yng Nghymru wedi
benthyca £46 miliwn. Nododd bod
Caerdydd yn un o’r 10 o ardaloedd tlotaf,
gyda 74,370 o fenthyciadau diwrnod
cyflog (neu gredyd tymor byr cost uchel)
a oedd yn werth dros £17.5 miliwn yn
cael eu trefnu gan breswylwyr yn 2018.
•

•

•
•
•

Bellach, gall preswylwyr gynilo ac
ad-dalu benthyciadau o hyd at £500
at ddibenion teuluol, gan gynnwys y
Nadolig, o’u taliadau Budd-dal Plant
yn uniongyrchol (mae dewisiadau
ad-dalu eraill megis archeb sefydlog
a didyniadau cyflogres gyda
phartneriaid sy’n gyflogwyr sy’n
cymryd rhan ar gael hefyd)
Gall benthyca gan undeb credyd arbed
cannoedd o bunnoedd mewn llog i
breswylwyr (gweler y tabl ar dudalen
17). Gellir gweld proses newydd wedi’i
symleiddio er mwyn gwneud cais am
fenthyciad ar-lein trwy droi at www.
creditunionsofwales.co.uk
Ar gyfer y rhai sydd â chyfrif banc, ni
fydd gofyn cynilo cyn gwneud cais am
fenthyciad
Mae holl breswylwyr Tai Wales &
West yn gymwys i wneud cais
Yswiriant bywyd am ddim ar gynilion
a benthyciadau (bydd amodau a
thelerau yn berthnasol)

Cymharu benthyciadau Nadolig: ad-dalu £500 dros 6 mis
APR

Cyfanswm y llog

Gwahaniaeth i breswylwyr

Undeb Credyd Caerdydd a'r Fro

24.9%

£33.22

Moneyline Cymru

169%

£160.78

4 gwaith yn ddrytach nag Undeb Credyd

Provident / Satsuma

535.3%

£280.00

8 gwaith yn ddrytach nag Undeb Credyd

Benthyciad Diwrnod Cyflog Mr Lender

1333%

£426.49

12 gwaith yn ddrytach nag Undeb Credyd
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Manylion eich Undeb Credyd lleol chi
Dyma restr o’r holl Undebau Credyd sy’n gweithredu ar draws cymunedau WWH. Oherwydd cyfyngiadau
Covid, mae rhai swyddfeydd ar gau i ymwelwyr ar hyn o bryd, felly ffoniwch neu anfonwch e-bost yn y lle
cyntaf.
Undeb Credyd Sir y Fflint
Swyddfeydd: Treffynnon
Ffôn: 01352 715555
E-bost: (Cymraeg) tecwyn@
flintshire-creditunion.co.uk
Gwefan: www.
allflintshirecreditunion.co.uk
Undeb Credyd Aberhonddu a’r
Cylch
Swyddfeydd: Aberhonddu
Ffôn: 01874 620104
E-bost: info@breconcreditunion.
co.uk
Gwefan: www.breconcreditunion.
co.uk
Undeb Credyd Cambria
Swyddfeydd: Conwy, Sir
Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd,
Ynys Môn, Powys, Wrecsam
Ffôn: 0333 2000 601
E-bost: info@cambiancu.com
Gwefan: www.cambriancu.com
Undeb Credyd Celtaidd Cyf
(Undeb Credyd Castell-nedd,
Port Talbot ac Undeb Credyd Bae
Abertawe)
Swyddfeydd: Castell-nedd a
Phort Talbot, Abertawe
Ffôn: 0333 006 3002
E-bost: admin@celticcreditunion.
co.uk
Gwefan: www.celticcreditunion.
co.uk
22
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Undeb Credyd Bwrdeistref
Merthyr Tudful

E-bost: info@blscu.co.uk
Gwefan: www.blscu.co.uk

Swyddfeydd: Merthyr Tudful
Ffôn: 01685 377888
E-bost: info@mtbcu.org.uk
Gwefan: www.mtbcu.org.uk

Undeb Credyd Caerdydd a’r Fro

Undeb Credyd Cudyll Coch,
Powys
Swyddfeydd: Llanfair-ym-Muallt
Ffôn: 01982 551000
Gwefan: www.redkitecreditunion.
co.uk
Undeb Credyd Smart Money
Cymru
Swyddfeydd: Blaenau Gwent,
Caerffili, Casnewydd
Ffôn: 029 2088 3751
E-bost: info@smartmoneycymru.
co.uk
Undeb Credyd Bargoed,
Aberbargod a Gilfach
Swyddfeydd: Aberbargod
Ffôn: 01443 838605
E-bost: ccu@bagcu.com
Gwefan: www.bagcreditunion.
co.uk
Undeb Credyd Bridgend
Lifesavers
Swyddfeydd: Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 729912

Swyddfeydd: Caerdydd, Bro
Morgannwg
Ffôn: 029 2087 2373
E-bost: info@cardiffcu.com
Gwefan: www.cardiffcu.com
Undeb Credyd Dragonsavers
Swyddfeydd: Rhondda Cynon Taf
Ffôn: 01443 777043
E-bost: enquiries@dragonsavers.
org
Gwefan: www.dragonsavers.org
Undeb Credyd Cwm Llynfi
Swyddfeydd: Pen-y-bont ar Ogwr
Ffôn: 01656 731392
E-bost: (Cymraeg) llynficredit@
tiscali.co.uk
Gwefan: www.facebook.com/
Llynfi-Valley-Credit-Union322331561615041/
Undeb Credyd Saveeasy
Swyddfeydd: Sir Gaerfyrddin,
Ceredigion, Sir Benfro
Ffôn: 01554 770867
E-bost: info@
saveeasycreditunion.co.uk
Gwefan: www.
saveeasycreditunion.co.uk

ADEILADU

A ydych chi’n chwilio am ofal yn
Aberystwyth – ymgeisiwch nawr

Rydym yn croesawu ceisiadau
nawr ar gyfer ein cynllun gofal
ychwanegol yn Aberystwyth, Maes
y Môr, a fydd yn agor yn ystod yr
Haf 2021.

Mae oedolion y mae angen gofal
neu gymorth arnynt yn gymwys i
ymgeisio, a rhoddir blaenoriaeth
i’r rhai sydd eisoes yn byw yng
Ngheredigion.

Ffoniwch 01545 574123 neu
anfonwch e-bost at housingregister
@ceredigion.gov.uk i ymgeisio.
I gael gwybod mwy, trowch at
www.wwha.co.uk/maesymor
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Diogelwch ar safleoedd

Sut yr ydym yn gweithio gyda’n contractwyr er mwyn
parhau i adeiladu cartrefi newydd mewn ffordd ddiogel
Pan gyhoeddwyd cychwyn y
cyfnod clo yn ôl ym mis Mawrth,
ymatebodd nifer o’n contractwyr
yn gyflym gan gau eu safleoedd
adeiladu. Roedd hyn wedi rhoi
ychydig amser iddynt i ystyried
y sefyllfa, i ddeall y cyfyngiadau
newydd ac i deimlo’n fodlon y
gallen nhw a’u staff sy’n gweithio
ar y safle barhau i wneud hynny
mewn ffordd ddiogel. Mae
Llywodraeth Cymru wedi cefnogi’r
cam o ganiatáu i waith adeiladu
barhau trwy gydol y pandemig,
ond ar ôl addasu arferion gwaith
er mwyn cadw pawb mor ddiogel
ag y bo modd.
Gyda chanllawiau newydd
y Llywodraeth mewn grym,

ailagorodd ein holl safleoedd cyn
pen ychydig wythnosau. Mae
rhai o’r newidiadau wedi cynnwys
caniatáu llai o bobl ar safle,
systemau un-ffordd, gwasgaru
amseroedd cychwyn/gorffen
ac egwyl a gwaith glanhau a
chyfleusterau hylendid ychwanegol.
Rhaid i staff ar safle gadw pellter
cymdeithasol o 2m pryd bynnag
y gallant, ond pan fydd angen
iddynt gydweithio’n agosach er
mwyn cyflawni tasg mewn ffordd
ddiogel, caiff hynny ei ganiatáu.
Rydym yn cydweithio’n agos
iawn gyda’n holl gontractwyr i
sicrhau eu bod yn parhau i ddilyn
canllawiau’r Llywodraeth a’u
bod yn gweithredu mewn ffordd

ddiogel.
Bu’n rhaid i ni ailystyried y ffordd
yr ydym yn helpu preswylwyr
wrth iddynt symud i’w cartrefi
newydd hefyd. Fel arfer, byddwn
yn treulio amser gyda phreswylwyr
pan fyddant yn symud i’w cartrefi
newydd, a byddwn yn eu helpu
i ddeall sut i ddefnyddio unrhyw
systemau a thechnolegau. Wrth
ymateb i’r pandemig, rydym yn
dechrau paratoi canllawiau fideo
yn lle hynny. Er y byddem wrth ein
bodd yn cynorthwyo pobl wynebyn-wyneb, hwn yw’r dewis mwyaf
diogel am y tro, ac mae’n cynnig
mantais arall hefyd, sef y gellir ei
oedi a’i wylio eto pryd bynnag y
bydd angen!

Cynlluniau sy’n mynd rhagddynt ar hyn o bryd
Caerdydd
Lôn Clive, 101 o dai a fflatiau
Clos Pentland, 82 o fflatiau
Pen-y-bont ar Ogwr
Rhiw Cefn Gwlad, 14 o dai a fflatiau
Clos yr Orsaf, Porthcawl, 10 o fflatiau
Ceredigion
Maes Y Môr, 56 o fflatiau gofal ychwanegol
Maes Y Môr (Lesddaliadol), 7 o fflatiau
Tir wrth ymyl Cylch Peris, Llan-non, 10 o dai a byngalos
Bro Morgannwg
Cam 3 Glannau’r Barri, 8 o fflatiau
Ffordd Subway, 72 o fflatiau
Cam 3 Golwg y Môr, Y Rhws, 23 o dai a fflatiau
Sir y Fflint
Gofal Ychwanegol Treffynnon, 55 o fflatiau
Stryd Earl, 12 o fflatiau
Porth y Gogledd (Airfields), 28 o dai
Powys
Cae Glas, Y Trallwng, 8 byngalo
Garth Owen, Y Drenewydd, 25 o dai a fflatiau
Sir Ddinbych
Gwesty Grange, Y Rhyl, 41 o fflatiau
Wrecsam
Rhosymedre, 30 o fflatiau a byngalos
Garej Jacques, 25 o dai a fflatiau
Sir Gaerfyrddin
Tawelan, 18 o dai, fflatiau a byngalos
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Stryd Earl, Fflint

Gwesty Grange, Y Rhyl

Cyfanswm
ar y safle

625

Lôn Clive,
Caerdydd

ADEILADU

Rhannu ein diolch yn y gymuned

1

2
3

Bellach, rydym yn arddangos baneri diolch gydag enfys arnynt mewn
nifer o’n safleoedd datblygu newydd ar draws Cymru ac yn ein
swyddfeydd, gan ddiolch i’r cymunedau ac i’r gweithwyr allweddol am
eu hymroddiad.
Mae hyn yn cynnwys (1) Hen safle Gwesty Grange yn Y Rhyl, (2) Cae
Glas yn Y Drenewydd, (3) Ffordd Subway yn Y Barri a (4) Chlos Pentlad,
oddi ar Glos Chiltern yn Llanisien.

Cartrefi newydd
ar gyfer Llanbedr
Pont Steffan

Ar ôl i Lywodraeth Cymru lacio’r
cyfyngiadau symud, bu modd i
breswylwyr yng Ngheredigion
symud i mewn i’w cartrefi newydd
ar safle hen ysgol yn Llanbedr Pont
Steffan.
Gweithiom gyda Hacer
Developments Ltd i ailddatblygu
safle Ysgol Gynradd Ffynnonbedr
yn Llanbedr Pont Steffan, gan
ddarparu 18 o gartrefi newydd
am rhent fforddiadwy, ar ffurf
cymysgedd o dai a fflatiau.
Trefnodd ein timau tai sesiynau
gweld rhith i breswylwyr, gan
wasgaru’r amseroedd symud i
mewn er mwyn sicrhau bod pawb
yn aros yn ddiogel ac yn cadw
pellter cymdeithasol.
Mae Shirley Hall, preswylydd o
Lanbedr Pont Steffan, wrth ei bodd
gyda’i chartref newydd.
Dywedodd: “Rydw i’n dwli ar fy
nghartref newydd, yn enwedig fy
nghegin – mae mor fawr! Rydw i
wedi byw yn Llanbedr Pont Steffan
ers 21 o flynyddoedd, felly mae
wedi bod yn braf gallu aros yn lleol
gan bod gen i gymaint o ffrindiau
yn yr ardal.”

4
Mae preswylwyr wedi dechrau symud i'n datblygiad newydd o fflatiau
modern ar gyfer pobl hŷn yn un o faestrefi preswyl mwyaf poblogaidd
Caerdydd.
Mae'r cynllun yng Nghlos Pentland, Llanisien, Caerdydd yn cynnwys
82 o gartrefi newydd i bobl y mae gofyn iddynt gael llety gyda mynediad hawdd. Mae'r cynllun ar gyfer grŵp oedran dros 55 oed a'r rhai
sydd ag anghenion hygyrchedd yn bennaf, ac fe'i ddyluniwyd mewn
ffordd a fydd yn creu cymuned agos.
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GWASANAETHAU GOFAL A CHYMORTH

Cadw ein preswylwyr

YN DDIOGEL
Yn ystod pandemig COVID-19, gwelwyd newidiadau
dramatig o ran y ffordd yr ydym yn darparu ein
gwasanaethau gofal a chymorth, ond o batrymau gwaith
newydd i siopa a chydlynu profion rheolaidd am y
coronafeirws, mae staff wedi addasu a choleddu ffordd
newydd o weithio er mwyn cadw ein preswylwyr yn
ddiogel.
“Newidiodd bywyd yn ein
cymunedau gofal ychwanegol yn
sylweddol dros nos – lle’r arferai
fod coridorau prysur, bwyty llawn
a sawl gweithgarwch wythnosol
rheolaidd, aethom i fod yn
sefydliad caeedig yn gyflym”.
I Carys Drennan, un o’n rheolwyr
gofal ychwanegol, newidiodd
ei gwaith yn gyflym pan ddaeth

pandemig y Coronafeirws
ddechrau fis Mawrth.
Roedd nifer o’r preswylwyr yn
ein cynlluniau gofal ychwanegol
ymhlith y grwpiau a oedd yn y
perygl mwyaf, ac wrth iddynt
wynebu cyfnod gwarchod o dri
mis o leiaf yn unol â chyngor
y Llywodraeth, heb unrhyw
ymwelwyr, dechreuodd ein staff

gofal a chymorth ymgymryd â
chyfrifoldebau ychwanegol, gan
addasu’r ffordd yr oeddem yn
darparu gwasanaethau.
“Roedd preswylwyr yn ofidus
iawn am y risgiau iddyn nhw a’u
cymunedau, ac roeddent wedi
aros yn eu fflatiau,” dywedodd
Carys. “Cyfyngom ar y bobl a
fyddai’n cael dod i’r adeilad, gan
ganiatáu ymwelwyr hanfodol a
staff cynnal a chadw yn unig, felly
bu’n rhaid i staff ar draws ein holl
safleoedd weithredu yn gyflym
er mwyn sicrhau y bodlonwyd
anghenion preswylwyr.”
Caewyd ein bwytai yn ein
cynlluniau gofal ychwanegol, felly
daeth timau gofal a chymorth,
arlwyo a rheoli tai ynghyd i sicrhau
bod pob preswylydd yn cael pryd
poeth a ddosbarthwyd i’w drws
bob dydd.
Dechreuodd staff helpu gyda
mân dasgau megis casglu siopa
hanfodol a phresgripsiynau. Bu’n
rhaid trefnu profion coronafeirws
hefyd, monitrwyd symptomau
preswylwyr yn rheolaidd a

Dyma rai o’r negeseuon a anfonwyd gan ein preswylwyr i’r staff yn ystod y cyfnod clo, yn diolch iddynt
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threfnwyd bod unrhyw un yr
amheuwyd bod COVID-19 arnynt
yn cael prawf.
Symudwyd i weithio dan
drefniant rota saith diwrnod
ar gyfer y staff tai hefyd, gan
sicrhau bod rhywun o WWH
wastad ar gael i fodloni anghenion
preswylwyr wrth iddynt godi.
“Yn aml, roedd preswylwyr
yn ei chael hi’n anodd bod ar
wahân, felly penderfynom gynnal
galwadau rheolaidd er mwyn
trafod sut oeddent ac a oedd
angen unrhyw gymorth arnynt,”
dywedodd Carys. “Byddem yn
siarad gyda nhw ar y ffôn ac
ambell waith, lle’r oeddem yn
teimlo bod angen gwneud hynny,
byddem yn eu cyfarfod yn y safle

allanol yn eu fflat er mwyn iddynt
gael ychydig awyr iach neu weld
wyneb cyfeillgar, ond gan gadw
pellter diogel o hyd.
“Bu’r weithred fach hon yn hwb
mawr i rai pobl, yr oeddent wedi
bod yn edrych ar yr un pedair wal
ers wythnosau.
Diolch i ymdrechion ein holl
dimau a’r rhagofalon a gymrwyd
gan breswylwyr, gwelwyd achosion
coronafeirws yn parhau i fod
yn isel iawn ar draws ein holl
wasanaethau gofal a chymorth.
Mae’r cyfyngiadau wedi llacio
erbyn hyn, yn unol â chyngor y
Llywodraeth, ond mae’r feirws yn
bresennol yn y gymuned o hyd, a
chyflwynwyd system goleuadau
traffig er mwyn cadw pobl yn

ddiogel.
“Roeddem yn dymuno sicrhau
y gallai pobl ddechrau gweld eu
teulu a chyflawni tasgau dyddiol
arferol unwaith eto, gan gofio bod
y feirws yn parhau i beri risg.
“Yn ambr, lle nad ydym wedi
cael unrhyw achosion o COVID-19,
gall pobl gael rhai ymwelwyr a
dod i fwynhau prydau yn y bwyty
mewn niferoedd bychain.
“Rydym yn gwybod bod risg y
gallai cynnydd ddigwydd mewn
heintiau lleol, a bydd yn rhaid i ni
symud i’r lefel goch, lle y byddwn
yn cymryd rhagofalon ychwanegol,
ond rydym i gyd yn croesi ein
bysedd ar gyfer gwyrdd.”
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ELUSEN

Coronafeirws a’ch
iechyd meddwl chi
Mae’r Coronafeirws
(COVID-19) yn effeithio ar
fywydau pob un ohonom.
Mae pethau’n newid yn
barhaus ac mae nifer
ohonom yn gofidio am yr
hyn y mae’n ei olygu i ni ac
i’n hanwyliaid. Mae’r rhai
hynny ohonom sydd eisoes
yn byw gyda phroblemau
iechyd meddwl yn wynebu
sialensiau ychwanegol hefyd.
Os ydych chi’n ei chael hi’n
anodd ar lefel emosiynol ar
hyn o bryd, nid chi yw’r unig
un. Mind yw’r brif elusen
iechyd meddwl yng Nghymru
a Lloegr a gallant ddarparu
gwybodaeth a chymorth.
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Bob blwyddyn, bydd un
o bob pedwar ohonom yn
wynebu problem iechyd
meddwl. Mae cannoedd
ar filoedd o bobl yn cael
anhawster ac mae Mind
o’r farn na ddylai unrhyw
un orfod wynebu problem
iechyd meddwl ar eu pen
eu hunain. Byddant yn
gwrando, yn rhoi cyngor a
chymorth i chi ac yn brwydro
ar eich rhan.
Trwy Mind, gallwch ddod o
hyd i wybodaeth ddibynadwy
a chyngor er mwyn eich
helpu i ymdopi yn ystod y
cyfnod hwn.
Mae gan yr elusen

ganolfan wybodaeth ar-lein
sy’n cynnig cyngor ymarferol
ynghylch y coronafeirws a
lles.
Mae rhywfaint o’r cyngor
hwn yn cynnwys:
• Cysylltwch gyda phobl
• Dylech fwyta’n rheolaidd
a hydradu
• Ceisiwch gadw’n heini
• Dylech gael cymaint o
heulwen, awyr iach a
natur ag y gallwch
• Byddwch yn ofalus gyda
newyddion a gwybodaeth
• Yr hyn y gallwch ei wneud
os ydych chi’n teimlo’n
ofidus
• Yr hyn y gallwch ei wneud

ELUSEN

os ydych chi’n teimlo’n
glawstroffobig neu fel
petaech mewn magl
Gallwch gael gwybod
mwy trwy droi at ganolfan
wybodaeth Mind:
www.mind.org.uk/
information-support/
coronavirus/
Yn ogystal, mae Mind yn:
• Darparu cyngor a
chymorth er mwyn
grymuso unrhyw un sy’n
cael problem iechyd
meddwl
• Ymgyrchu i wella
gwasanaethau
• Codi ymwybyddiaeth a
hyrwyddo dealltwriaeth
Os nad ydych chi ar-lein,
gallwch ffonio Llinell
Wybodaeth Mind ar 0300
123 3393 am gyngor a
chymorth.
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CYMORTH CYMUNEDOL

Cynorthwyo ein GIG, ein gweithwyr
iechyd a’n gweithwyr gofal
Yn ystod argyfwng Covid-19, roedd
grantiau WWH wedi gwneud byd
o wahaniaeth i gleifion oedrannus
yn yr ysbyty, rhieni newydd a
phreswylwyr cartrefi gofal.
Roedd rhoddion o’n cronfeydd
Gwneud Gwahaniaeth wedi helpu
yn ystod cyfnod lle’r oedd ysbytai
a gwasanaethau gofal dan bwysau
aruthrol.
Rhoddom dros £4,000 i ymgyrch
gymunedol Tarian Cymru er mwyn
helpu i ddiogelu gofalwyr yng
Nghymru, fel y gallent brynu PPE
yr oedd cryn angen amdano ar
gyfer gweithwyr iechyd a gofal.
Dosbarthont filoedd o feisorau,
gynau, menig a masgiau wyneb i
staff GIG a gofal yng Nghymru ar
adeg pan oedd y cyflenwadau PPE
yn isel iawn. Yng Nghaerdydd,
rhoddom 5 iPad er mwyn
cynorthwyo Bydwragedd Caerdydd
i’w helpu i gadw mewn cysylltiad
rhith gyda mamau a’u babanod yn
y gymuned.
Yn ogystal, rhoddom 3 iPad
i gartref gofal ym Mhenarth a
helpom Age Connects Morgannwg
i brynu “eitemau cysur cartref” i
gleifion oedrannus a oedd yn cael
eu symud i gyfleusterau gofal cami-lawr ym Mhen-y-bont ar Ogwr a
Merthyr Tudful. Gan ddefnyddio
ein cyllid, darparodd Age Connects
Morgannwg 120 o unedau storio i
gleifion hŷn yr oeddent wedi bod
yn yr ysbyty am gryn amser ac
yr oeddent yn cael eu symud i’r
cyfleusterau newydd, ac yr oedd
angen rhywle arnynt i storio eu
heitemau personol.
Yn RCT darparom bron i £2,000
i Glwb Fit & Fed Ynys-y-bŵl
hefyd er mwyn helpu i fwydo 40
o bobl ifanc trwy gydol gwyliau’r
haf. Gyda’n nawdd ni, llwyddont
i ddarparu dros 400 o brydau – 2

30

wwha.co.uk

bryd yr wythnos – fesul plentyn.
Ym Merthyr Tudful, cefnogom
fenter darllen trwy ddarparu
£1200 ar ffurf nawdd er mwyn
talu am 80 o becynnau darllen i
blant fel rhan o Ŵyl Dwli Darllen
Ymddiriedolaeth Stephens &
George ym mis Awst a grant
pellach i Gweithredu Gwirfoddol
Merthyr Tudful er mwyn prynu 15
o becynnau lles er mwyn mynd i’r
afael â digartrefedd.

Helpu preswylwyr mewn
angen a theuluoedd
digartref
Roedd grant o £9,000 gan WWH
wedi helpu cynllun cymunedol i
barhau i helpu teuluoedd mewn
angen trwy gydol y pandemig.
Mae Boomerang Caerdydd
yn elusen sy’n cael ei rhedeg
gan wirfoddolwyr ac sy’n casglu
dodrefn a dillad gan unigolion a
phan fydd pobl yn clirio tai, ac yn
eu hailgylchu er mwyn darparu
pecynnau cychwyn sy’n cynnwys
mygiau, tegellau, tostwyr, platiau
a gwydrau a dodrefn a nwyddau
gwynion i bobl mewn angen.
Er mis Ebrill, mae Boomerang
wedi darparu help mewn argyfwng

i gannoedd o deuluoedd/unigolion
digartref, ffoaduriaid a phobl sy’n
dioddef trais domestig difrifol
er mwyn eu helpu i symud i lety
newydd.
Yn ogystal, roeddent wedi
cyflenwi oergelloedd, microdonnau
a chwcerau i breswylwyr WWH yr
oedd angen dybryd arnynt er mwyn
iddynt allu coginio ar gyfer eu teulu
a storio eu meddyginiaeth sy’n
achub eu bywyd ar ôl i’w dyfeisiau
dorri yn ystod y cyfnod clo.

Staff WWH yn rhoi eu hamser
er mwyn helpu hefyd
Yng Nghaerdydd, ymatebodd
gweithwyr Cambria i apêl, gan
roi eu hamser er mwyn helpu
prosiect hyfforddiant cymunedol
a menter gymdeithasol leol Vision
21 i ddarparu basgedi crog i’w
cwsmeriaid yn ystod y cyfnod clo
oherwydd coronafeirws.
Treuliodd un o’n Cynorthwywyr
Gwasanaethau Cwsmeriaid, Abygail
Lewis-Jones, ei hamser sbâr yn
crosio enfysau gwlanog a bu’n eu
gwerthu i ffrindiau a theulu, gan
godi £300 ar gyfer hosbis plant Tŷ
Hafan ym Mro Morgannwg.

ANIFEILIAID ANWES A CORONAFIRWS
CYMORTH CYMUNEDOL

Cymorth Cymunedol yn ystod y
Coronafeirws

Gan weithio gyda’n contractwyr, rydym wedi llwyddo i helpu nifer o brosiectau yn ein
cymunedau trwy gyfrwng ein rhaglenni Buddion Cymunedol a Chymorth Cymunedol dros y
misoedd diwethaf.

Pan ddechreuodd WWH ar y
gwaith o ddymchwel hen gartref
gofal Tawelan yn Nhre Ioan,
Caerfyrddin er mwyn adeiladu
cartrefi newydd, roeddem yn
dymuno sicrhau cartref da ar
gyfer y gegin ddiwydiannol.
Ers nifer o flynyddoedd,
roedd y gegin a’i chwcerau,
ei hoergelloedd, ei sinciau a’i
pheiriannau golchi diwydiannol
wedi gweini prydau i breswylwyr
y cartref gofal. Cyn i’n
contractwyr, TRJ Construction,
gychwyn ar y gwaith adeiladu,
bu staff WWH yn gweithio gyda
Gweithredu Sir Gaerfyrddin dros
Fudiadau Gwirfoddol (CAVO) er
mwyn cynnig y gegin i sefydliadau
lleol. Cysylltodd Banc Bwyd
Aberteifi â ni, a bu modd i TRJ
Construction drefnu bod y gegin
yn cael ei thynnu yn ddarnau a’i
dosbarthu i’w safle, lle’r ydym
yn gobeithio y bydd yn gweini

prydau i bobl leol am nifer o
flynyddoedd i ddod.
Yn Llaneirwg, Caerdydd,
cysylltodd Canolfan Beacon â ni,
gan ofyn am help i drwsio to a
oedd yn gollwng ac i uwchraddio
eu system wresogi. Defnyddir y
ganolfan gan nifer o breswylwyr
yn y gymuned, felly roeddem
wedi gallu sicrhau help trwy
drefnu bod rhai o’n contractwyr
profiadol ym maes gosod toeon
a systemau gwresogi, Alumasc

Roofing Systems a Gibson
Specialist technical Services yn
eu cynghori. Bellach, mae ein
Swyddogion Datblygu Cymunedol
yn gweithio gyda nhw er mwyn
helpu i sicrhau cyllid i gyflawni’r
gwaith ac mae WWH wedi cytuno
ariannu rhywfaint o’r gost o
drwsio’r to.
Mae ein partneriaid adeiladu,
Brenig Construction, y maent
yn adeiladu cartrefi newydd
yng Ngogledd Cymru, wedi bod
yn brysur hefyd yn helpu yn
eu cymunedau, gan roi amser
a deunyddiau er mwyn gosod
ffens newydd a phafin newydd
yn yr ardd yng Nghwrt Lavender,
Glannau Dyfrdwy.
Yn ogystal, mae staff yng
Ngwasanaethau Cynnal a
Chadw Cambria Grŵp WWH
wedi helpu Canolfan Blant Jigso
Aberteifi i osod sied newydd
i storio eu hoffer allanol yn
eu safle newydd mwy o faint.
Gosododd gweithwyr Cambria
sylfaen ar gyfer sied, a brynwyd
gyda chymorth grant Gwneud
Gwahaniaeth WWH.

Profiad gwaith yn mynd ar-lein
Mae ein tîm Cyflogadwyedd wedi
bod yn helpu disgyblion gyda’u
dewisiadau gyrfa ar-lein.
Buont yn gweithio gydag
athrawon yn Ysgol Uwchradd
Gorllewin Caerdydd er mwyn
cynnig wythnos o brofiad gwaith

rhyngweithiol i’r disgyblion.
Buont yn gwneud gwaith rhith
hefyd, gan helpu gydag ysgrifennu
CV ac yn cynnal ffug gyfweliadau
gyda phobl ifanc trwy gyfrwng
cyfleusterau fideogynadledda.
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POSAU

posau

Yn y rhifyn hwn o IN Touch, posau hwyliog yw ein holl bosau, felly ni ddylech
bostio eich posau wedi’u cwblhau atom y tro hwn.
1

CROESAIR

2

3
7

4

5

6

8

9

10
11
12

14

13

15
16

17

18

19
20

21

22

Cwis Hwyliog

32

Ar draws
2. Arf tanforol hunanwthio (7)
3. Craig dawdd yng
nghrystyn y Ddaear (5)
9. Gorchudd allanol
(7)
10. Teithiwr sy’n
defnyddio sgïau i
groesi eira (5)
12. Eitem o ddillad
sy’n cael ei glymu (3)
13. Gwneud (rhywun)
yn nerfus (8)
14. Ffrwyth suddog
(5)
16. Cyrchfan iechyd (3)
18. Ffabrig synthetig
((9)
20. Mewn modd tawel
(10)
22. Gwerthuso (5)

I lawr
1. Rhywun sy’n gwneud
cwrw (6)
4. Jeli sawrus (5)
5. Mwy tlawd (8)
6. Plyg yn y croen
yn aml o ganlyniad i
heneiddio (5)
7. Nifer mewn triawd
(3)
8. Cymeriad a
chwaraeir gan Harrison
Ford, _______ Jones
(7)
11. Meithrin tyfiant (4)
13. Lleiandy (7)
15. Maint mwyaf bach
(6)
17. Teitlau (5)
19. Rhan o rwystr neu
ffens (8)
21. Annilysu (6)

Gwybodaeth Gyffredinol

Bwyd a Diod

1. Beth yw’r enw am gasgliad o dylluanod?
2. Beth yw enw comedïaidd tîm pêl-fasged
dynion cenedlaethol Seland Newydd?
3. Ym mha flwyddyn y lansiwyd facebook?
4. Ym mha flwyddyn yr oedd corwynt Katrina
wedi difrodi New Orleans?
5. Sawl gwraig oedd Henry VIII wedi cael
ysgariad gyda nhw?
6. Beth oedd y nofel gyntaf a gyhoeddwyd gan
Stephen King?
7. Beth yw’r ynys fwyaf ym môr y Canoldir?
8. Pwy saethodd John Lennon?
9. Pwy oedd enillydd cyfres gyntaf I’m a
Celebrity yn y DU?
10. Pa gymeriad teledu ddywedodd ‘Live long
and prosper’?

1. Mathau o beth yw cannonball, kohlrabi, red
drumhead?
2. Pa goeden ffrwythau a ystyrir yn sanctaidd yn
India?
3. Pa ffrwythau, a elwir yn “afalau Indiaidd” hefyd, a
fewnforiwyd i Ewrop gan filwyr Alecsander Fawr?
4. Sut mae pinafalau yn tyfu?
5. Pa ranbarth sy’n cynhyrchu nifer fwyaf yr afalau?
6. Beth ddylech chi ei wneud mewn gwledydd
Arabaidd i ddangos bod y bwyd yn flasus?
7. Beth yw’r cwrw enwocaf o Fecsico?
8. Beth yw enw’r badell er mwyn coginio paëla?
9. Beth yw gwir ystyr y gair Groegaidd Pita?
10. Pa fitamin yw’r unig un na welwch chi mewn ŵy?
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Atebion y Cwis Hwyliog
Gwybodaeth Gyffredinol 1. Senedd; 2. The Tall Blacks; 3. 2004; 4. 2005; 5. Dwy - Anne o Cleves a Catherine o Aragon;
6. Carrie; 7. Sicily; 8. Mark David Chapman; 9. Tony Blackburn; 10. Mr Spock.
Bwyd a Diod 1. Bresych; 2. Mango; 3. Lemonau; 4. Ar y ddaear; 5. Canol Asia; 6. Bytheirio; 7. Corona; 8. Paella (sy’n golygu
‘padell’); 9. Bara; 10. Fitamin C
Cwis Lluniau 1. Adele; 2. Angelina Joelie; 3. Benedict Cumberbatch; 4. Freddie Mercury; 5. Boris Johnson; 6. Brad Pitt; 7. John
Lennon; 8. David Cameron; 9. Nicola Sturgeon; 10. John Travolta; 11. Amy Winehouse; 12. Barak Obama; 13. David Bowie;
14. Jeremy Clarkson; 15. Elton John

1

4

7

10

11

2

5

8

12

13

3

6

9

14

15

Cwis Lluniau

Enwch y bobl enwog hyn pan oeddent yn ifanc?
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Sudoku
PERLLAN
DAIL
RHEW
DEILIANT
WIWER
PWMPEN

CHWILAIR

MELYN
TYMOR
CYNHAEAF
OER
MESEN
COED

GLAW
COCH
SGARFF
RHACA
HYDREF
COELCERTH
POSAU

COGINIO

Teisen frau Nadolig
DULL

CYNHWYSION
•
•
•
•

100g siwgr mân
200g menyn
325g blawd plaen
Croen oren, 1 llwy de o sinamon neu lugaeron
sych (dewisol)

1. Cymysgwch y menyn a’r siwgr mewn powlen
gymysgu fawr.
2. Ychwanegwch y blawd yn raddol, gan ffurfio
toes; os bydd y gymysgedd yn edrych yn rhy
wlyb, ychwanegwch mwy o flawd, os bydd yn
rhy sych, ychwanegwch ychydig ddŵr.
3. Os ydych yn eu defnyddio, ychwanegwch y croen
oren, y sinamon a llond dwrn o lugaeron sych.
4. Yna taenwch y toes yn wastad ar hambwrdd
pobi neu ceisiwch dorri siapiau gan ddefnyddio
torrwr Nadoligaidd, fel siâp seren neu goeden
Nadolig yn gyntaf, yna rhowch cling ffilm drosto.
5. Rhowch hwn yn yr oergell i oeri am o leiaf awr.
6. Ar ôl i’r toes fod yn oeri am ychydig, rhowch hwn
yn y ffwrn a’i bobi am 15-20 munud, 180c/160c
ffan/nwy 4.

Tatws
rhost
wedi’u
Hailffrio
Peidiwch â gwastraffu tatws rhost da y Nadolig hwn.
Digon i 2-3 o bobl
DULL

CYNHWYSION
•
•
•
•
•
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250g o datws rhost dros ben neu datws rhost
rhewedig wedi’u coginio, wedi’u dadrewi
2 llwy fwrdd olew olewydd
5 winwns picl bach, wedi’u torri yn eu hanner
½ llwy de pupur cayenne
Rhai sbrigau teim
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1. Twymwch 1 llwy fwrdd o olew mewn padell
ffrïo fawr dros wres canolig, ychwanegwch y
winwns picl a’u ffrio am 3-4 munud nes iddynt
garameleiddio.
2. Ychwanegwch y pupur cayenne a’r teim i’r
badell, wedyn y tatws rhost ac 1 llwy fwrdd arall
o olew. Gwasgwch bob taten yn ysgafn gan
ddefnyddio cefn llwy bren. Ffriwch y gymysgedd
am 3-4 munud er mwyn iddyn nhw grisbio ar un
ochr, yna trowch y gymysgedd.
3. Ychwanegwch yr olew sy’n weddill, trowch y
gymysgedd a’i ffrio eto er mwyn iddo fod yn
grinsych iawn.
4. chwanegwch sesnin a’u gweini yn boeth gyda’ch
bwffe ar Ŵyl San Steffan neu’ch bwyd Nadolig
dros ben.

CREU

Dyn eira hosan ciwt

BYDD ANGEN Y CANLYNOL ARNOCH
•
•
•
•
•
•
•
•

1 hosan wen hir
1 hosan liw
reis
bandiau rwber (neu linyn/edau)
botymau lliwgar
rhubanau
glud neu super glue
marcwyr parhaol, paent, gleiniau i addurno

DULL
1. Yn gyntaf, chwiliwch am hosan wen i’w
defnyddio er mwyn creu corff eich dyn eira.
2. Torrwch y droed i ffwrdd, o’r sawdl
3. Caewch y pen a dorrwyd trwy ei glymu’n dynn
gyda band rwber neu linyn.
4. Trowch y tu mewn allan a’i llenwi gyda reis.
Gallwch ddefnyddio llwy fach neu lwy fesur.
5. Pan fyddwch yn hapus gyda maint eich dyn eira,
clymwch ben eich hosan gan ddefnyddio band
rwber neu linyn arall.
6. Er mwyn creu corff a phen y dyn eira, dylech
ddefnyddio band rwber arall a’i glymu o gwmpas
y canol, ychydig yn agosach i’r pen (gan eich bod
yn dymuno i’r rhan uchaf fod ychydig yn llai ar
gyfer y pen).

7. Nawr mae’n bryd addurno eich dyn eira. I
wneud yr het, defnyddiwch y darn ar gyfer droed
a dorroch i ffwrdd neu torrwch y bys troed neu’r
sawdl o’r hosan liw. Gallech ddefnyddio hosan
baban hefyd. Rholiwch y pennau er mwyn creu
ymyl. Mae croeso i chi ddefnyddio glud i’w osod
yn ei le, neu adael i’r het eistedd ar ei ben.
8. I ychwanegu sgarff, clymwch ddarn o ruban neu
ffabrig o gwmpas y gwddf. Gallech dorri darn
bach o’r hosan liw hefyd os hoffech i’r het a’r
sgarff edrych yr un peth.
9. Ychwanegwch fotymau i’ch dyn eira gan
ddefnyddio glud neu dâp dwyochrog.
10. Ar ôl i chi orffen addurno eich dyn eira, mae’n
bryd rhoi wyneb iddo! Dyma rai gwahanol
ffyrdd y gallech chi ychwanegu wyneb:
- Llygaid: Paentiwch y rhain gan ddefnyddio 		
paent ffabrig neu eu tynnu gan ddefnyddio 		
marciwr parhaol, neu wnïo gleiniau du bychain
arno.
- Trwyn: Pin gwnïo oren, pom poms oren,
deintbig wedi’i baentio yn oren, marciwr
oren, ac ati.
11. Syniadau eraill: gallech chi wastad dynnu neu
baentio ceg, defnyddio creon pinc i ychwanegu
ychydig liw i’r bochau neu ychwanegu deintbigau
neu frigau fel breichiau.
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CYFEIRIADUR GWASANAETHAU CYMORTH

Cyfeiriadur Gwasanaethau
CYMRU GYFAN
Alcoholigion Anhysbys, cymorth 24
awr i bobl sydd â phroblemau alcohol.
Ffoniwch 0845 769 7555.
Wales Bereavement Support, canolfan
gynghori ynghylch profedigaeth.
Ffoniwch 0800 634 94 94.
Llinell Cynghori a Gwrando
Gymunedol Iechyd Meddwl Cymru,
llinell wrando sy’n cynnig cymorth
emosiynol. Ffoniwch 0800 477 2020.
Gwasanaethau cymorth i unrhyw
un sy’n ymdopi â salwch meddwl,
gan gynnwys perthnasau a ffrindiau
dioddefwyr. Ffoniwch 0800 132 737
Dewis Cymru, cyfeiriadur ar-lein A-Y
cynhwysfawr o wasanaethau yn eich
ardal, o fferyllwyr i grwpiau cymorth.
Mae’n ddefnyddiol fel ‘Tudalennau
Melyn’ ar-lein ar gyfer gweithgareddau
a gwasanaethau lleol yn eich ardal.
www.dewis.wales
Galw Iechyd Cymru
Cyfleuster chwilio am fferyllwyr
y tu allan i oriau. Gallwch gael
gwybod pa fferyllwyr sydd ar gael
yn ein hardal. Mae oriau agor a
gwasanaethau a meddyginiaeth ar
gael yn unol â newidiadau. https://
www.nhsdirect.wales.nhs.uk/
LocalServices/?s=Pharmacy
Ymatebwyr Gwirfoddol GIG.Os ydych
chi mewn mwy o berygl oherwydd
coronafeirws, gallwch gael help gan
Ymatebwyr Gwirfoddol GIG i gasglu
eich presgripsiynau. Ffoniwch 0808
196 3646 (ar agor rhwng 8am ac
8pm). https://www.nhs.uk/commonhealth-questions/caring-carers-andlong-term-conditions/can-i-pick-up-aprescription-for-someone-else/

CYMORTH IECHYD MEDDWL
C.A.L.L (Llinell Wrando a Chymorth
Cymunedol) I gael cymorth emosiynol
gan linell wrando, Ffoniwch 0800
477 2020. Cymorth i unrhyw un sy’n
ymdopi â salwch meddwl, gan gynnwys
perthnasau a ffrindiau, ffoniwch 0800 132
737 neu anfonwch neges destun at 81066
www.callhelpline.org.uk
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Mental Health Matters (MHM)
Gwasanaeth cyfeillio dros y ffôn.
Cysylltwch â Michaela Moore 01656
651450. E-bost befriending@
mhmwales.org.uk

Cynghrair Iselder Yr elusen arweiniol
yn y DU ar gyfer iselder, y mae ganddi
rwydwaith o grwpiau hunangymorth.
Ffoniwch 0845 1232320
information@depressionalliance.org
Depression UK
Elusen sy’n hyrwyddo cymorth ar
y cyd rhwng unigolion sy’n cael eu
heffeithio gan iselder, trwy gyfrwng
cynlluniau ffrindiau ysgrifennu/
ffonio a chylchlythyrau sy’n cynnwys
cyfraniadau gan aelodau. E-bost info@
depressionuk.org
Llinell gymorth No Panic Help ac
adnoddau i bobl sydd ag anhwylderau
gorbryder ac sy’n dioddef pyliau o banig
– llinell gymorth a neges argyfwng ar
gael. Ffoniwch 0844 967 4848 (10am 10pm), www.nopanic.org.uk
Rhwydwaith Cenedlaethol Hunanniwed Mae’n cynorthwyo pobl
sy’n hunan-niweidio, gan ddarparu
gwybodaeth, cysylltiadau a gweithdai.
Gwefan www.nshn.co.uk; e-bost
nshncg@hotmail.co.uk
Papyrus Prevention of suicide for
young people - cyngor a chymorth
cyfrinachol. Ffoniwch 0800 068 4141;
www.papyrus-uk.org
Saneline
Mae’n darparu cymorth ynghylch iechyd
meddwl. Ffoniwch 08457 678 000

PEN-Y-BONT AR OGWR
Banc Bwyd Pen-y-bont ar Ogwr, 79A
Stryd Nolton, Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 3AA. Cysylltwch ag Angela
Rackham 01656 858713 | info@
bridgend.foodbank.org.uk | http://
bridgend.foodbank.org.uk
Porthcawl – Grŵp Strategaeth
Covid-19, siopa/ cyflenwadau, casglu
meddyginiaeth, cyfeillio dros y ffôn.
Cysylltwch â Kerry Marlow 01656
771457 | 07900 494386 | https://

www.facebook.com/PorthcawlC19S/
https://porthcawlc19s.weebly.com/
BAVO (Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr)
Tîm Ymateb Cymunedol COVID-19
– help amrywiol yn y gymuned gan
wirfoddolwyr hyfforddedig. https://
bridgend.volunteering-wales.net

Covid 19 Cyngor Bwrdeistref Sirol Peny-bont ar Ogwr, diweddariad ynghylch
cau gwasanaethau a gwybodaeth am
COVID-19. https://www.bridgend.
gov.uk/news/covid-19-update-frombridgend-county-borough/
Bridgend Age UK, gwybodaeth am
wasanaethau yn ystod yr achos
coronafeirws. Mae’r linell gynghori
yn cael nifer fawr o alwadau ar hyn o
bryd. Rhowch gynnig ar ffonio am 9am
neu ychydig cyn 5pm. 08000 223 444
www.ageuk.org.uk/cymru, e-bost:
advice@agecymru.org.uk
Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont
ar Ogwr, helpu pobl hŷn i fyw
bywyd annibynnol mewn cartrefi
cynnes, diogel a hygyrch. Gallai’r
gwasanaethau gael eu cyfyngu
oherwydd lefelau staffio. Ffoniwch
01656 646755, y wefan yw www.
careandrepair.org.uK

CAERDYDD
Canolfan y Cyngor, sy’n rhoi talebau
Banc bwyd, sy’n dosbarthu ac yn
siopa ar gyfer y parseli banc bwyd i’r
rhai sydd mewn angen ac yn agored i
niwed. Ffoniwch 02920 871071.
Cyngor Caerdydd, gwasanaeth gan
wirfoddolwyr er mwyn cynnig help
gyda phresgripsiynau. Ffoniwch 029
20871239.
Cathays, Y Rhath, Y Waun,
Plasnewydd a Gabalfa
Grŵp Cymunedol sy’n cynnig
gwasanaeth siopa a sgwrsio.
Cysylltwch â Nikki, 07762 930223
Grŵp Ardal COVID-19, grŵp o
gymdogion sy’n dymuno helpu i ddwyn
ein cymunedau lleol ynghyd, gan
sicrhau bod pawb yn gallu manteisio
ar y cymorth y mae ei angen arnynt.
Facebook https://www.facebook.com/

Cymorth

CYFEIRIADUR GWASANAETHAU CYMORTH

groups/251990475816496/about/

Ffoniwch 01443 811490.

Cymorth Covid-19 Trelái a Chaerau,
yn cynorthwyo pobl yn ein cymuned,
https://www.facebook.com/
groups/1036654390037535/

Age Cymru Caerffili, cyngor i bobl
hŷn yn ystod yr achos coronafeirws,
gan gynnig cymorth a gwybodaeth.
Ffoniwch 02920 865897.

Grŵp cymorth coronafeirws Tredelerc,
grŵp o wirfoddolwyr gweithgar sy’n
helpu’r henoed, y rhai agored i niwed
a’r rhai mewn angen.
https://www.facebook.com/
groups/550591232330149/?fref+nf

SIR GAERFYRDDIN

C.A.S.T Coronavirus Action Llaneirwg
a Trowbridge, partneriaeth
gweithredu cymunedol rhwng grŵp
Cymorth Coronafeirws Tredelerch,
Ysgol Uwchradd Eastern ac Eglwys
Bethania. Helpu gyda nwyddau groser,
cyfleustodau, anghenion personol,
ysbrydol a chymdeithasol. Rhywun
i siarad â nhw. Ffoniwch 02920 775
934 neu anfonwch e-bost at cast@
easternhigh.org.uk. Dylech adael neges
fer, gan nodi eich manylion cyswllt, a
byddant yn eich ffonio yn ôl.
Gweithredu Cymunedol Grangetown,
rhwydwaith o wirfoddolwyr
yn y gymdogaeth http://www.
grangetowncardiff.co.uk/home.htm
Tongwynlais
Help wrth siopa a dosbarthu
presgripsiynau i breswylwyr agored
i niwed. Cysylltwch â Chyng Linda
Morgan 07779 975476 neu Gyng Mike
Pritchard Jones 07974825252.
Gwasanaeth llyfrgell clicio a chasglu,
lle y gallwch archebu llyfrau ymlaen
llaw gan neu trwy ffonio 029 2087 1071
(dewis 2) neu droi at https://www.
cardiff.gov.uk/ENG/resident/hubs-andhousing-offices/click-and-collect-libraryservice/Pages/default.aspx
Cyngor arian
https://www.cardiffmoneyadvice.
co.uk/advice-during-covid-19/
Gwirfoddoli yng Nghaerdydd
Cyfleoedd i gynnig amser er mwyn
helpu eraill yn eich cymunedau
https://www.volunteercardiff.co.uk/

CAERFFILI
Ymateb Cymunedol Cyngor Caerffili,
help gyda siopa a phresgripsiynau.

CAVS (Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Sir Gaerfyrddin) Tîm Ymateb
Cymunedol COVID-19 – help amrywiol
yn y gymuned gan wirfoddolwyr
hyfforddedig 01267 245 555
Banc Bwyd Caerfyrddin 01267 232 101
carmarthenfoodbank@towychurch.co.uk
Llanymddyfri Siop fwyd Coop, 0330
0417 784.
Help Llanymddyfri, cydlynu siopa,
presgripsiynau ac ati, ffoniwch 01550
721 499.
YMCA Llanymddyfri – Banc Bwyd –
01550 721 499
Drefach Felindre Siop Premier, siopa
bwyd. Ffoniwch 01559 371 278 /
07919 150 980

CEREDIGION
CAVO (Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Ceredigion) Tîm Ymateb
Cymunedol COVID-19 – help amrywiol
yn y gymuned gan wirfoddolwyr
hyfforddedig 01570 423 232
Aberystwyth Siop Fwyd Coop, 0330
0417 784
Canolfan Penparcau, cydlynu
gwirfoddolwyr, 01970 611 099, e-bost:
contact@penparcau.cymru
Ymaichi, siop fwyd ar-lein newydd
ar gyfer Aberystwyth a’r cyffiniau.
Ffoniwch 01970 606 010/ www.
ymaichi.co.uk
Banc Bwyd Aberystwyth – 0800 242
58 44 foodbank@stannes.wales
Bow Street Spar, siop fwyd, 01970 617
683
Borth Siop fwyd Premier, 01970 871
543
Grŵp Cymorth Coronafeirws
Aberteifi, cydlynu siopa,
presgripsiynau, ac ati. Ffoniwch 01239

801 012 neu anfonwch e-bost at
cardigancoronahelp@gmail.com
Banc Bwyd Aberteifi – 01239 615 864
Info@cardigan.foodbank.org.uk
Siop Bentref Llanilar, siopa bwyd a
chydlynu gwirfoddolwyr, 01974 241 338
Help Llandysul a Help Pencader,
cydlynu siopa, presgripsiynau, ac ati.
Cysylltwch â Matt Adams, 01559 740
146/ matt@calontysul.cymru
Banc Bwyd Llandysul – 07966 014 348
bancbwyd@golau.cymru
Siop fwyd Coop Llanbedr Pont Steffan,
0330 0417 784
Banc Bwyd Llanbedr Pont Steffan –
07582 905 743
Cymorth Tregaron, cydlynu siopa,
presgripsiynau ac ati. Cysylltwch â Chyng
Catherine Hughes 01974 298 700..

SIR Y FFLINT
Grŵp Covid 19 Sir y Fflint,
gwasanaeth dosbarthu bwyd lleol.
https://m.facebook.com/Flintshirebusiness-offering-delivery-duringcoronovirus-105245144450487/
Nanny Biscuit, dosbarthu bwyd a
gwasanaethau ar gyfer pobl agored i
niwed mewn angen. Mae’n gweithredu
fel canolfan i wirfoddolwyr hefyd.
Cysylltwch â Rob 07726 230989|
info.nannybiscuit@gmail.com|www.
facebook.com/nannybiscuit/
FLVC (Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y
Fflint) Cysylltwch â Jan Owen 01352
744 000.
Bellach, mae C.A.B yn gweithio mewn
partneriaeth gyda banciau bwyd Sir y
Fflint ac asiantaethau eraill er mwyn
dosbarthu parseli bwyd - 0300 330 2118

SIR BENFRO
PAVS (Cymdeithas Mudiadau
Gwirfoddol Sir Benfro) Tîm Ymateb
Cymunedol COVID-19 – help amrywiol
yn y gymuned gan wirfoddolwyr
hyfforddedig 01437 769 422
Banciau Bwyd Sir Benfro 01834 861 999
info@pembrokeshire.foodbank.org.uk

wwha.co.uk 37

PWY SY’N GALLU HELPU?
Banc Bwyd PATCH – 01646 699 275
tracy@patchcharity.org.uk
Abergwaun Siop Fwyd Coop. Ffoniwch
0330 0417 784 | https://quickshop.
coop.co.uk
Cydlynydd Drws Nesaf Abergwaun,
help gyda siopa bwyd, presgripsiynau
a cheisiadau eraill. Ffoniwch: Emma
07399 267 007.
Swyddog Ymgysylltu Trefdraeth,
cymorth gyda gwirfoddoli cymunedol.
Ffoniwch: Rose Seymour 07495 700
297; e-bost Rose.pavs@gmail.com
Cymydog Da Crymych, cydlynu siopa,
presgripsiynau ac ati. Ffoniwch: Siân
Elin Thomas, 07824 394 909 neu Sara
Williams, 07814 104 917.
Siop Fwyd J K Lewis, 01239 831 288

RHONDDA CYNON TAF
Banc bwyd Capel Blaencwm, yn
darparu cymorth brys i bobl leol mewn
argyfwng. Yn dosbarthu bob dydd Llun
a dydd Iau. Ffoniwch 07891
035021 / https://www.facebook.com/
blaencwmchapel/
Gofal a Thrwsio RhCT Cwm Taf
Morgannwg, parhau i ofalu am
bobl yn yr ysbyty ac yn y gymuned,
cynnig gwasanaeth cyfeillio dros
y ffôn a gwasanaeth dosbarthu.
Ffoniwch 01443 755696 https://
www.careandrepair.org.uk/en/yourarea/cwm-taf-care-repair/contactus/ https://www.facebook.com/
careandrepaircymru
CORONAFEIRWS – Rhwydwaith
Cymunedol Y Rhondda, chwilio am
wirfoddolwyr ar y stryd sy’n gallu
cynorthwyo Cymuned y Rhondda trwy
ddarparu gwasanaeth siopa/cyfeillio
ac ati. https://www.facebook.com/
groups/650222742465435/
Bwrdd Iechyd Cwm Taf Morgannwg,
y wybodaeth ddiweddaraf gan
y bwrdd iechyd lleol https://
cwmtafmorgannwg.wales/
RCT Interlink, yn cynnig amrediad
o gyngor a chymorth er mwyn
helpu ein cymunedau lleol trwy
argyfwng Covid-19. Ffoniwch 01443
846200 neu trowch at facebook,
https://www.facebook.com/
RhonddaWellbeingCoordinators/
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https://www.facebook.com/
cynonwellbeingcoordinators/
https://www.facebook.com/
TaffElyWellbeingCoordinators/
Cymorth cymunedol Pentre –
Covid 19, tudalen gymunedol
sy’n helpu aelodau i gadw mewn
cysylltiad yn ystod pandemig
Covid-19. https://www.facebook.
com/Pentre-Community-SupportCovid-19-107835004185462/
Banc bwyd Byddin yr Iachawdwriaeth,
cymorth brys i bobl leol mewn
argyfwng. Ffoniwch 01443 436833
https://www.facebook.com/
pentresalvationarmy/
Cyngor Bwrdeistref Sirol RhCT,
diweddariadau rheolaidd am
wasanaethau’r cyngor a gwybodaeth i
breswylwyr. https://www.rctcbc.gov.uk
Grŵp Diweddaru a Chymorth
Coronafeirws Y Rhondda, tudalen ar
Facebook sy’n cynnig y diweddariadau
diweddaraf a chymorth am y
Coronafeirws i breswylwyr Y Rhondda.
https://www.facebook.com/
groups/196502235014389/about/
Pen-y-graig/Treherbert/Treorci
Valleys Kids, cynorthwyo pobl yn
yr ardal leol, gan ddarparu: siopa,
hamperi bwyd, talebau bwyd.
Pen-y-graig - 01443 420870 /
Treherbert - 01443 773835 / Treorci 01443 303300 / Pen-y-graig - lynfa@
valleyskids.org/ Treherbet - caroline@
valleyskids.org Treorci - nathan@
valleyskids.org
Volunteering Matters Welcome
Friends, gwasanaeth cyfeillio dros y
ffôn fel dewis amgen i gyfarfodydd uni-un a chynorthwyo wrth ddosbarthu
a chasglu. Yn recriwtio gwirfoddolwyr
hefyd. Cysylltwch â Diane Matheson /
07788 310445 Gwirfoddolwr : https://
forms.gle/628Zdnmiqv62jzZW6
https://volunteeringmatters.org.uk/
Grŵp cymorth cymunedol Covid19
Ynys-y-bŵl a Choed y Cwm,
cynorthwyo pobl yn yr ardal leol,
gan ddarparu gwasanaeth cyfeillio,
casglu siopa/meddyginiaeth. Recriwtio
gwirfoddolwyr fel bod rhwydwaith
ar draws y pentrefi. Cysylltwch â Sue
Pickering, sue.pickering@rctcbc.gov.uk
Banc Bwyd Y Rhondda, Banc bwyd.
Ffoniwch 07928 451374/ info@

rhondda.foodbank.org.uk http://
rhondda.foodbank.org.uk/
Banc bwyd Merthyr Cynon, Eglwys
Cwm Cynon, Y Goleudy, 369 Fernhill.
Mountain Ash CF45 3EW 07427
537437 / 01443 479306 info@
merthyrcynon.foodbank.org.uk http://
merthyrcynon.foodbank.org.uk/
Banc bwyd Pontypridd, Eglwys St
Luke, Ffordd Caerdydd, Rhydyfelin,
Pontypridd CF37 5LG. Ffoniwch
07411 965958 / 01443 492033 info@
pontypridd.foodbank.org.uk http://
pontypridd.foodbank.org.uk/

MERTHYR TUDFUL
Gweithredu Gwirfoddol Merthyr
Tudful, yn rhestru’r mathau o
wasanaethau a gynigir gan wahanol
sefydliadau a’u manylion cyswllt.
Mae’n cysylltu pobl sy’n chwilio am
ffyrdd o helpu gyda sefydliadau sy’n
chwilio am wirfoddolwyr. https://vamt.
net/en/coronavirus/
Ymddiriedolaeth Elusennol Stephens
a George, help gyda nwyddau groser
a chyflenwadau bwyd ar gyfer y rhai
mwyaf agored i niwed ac ynysig yn
lleol. Yn ogystal, bydd yn dosbarthu
brechdanau. Gellir archebu bwyd
dros y ffôn trwy ffonio 01685
377688. Cysylltwch â Helen Hughes
07940 094638 / 01685 377688 /
helenhughes@stephensandgeorge.co.uk
Grub Hub Grŵp Gweithredu Twyn
(TAG) Mae Canolfan Gymunedol Twyn
yn cynnig gwasanaeth pryd poeth i bobl
o unrhyw oed ym Merthyr Tudful. Mae
pryd poeth a phwdin dyddiol ar gael
am £4.50 y dydd, o ddydd Llun i ddydd
Gwener, ac am £5.50 ar benwythnosau.
Ffoniwch 01685 709430.
Grŵp Sefydliad Gellideg (GFG) –
Gwasanaeth Bwyta’n Dda am Lai
Dosbarthir prydau i’ch drws gan staff a
gwirfoddolwyr GFG. Ffoniwch Tracey
ar 07394313497 neu 07783905533 am
ragor o wybodaeth.
				

POWYS

Biwro Gwirfoddolwyr Crughywel,
tîm o wirfoddolwyr sy’n helpu wrth
gasglu siopa y talwyd amdano ymlaen
llaw, dosbarthu prydau poeth/oer a
archebwyd ymlaen llaw yn lleol, casglu

PWY SY’N GALLU HELPU?
presgripsiynau yn lleol, cyfeillio dros
y ffôn, cymorth bugeiliol dros y ffôn,
postio, casglu llyfrau llyfrgell. Mae’r
gwasanaeth ar gael i’r rhai y mae’n
rhaid iddynt hunanynysu yn unig.
Ffoniwch 01873 812177
Rhwydwaith Y Drenewydd COVID-19, grŵp Facebook a sefydlwyd
i gynnig gwasanaethau a chymorth.
Eglwys Efengylaidd Y Drenewydd,
help gyda siopa, galwadau cyfeillgar,
cerdded cŵn a gweddïo. Ffoniwch
01686 624343
Llandrindod - Cefnllys Ltd, arbenigwyr
ym maes cyfrifiaduron, sy’n cynnig
help ee er mwyn siopa ar-lein. Maent
yn cynnig cyngor a chymorth yn rhad
ac am ddim dros y ffôn ar gyfer unrhyw
un yn y grŵp risg uchel neu y maent
dros 70 oed. Cymorth o bell ar gyfer
problemau cyfrifiadurol, ond maent
yn ystyried gweithgarwch casglu a
thrwsio ar hyn o bryd, gyda rhagofalon
diogelwch, ar gyfer cyfrifiaduron y mae
gofyn gwneud mwy o waith cynnal a
chadw arnynt. Ffoniwch 01597 829
020 / https://www.facebook.com/
cefnllyslimited/

ABERTAWE
Banc bwyd Abertawe. Ffoniwch 07815
534095 / info@swansea.foodbank.org.
uk https://swansea.foodbank.org.uk/
SCVS (Cyngor Gwasanaethau
Gwirfoddol Abertawe), mae’r cyngor a’r
wybodaeth am y Coronafeirws er mwyn
helpu i ymdopi yn cynnwys cyfeirio at
grwpiau sy’n gallu eich helpu, a hyd
yn oed cyngor am gemau er mwyn
diddanu plant pan na fyddant yn gallu
gadael y tŷ. Ffoniwch 01792 544000 /
www.scvs.org.uk/coronavirus-inds
Age Cymru Gorllewin Morgannwg,
gwasanaeth cymorth dros y ffôn ar
gyfer y rhai Dros 70 Oed (neu dros
50 oed ac yn byw gydag anabledd
neu gyflwr iechyd hirdymor).
Ffoniwch 01639 895202 / enquiries@
agecymrywestglamorgan.org.
uk https://www.facebook.com/
AgeCymruWestGlamorgan/
Grŵp cymorth Covid 19 Abertawe,
grŵp cymorth lleol Coronafeirws ar
Facebook https://www.facebook.com/
groups/1110458535954111/

BRO MORGANNWG
Cyngor Bro Morgannwg, diweddarwyd
gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am
wasanaethau Cyngor Bro Morgannwg
yn ystod yr achos https://www.
valeofglamorgan.gov.uk
Dinas Powys Voluntary Concern, help
gyda siopa, presgripsiynau ac ati ar
gyfer y rhai sy’n hunanynysu ac nad
oes ganddynt rwydwaith cymorth.
Cysylltwch â Wendy neu Judy 02920
513700 /befriendingdpvc@gmail.com
Helping Hands Penarth, cymorth gan
gynnwys a heb ei gyfyngu i gasglu
siopa, presgripsiynau, cadw golwg
ar bobl agored i niwed, cerdded
cŵn. https://www.facebook.com/
groups/207933657118081/
Grŵp Cymorth ar y Cyd Covid-19
Llandochau, rhwydwaith lleol
o wirfoddolwyr sy’n helpu ein
cymunedau trwy’r cyfnod heriol sydd
o’n blaenau wrth ddelio â phandemig
covid-19 y coronafeirws.
https://www.facebook.com/
groups/216736309441390/
Newyddion a chymorth COVID-19
cymuned Y Barri, gweithio i ymateb
i sialensiau COVID-19. Anfonwch
neges uniongyrchol at Bee Forest
Admin ar Facebook er mwyn gofyn
am help neu gynnig gwirfoddoli.
https://www.facebook.com/groups/
BarryCommunityCOVID19/

Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol
Conwy. Ffoniwch 03000 850 049

SIR DDINBYCH
DVSC (Cyngor Gwasanaethau
Gwirfoddol Sir Ddinbych). Ffoniwch
01492 534091.
Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol Sir
Ddinbych. Ffoniwch 01745 443 194
Banciau bwyd Dyffryn Clwyd.
Ffoniwch 07468 028953
Idris.foodbank@gmail.com
Mind Dyffryn Clwyd – llinellau
cymorth – Lorraine Baylis 01745 351
635 / 01745 336 787
Unllais - Canolfan wybodaeth ar
gyfer yr holl asiantaethau cymorth.
Ffoniwch Joan Doyle 01745 827903/
07766183275 / Director@unllais.co.uk

AGE CONNECT
Cyngor i bobl hŷn yn ystod yr achos
coronafeirws, gan gynnig gwasanaeth
siopa, casglu presgripsiynau a galwad
ffôn wythnosol.
Age Connect Caerdydd a’r Fro,
cyngor i bobl hŷn yn ystod yr achos
coronafeirws, gan gynnig gwybodaeth
am siopau lleol, gwirfoddolwyr yn yr
ardal sy’n fodlon cynnig gwasanaeth
siopa, casglu presgripsiynau a galwad
ffôn wythnosol. Ffoniwch 02920
683600.

WRECSAM

RhCT, Merthyr Tudful a Phen-y-bont
ar Ogwr. Ffoniwch 01443 490650.

CMHT (Tîm Iechyd Meddwl Cymunedol)
Wrecsam, Tŷ Derbyn 0300 085 8000

Sir y Fflint. Ffoniwch 0845 549969.

Banciau bwyd Wrecsam – 07538
547971

CONWY
Grŵp Cymorth Covid-19 Clwb Rygbi
Nant Conwy, cynnig cymorth i bobl yn
ystod yr achos Covid-19, rhwydwaith
o wirfoddolwyr ar draws cefn gwlad
Conwy sy’n helpu gyda siopa, galwad
ffôn gyfeillgar a dosbarthu prydau
ar ran busnesau lleol. Ffoniwch Llion
Jones 07444 805078.
CVSC (Cyngor Gwasanaethau
Gwirfoddol Conwy). Ffoniwch 01824
702 441

CADW MEWN CYSYLLTIAD
Mae http://www.facebook.com/
goldiescymru yn ddolen i Goldies
Cymru, sef cymuned Facebook sy’n
cysylltu pobl hŷn ar-lein. Maent yn
trefnu sesiwn fyw (neu wedi’i recordio
ymlaen llaw) Goldies Mini Sing &
Smile unwaith yr wythnos trwy eu
tudalen Facebook, lle y gall unrhyw un
gymryd rhan wrth ganu. Gall pobl hŷn
gymryd rhan, anfon ceisiadau, gwneud
sylwadau a rhannu ein deunydd a’n
fideos er mwyn peri i’r Goldies a’r
gymuned ehangach deimlo eu bod
yn cadw mewn cysylltiad yn ystod y
cyfnod hwn.

wwha.co.uk 39

Oriau agor dros y Nadolig

Eleni, byddwn yn cau ar gyfer y Nadolig am
4pm ar ddydd Mercher 23 Rhagfyr 2020 tan
8.30am ar ddydd Llun 4 Ionawr 2021

Nadolig
LLAWEN

Am argyfyngau yn ystod y
cyfnod hwn, ffoniwch

0800 052 2526

AR GAU
4PM
DYDD MERCHER
23 RHAGFYR
TAN 8.30AM
DYDD LLUN
4 IONAWR

Am help gyda gwaith trwsio nad yw’n waith trwsio brys, neu ymholiadau am daliadau rhent,
trowch at ein gwefan sef wwha.co.uk

