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Gwaith ar y gweill yng Nghaernarfon
Mae’r gwaith ar y gweill yng Nghaernarfon.
Mae’r gwaith yn mynd rhagddo ar ein canolfan
ragoriaeth newydd i bobl sy’n dioddef o ddementia ar
gyrion y dref hanesyddol.
Mae’r ganolfan newydd - Canolfan Bryn Seiont Newydd
- yn cael ei hadeiladu ar hen safle Ysbyty Bryn Seiont.
Fel rhan o’n hymgyrch i godi ymwybyddiaeth a
recriwtio staff rydym yn agor safle newydd yng
nghanol y dref.
Bydd Siop Ofal Canolfan Bryn Seiont ar y Stryd Fawr yn
lle y bydd pobl yn gallu galw i gael mwy o wybodaeth
am ein gwaith, a maes o law, bydd y ganolfan yn lle
addas i gynnal cyfarfodydd a sesiynau hyfforddi.
Mae ein hymdrechion i godi ymwybyddiaeth o
ddementia eisoes wedi cael hwb mawr gan ganolfan
gelfyddydau flaenllaw yn y dref.
Galeri Caernarfon yw’r sefydliad cyntaf yng Ngogledd
Orllewin Cymru i gefnogi’r prosiect Angylion Porffor
sy’n prysur godi momentwm.
Mae Mario Kreft o Parc Pendine yn cefnogi’r cynllun
yn frwd ac mae’n gobeithio y bydd siopau, busnesau a
sefydliadau eraill yn yr ardal yn gwneud yr un fath.
Canolfan gelfyddydol y Galeri yw’r gyntaf i gefnogi’r
cynllun. Roedd Gwyn Roberts y prif weithredwr, yn falch
dros ben o addo ei gefnogaeth, ac yn ei ystyried yn
gam syml ond pwysig i wella cynhwysiant.
Bydd pob sefydliad sy’n cymryd rhan yn cael llawlyfr
saith pwynt i’w helpu i ddeall y salwch a’r symptomau,
sy’n gallu cynnwys dryswch, syllu ac ailadrodd yr un
cwestiynau neu sylwadau. Cynhelir sesiwn hyfforddi byr
gan aelod o dîm arbenigol Parc Pendine.
Yna bydd y safleoedd yn gosod sticeri a phosteri
“Angylion Porffor” i ddangos bod staff yn deall y
problemau sy’n gallu codi ac yn gwybod sut i ymateb.
“Mae pobl ganol oed a phobl oedrannus yn rhan fawr
o’n demograffeg yma yn y Galeri ac mae gwybod sut
i ymateb yn rhan o ofal cwsmeriaid yn gyffredinol,”
meddai Gwyn.
“Mae’n ategu ein nod cyffredinol i gynnig gwasanaeth
effeithiol a chyfeillgar i bawb sy’n dod yma i’r Galeri,
felly o’n persbectif ni, mae’n gwneud synnwyr.
“Mae gennym 50 o staff rhan amser a llawn amser yma
ac mae’r ymateb i’r syniad o ymuno â’r cynllun wedi
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bod yn hynod o gadarnhaol. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn
adnabod rhywun, boed yn ffrind neu’n berthynas, sy’n
dioddef o ryw fath o ddementia ac felly maen nhw’n
gallu deall y problemau,” meddai.
Dywedodd Mario y bydd Canolfan Bryn Seiont, a fydd
yn agor ym Medi 2015, yn cyflogi mwy na 100 o staff.
Bydd yn helpu i godi proffil dementia a dileu’r diffyg
dealltwriaeth sydd gan nifer o bobl am y salwch.
“Mae’r ymgyrch Angylion Porffor mor hawdd i’w
weithredu ac eto mae’n gallu gwneud gwahaniaeth
mawr i gynifer o bobl.
“Roedd angen rhywun i gychwyn yr ymgyrch yng
Nghaernarfon ac roeddem yn chwilio am sefydliadau
â’r un meddylfryd â ni. Rydym yn ddiolchgar iawn i
Gwyn ac i’r Galeri am groesawu’r syniad a chytuno i fod
y sefydliad cyntaf i ymuno â’r cynllun,” meddai.
“Mae’n briodol iawn gan fod polisi cyfoethogi yn
Parc Pendine sy’n golygu ein bod yn defnyddio’r
celfyddydau i helpu i wella ansawdd bywyd y
preswylwyr yn ein cartrefi.
“Rydym yn gobeithio gweithio gyda’r Galeri yn y
dyfodol fel rhan o’n rhaglen gyfoethogi yn y gymuned
leol yn ardal Caernarfon.
“Byddai pob busnes yn elwa ar gefnogi rhywbeth fel
hyn gan fod pobl â dementia yn aml yn gallu teimlo’n
ynysig iawn ond os ydyn nhw’n cael profiad da ac
ymateb addas maen nhw’n debygol o ddychwelyd. Yn
syml, mae’n arfer da i fusnesau,” meddai.
Cafodd Mario ei ysbrydoli i agor ei gartrefi gofal cyntaf
yn 1985 pan ddaeth yn rhwystredig am na allai ddod
o hyd i ofal addas ar gyfer ei nain Rene Warburton, o’r
Rhyl, a oedd yn dioddef o ddementia.
Mae disgwyl i Lywodraeth Cymru gynnig cefnogaeth
ffurfiol i ymgyrch y Angylion Porffor yn ddiweddarach
eleni.
“Po fwyaf o bobl sy’n deall ac yn siarad amdano, po leiaf
fydd y stigma sy’n gysylltiedig ag ef ac yn y pen draw ni
fydd ond atgof pell,” ychwanegodd Mario.

Mario Kreft with Gwynfor Jones, left, visited the manager of
Galeri, Caernarfon, Gwyn Roberts.
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Y Gweinidog Iechyd yn canmol safonau uchel i reoli heintiau
Mae Gweinidog Iechyd Cymru wedi canmol “safonau uchel”
Parc Pendine ar gyfer rheoli heintiau o ganlyniad i lunio rhaglen
newydd i hyfforddi staff.
Daeth y clod gan yr Athro Mark Drakeford AS pan ddaeth ar
wibdaith i weld y cyfleusterau yng Nghanolfan Bodlondeb, ein
canolfan ragoriaeth ar gyfer gofal dementia yn Wrecsam.
Ar wahân i gael ei dywys o gwmpas yr amrywiaeth eang o
gyfleusterau a chyfarfod y preswylwyr, eu perthnasau ac uwch
reolwyr, neilltuodd amser yn ei amserlen brysur i gyflwyno
gwobrau i dri aelod o staff sydd wedi llwyddo i gwblhau rhaglen
hyfforddi newydd y ganolfan ar gyfer rheoli heintiau.
Meddai Ann Chapman, rheolwr Bodlondeb:“ Fel rhan o’n rhaglen
ddysgu, mae pob aelod o staff yn cwblhau ‘pecyn cymorth’ rheoli
heintiau.
Mae’r llyfryn yn cynnwys cyfres o gwestiynau am y mathau
o heintiau y bydden nhw’n gallu eu gweld wrth gyflawni eu
dyletswyddau a’r dulliau y gellir eu rheoli.
“Yna caiff yr aelodau hynny o staff sydd wedi ennill y marciau
uchaf o ran dangos arfer dda eu dewis i dderbyn un o’n Gwobrau
Semmelweiss.
“ Mae’r gwobrau hyn wedi eu henwi ar ôl Ignaz Phillip
Semmelweis, meddyg o Hwngari o dras Almaeneg sy’n cael ei
adnabod am ei waith arloesol yn hyrwyddo’r arfer o ddiheintio’r
dwylo ag antiseptig.
“Yn aml roedd yn cael ei ddisgrifio fel ‘achubwr mamau’
oherwydd iddo ddarganfod bôd diheintio’r dwylo mewn clinigau
genedigaethau yn lleihau achosion o dwymyn ôl-esgor i raddau
helaeth.”
Y rhai a dderbyniodd y gwobrau, sy’n cynnwys plac wedi ei
arysgrifio a thystysgrif, oedd Katy Topham, 23 oed, sydd wedi bod
yn gweithio yn Parc Pendine am ychydig dros ddwy flynedd, a
James Bowen, 23 oed, sydd wedi bod gyda ni ers pedair blynedd,
ynghyd â Beth Mullock, 48 oed, o Summerhill, Wrecsam, o’r
adran weinyddol, sydd wedi bod yn gweithio i ni ers mwy na 16
mlynedd.
Meddai Mr Drakeford:“Mae deall a chynnwys mesurau rheoli
heintiau mewn gwaith bob dydd yn rhan hollbwysig o ofal, boed
ym maes iechyd neu ofal cymdeithasol.
“Roeddwn yn falch o ymweld â Chartref Gofal Parc Pendine i weld
drosof fy hun y safonau uchel sydd wedi cael eu mabwysiadu
yma, ac i longyfarch y staff am eu gwaith caled a’u llwyddiant.”
Meddai Katy Topham:“Mae rheoli heintiau yn briodol yn rhan
arferol o’n gwaith yma ym Modlondeb. Mae’n rhywbeth y mae’n
rhaid i chi fod yn ymwybodol ohono bob dydd wrth wneud eich
gwaith.”
Mae Bodlondeb wedi ei gynllunio’n bwrpasol o gwmpas gerddi
canolog diogel, mewn llecyn tawel gyda gerddi a chefn gwlad yn
ei amgylchynu.
Mae aelod penodol o staff ar gyfer pob uned wyth gwely sy’n
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golygu bod y ganolfan yn gallu canolbwyntio ar nifer eang o
anghenion iechyd meddwl a dementia, yn cynnwys anhwylderau
gweithredol, organig ac affeithiol.
Gyda lolfa ym mhob uned i ymlacio, symbylu a byw fel cymuned,
mae Bodlondeb yn ymfalchïo yn yr ysbryd teuluol sydd yno.
Rhoddir pwyslais cryf ar therapi cerdd a chelf i breswylwyr, ac
mae staff yn cynnal sesiynau cyd-ganu ar gyfer y preswylwyr
a chynhelir dosbarthiadau creadigol bob wythnos gan artist
preswyl, Sarah Edwards.
Agorwyd Bodlondeb yn swyddogol gan Brif Weinidog Cymru,
Carwyn Jones ym mis Tachwedd 2010 pan gyfeiriodd at y
ganolfan fel ‘model gofal arloesol”.
Trefnwyd yr ymweliad ar ôl i’r Gweinidog Iechyd ofyn i Mario Kreft,
perchennog Parc Pendine am gael dod i weld eu gwaith.
Cafodd y Gweinidog ei gyfarch gan Mr Kreft a’i wraig, Gill ar ôl
cyrraedd, ynghyd a grŵp o uwch reolwyr o Fodlondeb a’n cartrefi
gofal eraill. Cafodd ei dywys o gwmpas y ganolfan, gan ymweld â
nifer o lolfeydd eang ac ystafelloedd preswylwyr.

Mark Drakeford AC yn derbyn darn o waith celf gan Elaine Edwards, un o’r preswylwyr a
Sarah Edwards yr Artist Preswyl.

Mark Drakeford AC gyda rheolwr Bodlondeb, Ann Chapman a Mario Kreft

Mark Drakeford, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn cyflwyno
gwobrau i aelodau o staff Katie Tophan, James Bowden a Beth Mullock
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AC yn annog gweddill Cymru i gefnogi’r ymgyrch codi ymwybyddiaeth o ddementia
Mae’r ymgyrch i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd o effaith
dementia wedi ei ganmol gan uwch aelod o Lywodraeth Cymru.
Mae Aelod Cynulliad Wrecsam, Lesley Griffiths, sydd hefyd yn
Weinidog dros Gymunedau a Threchu Tlodi, yn annog gweddill
Cymru i ymuno â phrosiect y Angylion Porffor a lansiwyd gan
Parc Pendine yn Wrecsam.
Nd Angylion Porffor yw codi ymwybyddiaeth o ddatblygiad
dementia a helpu pobl i wybod sut i ymateb i’r rhai sy’n dioddef
ohono.
Mae Dinbych a Chaernarfon eisoes wedi dilyn esiampl Wrecsam
ac meddai Ms Griffith: “Mae dementia’n broblem gynyddol, yn

arbennig ymysg y boblogaeth hŷn, ac mae angen ei drin yn
ofalus, yn ystyrlon a gyda chydymdeimlad.
“Rydym yn gwybod fod dementia’n cynyddu yn ogystal ag
ymwybyddiaeth pobl ohono. Syniad Angylion Porffor yw bod
pobl yn gallu adnabod y rhai sydd â phroblemau iechyd.
“Mae’n braf gweld Wrecsam yn arwain y ffordd yn y maes hwn
ac rwy’n croesawu’r ffaith bod trefi eraill yn ymuno â’r ymgyrch
hon. Gobeithio y bydd yn parhau i dyfu ar draws Cymru gyfan fel
bod y rhai sy’n dioddef o ddementia’n cael eu trin gyda pharch a
goddefgarwch.”
Mae Ian Lucas, AS Wrecsam, sydd â phrofiad personol o’r salwch

gan fod ei fam yn dioddef o Afiechyd Alzeimer, y ffurf fwyaf
cyffredin o ddementia, hefyd wedi bod yn un o gefnogwyr
blaenllaw i ymgyrch y Angylion Porffor.
Mae wedi annog busnesau i ymuno â’r ymgyrch a lansiwyd gan
Norman McNamara o Torquay sy’n dioddef o Alzheimer ar ôl
cael diagnosis chwe blynedd yn ôl ac sydd wedi ei hyrwyddo
yng Nghymru gennym ni.
Anita Moran, cydlynydd gweithgareddau a lles yn Parc Pendine,
oedd y person cyntaf yng Nghymru i ddod yn llysgennad y
cynllun ac mae’n gwybod beth mae’n ei olygu pan fo rhywun
agos atoch chi’n dioddef o ddementia

Lesley Griffiths AC gyda, o’r chwith, Anita
Moran, Mario Kreft a Chris Hodge.
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Cyn fydwraig a gafodd waedlif ar yr ymennydd yn arddangos ei gwaith mewn arddangosfa gelf
Mae cyn fydwraig a gafodd waedlif ar yr ymennydd
wedi darganfod fod ganddi ddawn arlunio a
dangosodd ei gwaith mewn arddangosfa.
Dangosodd Jayne Jones, un o breswylwyr Bryn
Bella yn Parc Pendine, ei darluniau am y tro cyntaf.
Roedd Jayne o Kelsall, sy’n 50 oed ac yn fam i dri
o blant yn arfer gweithio yn Ysbyty’r Countess of
Chester, ond bum mlynedd yn ôl daeth ei merch
Rachel, a oedd yn 16 oed ar y pryd, o hyd iddi yn
cael ffit.
Mae Lyn, mam Jayne, yn credu bod ymgolli mewn
celf wedi cael effaith gadarnhaol ar fywyd Jayne.
Meddai: “Rwy’n credu ei bod yn elwa llawer arno. “
Mae’n ffordd iddi fynegi ei hun ac mae’n ei hysgogi,
a dyna sydd ei angen arni. Mae wedi bod yn
therapi da i Jayne.
“Maen nhw’n canolbwyntio ar yr hyn mae pobl yn
gallu ei wneud yn Parc Pendine, yn hytrach na’r hyn
na allan nhw ei wneud.
“Dim ond ei llaw chwith mae hi’n gallu ei
ddefnyddio oherwydd ei bod wedi cael gwaedlif
ar yr ymennydd. Mae’n anhygoel ei bod yn gallu
defnyddio ei llaw chwith gan ei bod yn ddiffrwyth
yr holl ffordd i law ei hochr dde ac roedd hi’n arfer
defnyddio ei llaw dde.
Bellach mae hi wedi dysgu defnyddio ei llaw arall.
“Rwy’n dod i weld Jayne deirgwaith yr wythnos.
Rwy’n credu ei fod yn gartref da iawn. Mae’r gofal
nyrsio, popeth yma, yn dda.
Mae yna lawer o wahanol weithgareddau, llawer
o bethau’n digwydd, fel heddiw. Mae bob amser
yn braf dod â phawb at ei gilydd. Mae ysbryd
cymunedol yma, ac mae pawb yn ffrindiau.”
Trefnwyd bod yr arddangosfa gelf, a oedd yn
dangos gwaith Jayne, yn digwydd yr un pryd â
Diwrnod Agored Cartrefi Gofal Cenedlaethol.
Trefnwyd digwyddiadau a gweithgareddau i
gryfhau’r cyswllt rhwng preswylwyr cartrefi gofal
a’u cymuned leol gan sefydliadau gofal trwy’r
Deyrnas Unedig. Yng Nghymru caiff popeth ei
gydlynu gan Fforwm Gofal Cymru.
Yn Parc Pendine roedd y gweithgareddau’n
cynnwys sesiwn cyd-ganu a gweithdy cof, blasu
bwydydd, sesiwn grŵp barddoniaeth, pnawn
crefftau, te pnawn, a chadw’n heini a garddio.
Roedd gwaith egin artist arall yn cael ei arddangos,
sef Alan Hassall un arall o breswylwyr Parc Pendine.
Roedd y cyn beiriannydd 67 oed yn falch iawn o
arddangos y gwaith caled yr oedd wedi ei wneud.

Jayne Jones yn dangos rhai o’i gweithiau celf
i’w mam Lyn Bullen

Preswylwyr o
Benybryn yn y
sesiwn crefftau.
Sophie Ellis gyda
Suzanne Lewis a
Sara Berhe
Laura Stevenson yn cael cymorth gan Olivia Pridding-Hull
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Preswylwyr artistig yn dangos eu dawn peintio
Mae preswylwyr artistig wedi dangos bod
ganddynt ddawn peintio.
Maent wedi peintio nifer o botiau planhigion
mewn lliwiau llachar i greu arddangosfa lachar
o blanhigion hosta yng ngardd cartref gofal
Penybryn.
Mae Sarah Edwards, yr artist preswyl wrth ei bodd
â’r canlyniadau.
Meddai:“Maen nhw wedi creu potiau blodau
lliwgar iawn y maen nhw’n wirioneddol falch
ohonynt.
“Gofynnwyd i’r dosbarth beintio eu dyluniadau
eu hunain ar y potiau planhigion, felly maen nhw
wedi cael eu hysbrydoli i’w haddurno.”
Mae Sarah yn credu bod y dosbarthiadau celf yn
chwarae rhan hollbwysig yn lles y preswylwyr.
Meddai:“ Fel y gwelwch chi, maen nhw’n teimlo
eu bod wedi cyflawni rhywbeth. Mae’n rhoi
ymdeimlad o bwrpas a chyfle i ryngweithio’n
gymdeithasol gyda phobl eraill.
Yn aml mae’n esgor ar greadigrwydd na wyddai
rhai oedd ganddynt.”
Bu John Sheen, garddwr Parc Pendine, yn
cydweithio â’r dosbarth celf i greu’r arddangosfa.
Meddai:“Mae’r lliwiau llachar yn amlwg yn dda
i ysgogi’r preswylwyr, ond maen nhw wedi eu
defnyddio mewn ffyrdd cynnil.”
Meddai Alan Hassal, un o’r preswylwyr, sy’n 67
oed:“Mae creu celf yn Pendine wedi rhoi ystyr
newydd i fy mywyd. Mae’n ffordd i fynegi rhan
ohonof nad oeddwn yn gwybod a oedd yn
bodoli.
“Y peth da am Pendine yw bod llawer o
weithgareddau’n digwydd bob dydd ac felly
dydych chi byth yn diflasu.”
Meddai Tracey Green, Arweinydd y Prosiect
Cyfoethogi yn Parc Pendine:“ Mae’r preswylwyr
yn wych, ac mae’r holl waith y maen nhw’n ei
wneud yn anhygoel. Mae’n dangos bod pobl o
bob oed a gallu’n gallu gwneud unrhyw beth.”
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“Mae creu celf yn
Pendine wedi rhoi
ystyr newydd i
fy mywyd. Mae’n
ffordd i fynegi
rhan ohonof nad
oeddwn yn gwybod
a oedd yn bodoli.”

Sarah Edwards, artist preswyl a John Sheen,
garddwr a Jayne Jones, un o’r preswylwyr
gyda’r potiau planhigion.
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Preswylwyr yn cydweithio â cherddorfa fyd-enwog
Ymunodd ein preswylwyr â cherddorfa fyd-enwog i
berfformio yn Eisteddfod Ryngwladol Llangollen.
Bu grŵp cerddorol o sefydliad gofal Parc Pendine,
Wrecsam, yn cymryd rhan mewn gweithdy cerddorol
gyda cherddorfa enwog Hallé yn yr ŵyl.
Y noson gynt, noddodd Parc Pendine gynhyrchiad
arbennig o Sweeney Todd ym mhafiliwn yr Eisteddfod:
Sweeney Todd: the Demon Barber of Fleet Street gyda
Bryn Terfel.
Roedd Bryn, a gafodd ganmoliaeth arbennig pan
chwaraeodd ran Sweeney Todd yn Broadway gyda’r
actores Emma Thompson sydd wedi ennill Oscar, yn
rhannu’r llwyfan yn Llangollen gyda’r tenor Wynne
Evans, seren yr hysbysebion teledu Go Compare.
Ar ôl perfformiad rhagorol, bu Bryn a gweddill y criw
dawnus mewn derbyniad arbennig a chyflwynwyd
tystysgrif i berchenogion Parc Pendine, Mario a Gill
Kreft, i gydnabod eu cefnogaeth i’r ŵyl.
Mae cerddorion proffesiynol arbennig o gerddorfa’r
Hallé wedi bod yn gweithio gyda Parc Pendine am y
chwe blynedd diwethaf fel rhan o’r rhaglen gyfoethogi
arloesol, sy’n ehangu profiadau preswylwyr a hefyd
yn chwarae rhan allweddol mewn datblygu staff a
hyfforddiant personol.
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I gynhesu, dechreuodd y triawd o’r Halle, Hugh
McKenna ar yr obo a’r allweddau, Caroline Abbott
ar y ffidil a David Petrie ar y sielo, chwarae detholiad
o ddarnau clasurol a darnau mwy modern fel y brif
thema o’r sioe gerdd, Oklahoma tra oedd y preswylwyr
yn clapio a symud i’r gerddoriaeth.
Parhaodd y sesiwn am awr gyda’r tempo yn amrywio
yn ystod y cyfnod hwnnw. I orffen y cyfan rhannodd y
triawd offerynnau yn cynnwys maracas, tambwrinau,
a drymiau bongo er mwyn i breswylwyr Parc Pendine
a’r disgyblion ysgol oedd yno gyd-chwarae’r alaw
draddodiadol o’r Alban Over the Sea to Skye, i gyfleu
sŵn y gwynt yn hyrddio a’r tonnau’r torri.
Meddai Edith Williams, un o’r preswylwyr, sy’n 95
oed: “Rwyf wedi bod yn cymryd rhan yn y gweithdai
gyda’r bobl o’r Hallé ers tua tair blynedd ac rwy’n eu
mwynhau’n arw.
Un arall o’r preswylwyr a fwynhaodd yr adloniant oedd
Christine Jones sy’n 70 oed.
Meddai: “Rwyf wedi mwynhau fy hun yn fawr iawn.
Mae canu a chwarae yn y sesiynau hyn gyda’ch
ffrindiau’n wych ac mae’n braf ein bod yn gallu
gwneud hyn gyda cherddorion gwych fel y rhai o’r
Hallé.”
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Sioe o flodau!

Cubs yn gwneud blychau adar i’r preswylwyr

Disgyblion Ysgol
Victoria, blaen o’r
chwith, Sophie Moran,
Lottie Birchall ac
Alfie Jeffs gyda chyd
ddisgyblion, Charlie
Burton, Glyn Owens
ac Anyana Joshi,
preswylwyr, Annice
Thomas, Gladys
Strange, Betty Coggins
a Stan Speed dan
wyliadwriaeth y staff
Anita Moran, Helen
Watts a Kellye Phillips

Mae preswylwyr sy’n hoff o arddio o’n cartref gofal Hillbury wedi ymuno â disgyblion ysgol
gynradd i greu cynefin lliwgar ar gyfer blodau gwyllt.
Mae’r prosiect cymunedol Tyfu’n Wyllt yn boblogaidd a galwodd disgyblion o ysgol gynradd
Victoria heibio i blannu hadau blodau gwyllt a gyflenwyd gan y Gerddi Botaneg Brenhinol yn Kew.
Yn ôl Anita Moran, cydlynydd gweithgareddau Hillbury House, nod y prosiect yw creu cynefinoedd
blodau gwyllt cynhenid y Deyrnas Unedig i ddenu bywyd gwyllt.
Meddai:“Mae’r preswylwyr bob amser wrth eu boddau pan mae plant o Ysgol Victoria yn dod i
Hillbury House ac roedden nhw’n falch o weithio ar brosiect fel Tyfu’n Wyllt.
“Mae’r plant wedi plannu hadau blodau gwyllt yn yr ysgol ac maen nhw wedi ein helpu i blannu
hadau yma yn Hillbury House hefyd. Y syniad yw y gall y preswylwyr a’r plant ddod yn ôl yma, ar ôl
i’r planhigion dyfu a blodeuo, i’w mwynhau a’u trafod.
“Bydd nifer o’n preswylwyr hŷn yn cofio dolydd blodau gwyllt, rhywbeth nad yw plant heddiw’n
cael y cyfle i’w weld. Yn ôl Kew, rydym wedi colli 97% o’n dolydd blodau gwyllt ers y 1930au.”
Ychwanegodd Cindy Clutton, y Rheolwr:“Fel rhan o’r prosiect Tyfu’n Wyllt, rydym wedi plannu’r
hadau a roddwyd i ni gan y Gerddi Botaneg Brenhinol yma yng ngerddi Hillbury House, a
gobeithio y byddan nhw nid yn unig yn rhoi ychydig o liw ond hefyd yn helpu gloÿnnod byw ac
adar hefyd.
“Mae bob amser yn bleser croesawu plant o ysgol gynradd Victoria. Maen nhw mor gwrtais a
chymwynasgar ac rwy’n gwybod cymaint y mae’r preswylwyr yn mwynhau eu gweld. Rwy’n
credu bod y plant yn elwa llawer ar y profiad hefyd.”
Mae Lesley Wilson, sy’n athrawes Blwyddyn 3 yn ysgol gynradd Victoria yn meddwl ei fod yn syniad
gwych.
Meddai:“Mae bob amser yn braf bod yn rhan o brosiectau fel Tyfu’n Wyllt lle mae pobl hŷn yn cael
cyfle i weithio gyda phlant. Mae’n helpu’r disgyblion i ddeall pobl hŷn yn ogystal â rhoi cyfle iddynt
weithio ar brosiect amgylcheddol pwysig.”
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Mae criw o’r Cubs â’u bryd ar helpu’r gymuned wedi creu blychau adar arbennig yn ein cartref gofal, Gwern
Alyn.
Bu’r criw o 6ed Cubs Wrecsam yn gosod y cartrefi adar a wnaed â llaw, ar goed yng ngerddi hardd Gwern
Alyn.
Cafodd y Cub Noah Clutton, 10, o Wrecsam, amser gwych yn gwneud y blychau adar, a thrwy wneud hynny,
mae gam yn nes at gael bathodyn cymunedol.
Dywedodd:“Roedd yn hwyl oherwydd rydan ni gyd wedi bod yn gweithio hefo’n gilydd yn eu hadeiladu ac
rydw i’n hoffi defnyddio offer. I ddechrau roedd rhaid i ni ddargafnfod pa ddarn oedd yn ffitio ym mhle, yna
eu sgriwio at ei gilydd.
Mae’r cydlynydd gweithgareddau a lles ym Mharc Pendine, Yvonne Moran, wrth ei bodd gyda’r gwaith.
Meddai:“Bydd yn braf i’r preswylwyr. Mae sawl aderyn bach sy’n dod yma a bydd y preswylwyr yn gallu eu
gweld yn y gaeaf ac yn yr haf o’r fan yma, felly bydd yn fendigedig.

Y Cubs Iwan Peagram, Ioan Foster,
Rhys Griffiths a Noah Clutton gyda’r
preswylydd Marion Jenkins
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Kelly yn diolch i’r tîm Byw’n Annibynnol

O’r chwith, Laura
Edwards, Helen
Jones, Lorna Laws,
Audra West, Kelly
Ashford, Jeanette
Whiteley, Lucy
Hughes a Janette
Jones

Mae cleient wedi dweud wrthym sut mae ei bywyd wedi ei
drawsnewid diolch i’n tîm gofal yn y cartref, Byw’n Annibynnol.
Cafodddd Kelly Ashford, 32, driniaeth fawr ar ei chalon pan
oedd yn dair oed, ac mae Byw’n Annibynnol yn ei chefnogi hi
yn ei chartref yn Wrecsam.
Mae Byw’n Annibynnol, gyda staff o 80, yn helpu dros 200
o bobl sydd ag anableddau dysgu ac anableddau eraill, gan
gynnwys dementia, i fyw bywydau annibynnol yn y gymuned.
Dywedodd Kelly: “Mae’r staff yn Byw’n Annibynnol wedi fy
helpu’n fawr. O’u herwydd nhw, rydw i’n fwy annibynnol o
lawer nag yr oeddwn i.
“Rwy’n mynd i Langollen ar fy mhen fy hun ar y tren stêm. Dwi
wrth fy modd hefo hynny a fyddwn i ddim yn gallu mynd oni
bai am staff Byw’n Annibynnol. Rhaid i mi ddiolch iddyn nhw
am hyn. Rydw i wedi bod yn siopa ar fy mhen fy hun yn yr
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archfarchnad hefyd, ac rwyf hyd yn oed wedi dysgu mynd ar
gefn beic am y tro cyntaf.”
Dywedodd Rheolwraig Byw’n Annibynnol, Audra West: “Gall
helpu gyda’r pethau bychain wneud gwahaniaeth mawr i
ansawdd bywydau pobl. Rydym ni’n ymgynghori gyda’r bobl
rydym yn eu helpu er mwyn gweld sut maen nhw eisiau
cymorth.”
Mae Audra wedi bod gyda’r cwmni ers 10 mlynedd ac
yn y cyfnod hwnnw fe helpodd i’w harwain at Wobr Aur
Buddsoddwyr mewn Pobl.
Ychwanegodd: “Rydan ni’n ceisio galluogi pobl i fyw mor
annibynnol â phosibl yn eu cartrefi eu hunain.
“I rai, mae hynny’n golygu eu hail-alluogi i wneud y pethau
roedden nhw’n arfer gallu eu gwneud, ac i eraill, mae’n golygu
eu galluogi i wneud pethau na allent eu gwneud erioed o’r
www.pendinepark.com

blaen.
“Rydym ni’n helpu pobl ag anhawster dysgu i goginio, mynd i
siopa, trin arian a phethau fel yna.
“Un peth rydym ni wedi bod yn ei wneud dros y ddwy neu dair
blynedd diwethaf yw helpu gyda chefnogaeth tenantiaeth.
Mae gennym floc o fflatiau lle gall tua 10 o bobl ddysgu byw’n
annibynnol. Mae gennym gefnogaeth allgymorth, ac rydym yn
eu helpu i ddysgu sut i dalu’r biliau a thrin llythyrau, pethau fel
yna.
“Mae gennym ni dîm da iawn yma yn Byw’n Annibynnol.”
Ychwanegodd dirprwy reolwr Byw’n Annibynnol Laura
Edwards, 28 o Wrecsam: “Mae pawb yn cyd-dynnu’n dda, ac yn
gweithio’n dda fel tîm, ac rydym ni’n helpu’r naill a’r llall o hyd.
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Hwyl go iawn er budd Catrin yn y ffair haf

Fe drefnon ni ddiwrnod hwyliog at achos
difrifol – codi arian at wraig ifanc ddewr iawn
a ddioddefodd losgiadau dychrynllyd mewn
damwain bws.
Yn y ffair haf, cafwyd sesiynau paentio wynebau,
modelau balwn a cherddoriaeth fyw, a
chynhaliwyd y cyfan ar ein safle yn Ffordd
Brynhyfryd,Wrecsam.
Mae cyfran o’r arian a godwyd i’w gyfrannu at
Gronfa Catrin Pugh.
Fe oroesodd Catrin, 20, ar ôl dioddef llosgiadau i 96
y cant o’i chorff yn dilyn damwain bws erchyll yn yr
Alpau yn Ffrainc.
Y ferch ifan o Rossett yw’r unig un yn y byd i
ddioddef anafiadau mor ddinistriol. Roedd mewn
coma am 90 diwrnod ac angen dros 200 o
driniaethau.
Roedd hi’n dychwelyd adref i Ogledd Cymru ar ôl

Preswylwyr Marion Jenkins, Harold Roden a Marion Williams gyda
Teresa Jardine, Catrin Pugh a Jen Roberts

treulio cyfnod yn gweithio mewn canolfan gwyliau
sgïo yn Ffrainc pan ddigwyddodd y ddamwain
erchyll ym mis Ebrill 2013.
Dywedodd y trefnydd Tracey Green, Arweinydd
Prosiect Cyfoethogi Parc Pendine, bod y
digwyddiad yn llwyddiant mawr gyda’r preswylwyr
ac aelodau teulu yn mwynhau gweithgareddau ac
yn crwydro’r stondinau amrywiol.
Dywedodd:“Rwy’n falch fod nifer o blant ac
aelodau teuluoedd wedi bod yma’n ymweld â
phreswylwyr sy’n rhieni ac yn neiniau a theidiau.
Cafwyd awyrgylch braf a phawb yn cael digon o
hwyl.
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Dylan Jones, 8 o Wrecsam gyda’i hen nain Myra Bagnall a’r cydlynydd
gweithgareddau Irene Monks yn eu gwylio

“Rydym wedi mwynhau gemau, cerddoriaeth fyw,
modelu balwnau, paentio wynebau a raffl.”
Ychwanegodd Tracey, fu’n rhan o’r hwyl yn paentio
wynebau ar y diwrnod:“Fe gawsom ni noson i godi
arian hefyd yng Nghlwb y Bers yn Wrecsam, wedi
ei drefnu gan Jen Roberts, rheolwr cofrestredig
dros dro ar Gartref Gofal Gwern Alyn, fu hefyd yn
codi arian at Gronfa Catrin Pugh. Roedd yn noson
ardderchog a chodwyd dros £150.”
Bu cerddorion o Wrecsam, Bill Bishop a Derek Gee
yn diddanu’r preswylwyr a’r gwesteion yn y ffair haf
drwy chwarae cyfres o ganeuon o’r 60au a’r 70au.
Mae gwraig Bill, Karen yn gweithio yng nghegin
Parc Pendine, ac meddai:“Mae wedi bod yn
ddiwrnod bendigedig. Rydym yn dod i chwarae
i’r preswylwyr yn eithaf aml gyda chaneuon gan y
Shadows yn eithaf poblogaidd.
Dywedodd yr artist balŵn, Geraint Davies, sydd
hefyd yn gweithio gyda Byw’n Annibynnol Parc
Pendine yn cefnogi unigolion yn y gymuned, fod
y ffair haf wedi bod yn arbennig iawn a’i fod wedi
mwynhau dangos ei sgiliau modelu balŵns.
Bu un o breswylwyr Bryn Bella, Elizabeth Roberts, 59,
yn mwynhau gweld ei mab a’i hwyrion yn chwarae
gêm o bel droed yn y ffair haf.
Dywedodd:“Mae wedi bod yn ddiwrnod
bendigedig ac rydw i wedi mwynhau’n fawr.”
contents

Suzanne Lewis gyda pheth o’r crochenwaith a luniodd yn y grwp
celf gyda’r cydlynydd gweithgareddau Susie Owen

Dyma Taylor-James Wier, 3 a’i fam Jo Evans, Cymorth Gofal yn rhoi help
llaw yn y pwll hwyaid a’r ymarferydd gofal, Mary Prytherch gyda’i mab
Alex.

Zoe Finn, 9 yn rhoi cynnig
ar y gystadleuaeth sgorio,
a’i chwarae Amy, 10 yn ei gwylio
gyda’u llys-dad Richard Roberts a’i
fam Beth Roberts.

Tracey Green yn paentio wyneb Helen Roberts
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Cael trochiad i godi arian

LEFT: Staff throw water
over Ann Farr during the
challenge.

Cafodd sawl un drochiad go iawn er mwyn casglu arian at
elusen dementia sy’n cefnogi pobl ifanc.
Bu’r criw hwyliog o Barc Pendine yn taflu llond pwcedi o ddŵr
rhewllyd am ben y naill a’r llall i godi arian at Young Dementia
UK.
Mae’r elusen yn cefnogi pobl rhwng 30 a 60 oed sy’n dioddef
o ddementia, yn ogystal â chefnogi eu teuluoedd.
Fe gyfrannodd pawb fu’n cymryd rhan £5 at yr achos a
chofnodwyd yr hwyl ar fideo er mwyn ei rannu ar y cyfryngau
cymdeithasol.
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Dywedodd Ann Farr, Rheolwraig y Ganolfan yn ein cwmni
hyfforddi, Smartcare, ar ôl iddi gael trochfa: “Roedd yn hwyl –
ond nid yn rhywbeth rydw i am ei wneud eto!
“Doeddwn i ddim yn barod am nerth y dŵr. Roedd yn oer
iawn oherwydd ei fod yn syth o’r tap.
“Roedd golwg mor falch ar eu hwynebau wrth fy nhrochi.
“Rwy’n hynod falch o’r tîm, a phob un yn ferched sy’n hoff o
gael eu colur yn berffaith.”
Ychwanegodd Ann: “Mae’r arian yn mynd at Young Dementia
UK. Nid yw’n cael ei ystyried fel salwch pobl ifanc mewn
www.pendinepark.com

gwirionedd, ond mae’n effeithio ar bobl ifanc hefyd. Mae pobl
yn eu 30au’n cael eu heffeithio.
“Y pwrpas yw codi ymwybyddiaeth yn ogystal ag arian i’r
elusen, fel y gallant wneud rhywbeth i helpu.
Roedd Arweinydd Prosiect Cyfoethogi Parc Pendine, Tracey
Green hefyd yn cymryd rhan.
Fe ddisgrifiodd y profiad o gael tywallt llond pwced o ddŵr
oer dros ei phen gan Ann: “Roedd yn wlyb ac yn oer,ond yn
dipyn o hwyl, a’r cyfan at achos da iawn. Mae’r tîm yma ym
Mharc Pendine i gyd wedi cefnogi’r ymgyrch. Roedd yn ffordd
dda o feithrin gwaith tîm.”
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Pâr yn perfformio
i ennill yn
Ninbych

Dangosodd dau fywiog eu bod yn benderfynol o gipio’r wbor gyntaf mewn sioe gŵn.
Daeth Lili Seren Young, sy’n wyth oed ac yn dod o Gellifor, ger Dinbych, a chi Parc Pendine, Daisy, yn
gyntaf yng nghystadleuaeth y clwydi yn Sioe Gŵn Dinbych yng Nghastell Dinbych.
Aeth y pâr egniol dros y clwydi yn chwim iawn a churo’u gwrthwynebwyr.
Mae Lili’n ddisgybl yn ysgol gynradd Trefnant, a chafodd gryn hwyl ar y cystadlu.
Dywedodd: “Fe wnes i fwynhau’n arw, roedd yn andros o hwyl. Roeddwn i’n ei hoffi oherwydd fy
mod yn cael cystadlu gyda Daisy ac mae hi wastad yn neidio o gwmpas y lle.
Mae Daisy yn llawn bywyd ac ychydig yn ddrygionus.
Fe wnaethom ni ymarfer yn y coed y tu ôl i Gastell Dinbych cyn y gystadleuaeth.
“Rydw i’n falch iawn fy mod wedi ennill, ac rwy’n falch o Daisy hefyd. Fe wnaeth hi’n dda iawn ac
roedd hi’n fy annog yn fy mlaen. Roeddwn i’n meddwl y byddwn yn disgyn oherwydd ei bod yn
mynd mor gyflym. Roedd yn flinedig iawn. Rwyf eisiau gwneud sioe gwn arall gyda hi.
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“Fe ges i fwyd Tsieineaidd ar ôl y sioe gŵn. Fe ges i hwyaden, ac yna crempogau i bwdin er mwyn i
mi gael fy egni yn ei ôl.
Ychwanegodd Mary, sef mam falch Lili, a phrif weithredwraig y British Sub-Aqua Club: “Roeddwn i’n
gweithio ar ddiwrnod y sioe gwn ond fe gefais i alwad ffôn gyffrous iawn gan Lili i ddweud ei bod
hi wedi ennill.
Mae perchennog Parc Pendine, Mario Kreft wrth ei fodd gyda llwyddiant Lili a Daisy, sef ci Samoyed
gwyn fel yr eira.
Dywedodd: “Rwy’n meddwl fod egni a swyn y bartneriaeth rhwng Lili a Daisy yn gyfuniad perffaith
i ennill.
Doedd gan neb arall siawns.
Maen nhw wedi gwneud yn arbennig o dda.
Ychwanegodd Daisy, sy’n ddwy oed: Wow!”
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Super Mario yn ennill gwobr fawr
Mae perchennog Parc Pendine wedi
ennill gwobr fawr am ei sgiliau arwain.
Cafodd Mario Kreft MBE ei
anrhydeddu yng Ngwobrau Arwain
Cymru.
Mae’r gwobrau, sydd wedi eu trefnu
ar y cyd gyda Phrifysgol Metropolitan
Caerdydd, yn ceisio cydnabod a
dathlu cyfraniad arweinwyr ac
arweinyddiaeth fel prif sbardun i
dwf economaidd a llwyddiant yng
Nghymru.
Daeth yn fuddugol yn y categori
Arweinyddiaeth yn y Sector Preifat
sydd wedi ei noddi gan asiantaeth
hysbysebu Hello Starling.
Cyflwynwyd y wobr mewn cinio i
ddathlu ac yna seremoni yn ngwesty’r
Hilton, Caerdydd.
Sefydlwyd Parc Pendine gan Mario
a’i wraig, Gill, sy’n byw yn Ninbych, yn
1985.
Roedd gan y ddau ohonynt hen
neiniau a theidiau oedd angen gofal
ac nid oedd y llefydd y buont yn eu
gweld yn bodloni eu gofynion – felly
dyma gychwyn eu “cartref gofal
teuluol” eu hunain.
Mae’r sefydliad bellach yn cyflogi
mwy na 650 o bobl mewn saith
cartref gofal, cwmni gofal yn y cartref,
Byw’n Annibynnol, a’u Canolfan
Addysgu Gofal fewnol.
Mae’r gwaith wedi cychwyn ar
ganolfan ragoriaeth i bobl sy’n
dioddef dementia a fydd yn creu 100
o swyddi newydd yng Nghaernarfon
ar safle’r hen ysbyty gymunedol,
Ysbyty Bryn Seiont.
Derbyniodd Mario’r MBE yn 2010 am
ei gyfraniad i ofal cymdeithasol yng
Nghymru.
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