
Croeso i’r rhifyn diweddaraf o’r newyddlen!  Ynddi mae sylw i berson sydd wedi gwirfoddoli ers 
blynyddoedd, mudiad cenedlaethol sy’n chwilio am ragor o wirfoddolwyr yng Ngwynedd, rhestr o gyfle-
oedd gwirfoddoli sydd wedi cyrraedd ein swyddfa yn ddiweddar, ynghyd â manion eraill i’ch diddori go-
beithio!  Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn croesawu galwadau gan unrhyw un sydd â 
diddordeb mewn materion yn ymwneud â gwirfoddoli— felly cofiwch gysylltu ar 01286 672626 / 01341 
422575 neu e-bostio:-  gwirfoddoli@mantellgwynedd.com  

Newyddlen Gwirfoddoli  
Ebrill 2013                  Rhif:- 6 

Wythnos Gwirfoddolwyr 2013. 
 

A wyddech chi fod yr wythnos 
gyntaf ym Mehefin yn cael ei 
hadnabod fel Wythnos Gwirfod-
dolwyr bob blwyddyn?  Nod yr 
wythnos yw cydnabod, recriwtio 
a gwobrwyo gwirfoddolwyr.   

 
 

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd  yn 
trefnu digwyddiad arbennig i ddathlu cyfra-
niad gwirfoddolwyr yn y sir.  Cynhelir ‘Te 
Dathlu a Diolch’ ym Mhortmeirion pnawn 
Iau, 6ed Mehefin o 1.30pm 
ymlaen.    
   

Byddwn yn anfon gwahoddiadau 
ddechrau Mai ac os ydych chi’n 
gwirfoddoli …..mae croeso i chi 
ymuno yn y dathlu!   

Cwrs Blasu cyfrifiaduron 
 Ydi defnyddio technoleg yn broblem i  
       chi?   
 A fuasech chi’n hoffi gallu cysylltu  
       gyda’ch wyrion drwy ddefnyddio e-bost 
       neu ‘Facebook’? 
 Camera digidol — ond beth wedyn?   

 

Mae cyfle i chi ddod i drafod unrhyw agwedd o ddefnyddio 
cyfrifiaduron AM DDIM mewn dau sesiwn arbennig a gynhelir 
ym Mantell Gwynedd yng Nghaernarfon, dydd Gwener,  24ain 

Mai.   Mae dewis o amseroedd :-  
10.00am tan 12.00pm, neu 2.00 tan 4.00pm.  

 

CROESO CYNNES I BAWB 
 — dim bwys beth yw’ch gallu ar hyn o bryd! 

 

Llenwch a dychwelwch y ffurflen oren sydd gyda’r Newyddlen 
yma—byddwn yn cysylltu gyda chi wedyn (yn yr wythnos yn 
dechrau 13eg Mai) i gadarnhau os oes lle i chi.   

Mudiad y rhifyn ……... 
 
 
 
 
 
Yn y Gymdeithas Strôc, credwn mewn bywyd ar ôl strôc, ac mae’n rhedeg drwy bopeth rydym yn ei 
wneud. Mae ein gwaith yn cynnwys helpu pobl sydd mewn perygl o gael strôc i wybod yn well sut i’w 
atal, ariannu ymchwil arloesol, ymgyrchu dros newid a chynorthwyo dros 35,000 o oroeswyr strôc le-
dled y DU trwy ein Gwasanaethau Cyfathrebu a Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth. 
 
Credwn y dylai holl oroeswyr strôc gael cymorth i wella cymaint â phosibl. Ledled gogledd Cymru, mae 
ein cydlynwyr yn cynnig cymorth amhrisiadwy i oroeswyr strôc trwy eu helpu i ddeall yr hyn sydd wedi 
digwydd iddynt a’u harwain wrth iddynt lywio trwy’r systemau gofal cymdeithasol ac iechyd, sydd yn 
aml yn gymhleth.  Gallant roi cyngor ymarferol a sicrwydd i gael pobl adref mor gyflym â phosibl, a 
gweithio i atal aildderbyniadau i ysbytai ac ymyriadau gofal cymdeithasol yn y dyfodol. 
 
Yn sylfaen i’n gwaith yng Nghymru y mae dros 400 o wirfoddolwyr ymroddedig sy’n gweithio ledled ein 
swyddogaethau, gan gynnwys ein gwasanaethau, codi arian ac ymgyrchu, a dylanwadu ar waith. Os 
oes gennych ddiddordeb yn ein cynorthwyo ni yn ein nod i atal strociau a chynorthwyo’r rheiny sy’n 
byw gydag effeithiau strôc, cysylltwch â ni. 
 
Ffoniwch ein swyddfa yng ngogledd Cymru ar 01745 786900 neu ewch i’n gwefan stroke.org.uk 
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I gyd-fynd ag Wythnos Gwirfoddolwyr 2013…… 

CYSTADLEUAETH TYNNU LLUN 

Teitl:- „Gwirfoddoli yng Ngwynedd‟ 
 

Cyfle i ennill “HAMPER” i‟ch mudiad!!! 
 

Mae Canolfan Gwirfoddoli Gwynedd yn gwahodd unigolion a / neu  fudiadau i anfon llun sydd 
yn cyfleu GWIRFODDOLI yng Ngwynedd.  Rydyn ni'n chwilio am luniau o bobl yn gwirfod-
doli, gallant fod o unrhyw oed, yn gwneud unrhyw weithgaredd ….codi arian, cefnogi, helpu 
gydag anifeiliaid, gwaith amgylcheddol …mae’r dewis yn eang, a chi piau’r dewis!!!   

                 Bydd detholiad o’r lluniau yn cael eu harddangos yn ystod Wythnos Gwirfoddolwyr.    
 

Gall unrhyw un, o unrhyw oed, anfon lluniau i mewn, ond mae'n rhaid i'r ffotograffydd gael caniatâd y rhai fydd 
yn y llun cyn ei anfon atom.  

 

Y dyddiad cau yw dydd Gwener, 24ain Mai 2013.    
  

Ffurflenni cystadlu a chanllawiau llawn ar gael o’r swyddfa - cysylltwch â ni!  

 

 

Gwirfoddolwraig y rhifyn …… 
GWENANT ROBERTS o Nant Gwynant   

Mae Gwen yn ddynes ei milltir sgwar, wedi byw yn Nantgwynant ar hyd y blynyddoedd, wedi magu 3 o feibion ac erbyn 
heddiw yn hen Nain neu Naini. Mae’n braf iawn cael sgwrsio gyda Gwen, mae hi’n cofio pawb a phob dim sydd yn mynd 
ymlaen yn ei chymuned leol, yn giamstar ar y cyfrifiadur ac yn ‘postio’ yn ddwy-ieithog  ar ‘facebook’ yn  reit aml. 
 

Dechreuodd wirfoddoli gyda ffrind o’r pentref yn 1990 – roedd y ddwy ohonynt yn rhan o’r rhwydwaith a sefydlodd  Can-
olfan Felin Fach ym Mhwllheli.  Mae Gwen wedi parhau i wirfoddoli yno ar hyd y blynyddoedd, yn helpu yn y Ganolfan yn y 
sesiynau ‘Galw Heibio’, yn cael paned a sgwrs ac hefyd yn Gadeiryddes ar y Bwrdd Llywodraethol.  Yn ogystal â gwirfoddoli 
ym Mhwllheli, mae Gwen wedi rhoi un diwrnod yr wythnos o’i hamser i helpu yn siop Y Groes Goch ym Mhorthmadog ers 
14 o flynyddoedd.  Defnyddiodd ei phrofiadau i helpu criw bach lleol i sefydlu Cwmni Gwynant yn Nantgwynant ac mae’n 
parhau fel ymddiriedolwr.   Mae’r Cwmni yma wedi adnewyddu Capel Bethania a’i wneud yn gaffi llwyddiannus a 
chanolfan i’r gymuned gyfarfod. 
 

Pan ofynnais i Gwen am ei rheswm pennaf dros wirfoddoli  - rhestrodd lu o atebion yn syth: -  mynd a rhywun allan o’r ty, 
gwneud ffrindia newydd, rhoi pwrpas i fywyd; dim pwysau run fath â gwaith cyflogedig; medru dewis i wneud oriau sy’n 
gyfleus; lleihau unigrwydd; rhannu profi-
adau; cael fy nghynnwys mewn digwyddi-
adau, cyfle i ddysgu bob math o bethau 
newydd.  Mae gwirfoddoli yn help i gael 
swydd gyflogedig hefyd.   Os yw rhywun 
yn y gweithle,  ac os oes agoriad  yno—
mae'n fantais bod yn adnabyddus i'r 
cyflogwr.  Cafodd gynnig amryw swydd yn 
ystod yr ugain mlynedd dwytha. . 
 

Gyda diddordeb mawr mewn hanes, 
ysgrifennodd Gwen lyfr am ei hardal ene-
digol  ‘NANTGWYNANT ‘ mae’r llyfr yn 
hollol ddwy-ieithog ac elw o’r gwerthiant 
yn cael ei gyfrannu i’r gymuned leol. 
 

Hoffai Gwen weld rhagor o bobl yn cym-
ryd rhan yn eu cymuned.  Does ddim rhaid 
cael arian bob amser, mae criw o wirfod-
dolwyr yn medru cyflawni cymaint gyda’i 
gilydd ac yn dysgu drwy barchu barn 
pawb. 
 

Dyma lun o Gwen—yn helpu unwaith eto—ac yn cael pleser mawr wrth edrych ar ôl ei gorwyr Ioan Wyn.  
 

DIOLCH YN FAWR AM EICH AMSER GWEN  
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