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arbennig pan mae un o’r cerddorion
gorau yn y byd yn ei chwarae”

Sylw gan frenhines harddwch
Penodi rheolwraig canolfan ragoriaeth
Sue’n mynd i barti Brenhinol

<

cynnwys

www.pendinepark.com

Caernarfon 01286 476676

admin@pendinepark.com

Wrecsam 01978 720242

<

Preswylwyr yn taro tant gyda cherddorion o safon fyd-eang
Fe ymunodd preswylwyr talentog ein cartref gofal gyda
cherddorion o safon fyd-eang i berfformio yn Eisteddfod
Gerddorol Ryngwladol Llangollen.
Bu’r grŵp swynol yn cydweithio mewn gweithdy cerddorol
gyda Jenny Pearson, cantores a thiwtor llawrydd, a’r pianydd
Annette Bryn Parri. Mae gan y ddwy brofiad o weithio gydag
Opera Cenedlaethol Cymru.
Estynnwyd gwahoddiad i bobl ifanc o ysgolion ar draws
Gogledd Cymru a Swydd Amwythig, a oedd yn ymweld â’r
ŵyl ar y Diwrnod Plant enwog i sesiwn a drefnwyd gan Barc
Pendine, am mai ni oedd yn noddi’r diwrnod cyfan.
Fe wnaethant ymuno yn y sesiynau canu a symud egnïol yn
llawn brwdfrydedd, sesiynau a gynhaliwyd yn ardal gyfarfod
Ffrindiau’r Eisteddfod.
Roedd Annette a Jenny, sydd hefyd wedi gweithio fel tiwtor
cerddoriaeth gyda’r corau enwog Only Boys Aloud ac Only
Kids Aloud, eisoes wedi cynnal nifer o weithdai tebyg ym
Mharc Pendine, a chyflwyno mwynhad cerddoriaeth i bobl
sy’n byw gyda dementia.
Mae’r gweithdai a’r digwyddiad arbennig yn yr eisteddfod yn
rhan o raglen gyfoethogi arloesol Parc Pendine, sy’n gwella
profiad y preswylwyr a hefyd yn chwarae rhan allweddol yn
natblygiad personol a datblygiad y staff.
Yn y sesiwn yn yr eisteddfod, fe ymunodd 14 o breswylwyr
o bob un o gartrefi gofal Pandine â’r bobl ifanc mewn
ymarferion cynhesu a chanu, clapio a siglo i guriad y
gerddoriaeth a tharo’r rhythm gan ddefnyddio maracas a
thambwrinau.
Roedd tua 20 aelod o staff Pendine ar gael i sicrhau bod
gweithgareddau’r bore’n rhedeg yn ddidrafferth.
Dywedodd un o’r preswylwyr, Christine Jones, 71: “Rydym
wedi cael llawer o hwyl ac fe wnes i fwynhau fy hun yn fawr.”
Jenny Pearson gyda’r staff, y
preswylwyr a’r bobl ifanc o
ysgol Gynradd Meadows yng
Nghroesoswallt.

Y staff yn
mynd i ysbryd
yr hwyl.
Un o’r
preswylwyr,
Sue Mullally, yn
ymuno yn yr
hwyl.
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Llwyddiant dwbl

Rydym yn dathlu ennill dwy wobr am ein hymrwymiad i gyfoethogi
bywydau pobl drwy’r celfyddydau.
Enwyd Parc Pendine, sy’n dathlu deg mlynedd ar hugain ers ei agor
eleni, yn Fusnes y Flwyddyn yng Ngwobrau pwysig Celfyddydau a
Busnes Cymru.
Cafodd y wobr ei chyflwyno gan yr actores o Gymru, Sian Phillips,
yn ystod seremoni fawreddog yng Nghanolfan y Mileniwm yng
Nghaerdydd.
Derbyniodd y perchennog, Mario Kreft MBE, wobr y Celfyddydau, Busnes
ac Iechyd hefyd, fel cydnabyddiaeth o bartneriaethau’r cwmni gyda’r
celfyddydau i gefnogi lles meddyliol ac emosiynol ei gleientiaid a’i staff.
Roedd gwraig Mario, Gill, yno hefyd, ac mae wedi bod yn gyfranogwr
hollbwysig i lwyddiant Parc Pendine, a Sarah Edwards, artist preswyl
cyntaf mewn cartref gofal yng Nghymru, pan gafodd ei phenodi tua 20
mlynedd yn ôl.
Dyma’r trydydd tro i Barc Pendine gael ei anrhydeddu gan Celfyddydau
a Busnes Cymru.
Dywedodd AC Wrecsam, Lesley Griffiths, a oedd hefyd yn bresennol
yn y seremoni wobrwyo:“Mae Parc Pendine yn ysbrydoliaeth ym maes
gofal cymdeithasol, ac rwyf yn falch iawn eu bod wedi derbyn y clod
haeddiannol Busnes y Flwyddyn.
“Mae eu hymrwymiad i’r celfyddydau yn ddatblygiad rhagorol ac mae
wedi codi’r safon i weddill y sector gofal cymdeithasol.
“Daw’r weledigaeth ar gyfer defnydd arloesol Parc Pendine o’r
celfyddydau yn uniongyrchol gan Mario a Gill ac mae’n cyfoethogi
bywydau pobl yn ddyddiol.
“Wrth gwrs, ni fyddai eu llwyddiant wedi bod yn bosibl heb ymroddiad
eu tîm talentog, yn cynnwys yr artist preswyl, Sarah Edwards, sydd wedi
gwireddu eu gweledigaeth i wella bywydau.”
Mae gennym saith o gartrefi gofal arbenigol yn Wrecsam, ac rydym
yn neilltuo cartrefi unigol i feysydd penodol yn cynnwys dementia,
anafiadau’r ymennydd a gofal nyrsio.
Mae Parc Pendine hefyd yn gweithredu cwmni gofal cartref a chwmni
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hyfforddi, ac mae’n cyflogi mwy na 600 o bobl.
Disgwylir i’r ffigur hwn gynyddu eleni pan fyddwn yn agor canolfan
ragoriaeth newydd gwerth £7 miliwn ar gyfer gofal dementia, sy’n
cael ei hadeiladu ar safle hen ysbyty cymunedol Bryn Seiont yng
Nghaernarfon, Gwynedd.
Yn y pen draw, bydd canolfan ddwyieithog Bryn Seiont Newydd yn
creu 100 o swyddi newydd ac yn darparu gofal seibiant a gofal dydd, yn
ogystal â’r 71 o welyau ar gyfer y bobl a fydd yn byw yno.
Mae cynlluniau hefyd i adeiladu 16 o randai byw i gymdeithion fel rhan
o ail gam y datblygiad. .
Rydym wedi datblygu partneriaethau gyda cherddorfa enwog Hallé,
Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen a Gŵyl Gerddoriaeth
Ryngwladol Gogledd Cymru, sydd wedi arddangos ymrwymiad
y cwmni i fuddsoddi yn y celfyddydau creadigol a darparu
mynediad i fwy o bobl i brofiad y celfyddydau ar draws
Gogledd Cymru.
Drwy gydweithio gyda Hallé, rydym yn darparu
gweithgarwch cerddorol i breswylwyr ein cartrefi gofal
wrth hyfforddi ein staff i gynnal sesiynau celfyddydol fel
gweithgarwch therapiwtig.
Mae ein partneriaeth gyda’r gerddorfa hefyd yn cynnwys
gweithdai cerddorol, yn cynnwys preswylwyr cartrefi gofal
a disgyblion o ysgolion lleol, gan arwain at uchafbwynt gyda
pherfformiad yn Niwrnod Plant Eisteddfod Gerddorol
Ryngwladol Llangollen.
Mae Parc Pendine wedi dyblu ei nawdd i Ŵyl
Gerddorol Ryngwladol
Gogledd Cymru.
Dywedodd Mario:“Rydym
wrth ein boddau bod
Parc Pendine wedi
derbyn anrhydedd
gan Celfyddydau a
Busnes Cymru. Mae’n noson
i’w
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chofio.
“Y gwobrau yw’r anrheg gorau i ddathlu 30 mlwyddiant Parc Pendine.
Ni fyddai wedi bod yn bosibl cyflawni’r holl bethau yr ydym wedi’u
cyflawni heb gyfraniad gwych fy ngwraig Gill. Mae ei harbenigedd, ei
hegni a’i chreadigrwydd wedi bod yn sail i bopeth rydym wedi’i wneud.
“Rydym yn teimlo’n gryf iawn ynglŷn â gwella ansawdd bywyd ein
preswylwyr a’n cleientiaid gofal cartref drwy ein rhaglen gyfoethogi, sy’n
gwneud defnydd brwd o’r celfyddydau fel ffordd o gyrraedd pobl.”
Dywedodd Rachel Jones, prif weithredwr Celfyddydau a Busnes Cymru:
“Mae Parc Pendine yn gwmni gwych sydd â ffocws clir ac ymrwymiad
gwirioneddol i’r celfyddydau.
“Mae’r cwmni’n llwyddo i ddangos yr effaith gadarnhaol y gall
y celfyddydau ei chael ar fusnes ac rwy’n gobeithio y bydd
ei bartneriaethau’n ysbrydoli llawer mwy o gwmnïau i
ddefnyddio’r sector creadigol.”
Dywedodd perchennog Parc Pendine, Mario
Kreft MBE:“Rydym yn gwerthfawrogi gwaith y
Comisiynydd yn hyrwyddo
hawliau pobl hŷn sy’n haeddu
cael eu trin gydag urddas a
pharch.
“Rydym yn ymroddedig i
wella ansawdd bywyd ein
preswylwyr drwy ein rhaglen
gyfoethogi, sy’n
gwneud defnydd
gwirioneddol
o’r celfyddydau
fel ffordd o
gyrraedd
pobl.”
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Y sêr yn disgleirio gyda Pendine
Mae gennym newyddion mawr i chi ar
gyfer Eisteddfod Ryngwladol Llangollen y
flwyddyn nesaf.
Fel rhan o’n cefnogaeth barhaus i’r ŵyl,
byddwn yn helpu i ddatblygu eu Diwrnod
Plant ac yn noddi’r cyngerdd agoriadol
a fydd yn cynnwys seren y byd clasurol,
Katherine Jenkins OBE. Yn ôl y mezzo
soprano dalentog, mae wrth ei bodd yn
cael y cyfle i ddychwelyd i’r ŵyl enwog am
y tro cyntaf ers ei hymweliad diwethaf yn
2010.
Bydd yn rhoi gwledd i’r gynulleidfa yn
ystod noson agoriadol Eisteddfod 2016
gyda fersiwn cyngerdd o opera Georges
Bizet, Carmen, hanes cwymp Don José,
milwr diniwed a gafodd ei hudo gan y
Sipsi danllyd.
Hwn fydd y cyfle cyntaf i ddilynwyr
Jenkins ei chlywed yn canu pob un o
unawdau operatig Carmen mewn un
perfformiad.
Eleni fe wnaethom gefnogi’r cyngerdd
a oedd yn cynnwys y tenor Alfie Boe,
y gantores o Gymru Sophie Evans, y
sacsoffonydd clasurol Amy Dickson a
Jonathan Antoine, y tenor sydd wedi
derbyn hyfforddiant clasurol a ddaeth i
enwogrwydd ar Britain’s Got Talent.
Gwerthwyd pob tocyn ar gyfer y cyngerdd
hwn, ac roedd yn achlysur bendigedig.
Cafodd tri aelod o’n tîm cyfoethogi, ein
hartist preswyl Sarah Edwards, Tracey
Green ac Olivia Thomas gyfle hyd yn oed i
gwrdd ag Alfie cyn i’r cyngerdd ddechrau.
Dywedodd perchennog Parc Pendine,
Mario Kreft MBE: “Roedd yn bleser cael y
cyfle i noddi noson hudolus o adloniant
cerddorol, ac roedd yn ffordd wych o
ddathlu ein pen-blwydd yn 30 oed.
“Rwy’n sicr y bydd cyngerdd y flwyddyn
nesaf gyda Katherine Jenkins yn noson yr
un mor arbennig.
Alfie Boe yn cwrdd â staff Pendine, o’r
chwith, Tracey Green, Olivia Thomas a’r
artist preswyl Sarah Edwards
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Cyn-delynores y teulu brenhinol a seren y byd opera yn swyno trigolion cartref gofal

Bryn Terfel yn ymuno yn
y gân gyda phreswywyr
Bodlondeb

Cafodd trigolion mewn cartref gofal yn Wrecsam eu rhyfeddu
gan berfformiad gwych gan Hannah Stone, cyn-delynores y
teulu brenhinol a seren y byd opera Bryn Terfel.
Cafodd Hannah, sydd wedi chwarae yn y gorffennol i
Arlywydd America Barack Obama a Changhellor yr Almaen
Angela Merkel, y pleser o gael cwmni’r bariton byd-enwog ar
ymweliad i sefydliad gofal Parc Pendine.
Rydym yn noddi cyngerdd sy’n cynnwys perfformiad gan
Hannah yng Ngŵyl Gerddoriaeth Ryngwladol Gogledd Cymru
yn Llanelwy ddiwedd mis Medi.
Fel rhan o’r trefniant, fe gytunodd Hannah i ymweld â chartref
Pendine Park a gweld eu gwaith therapi cerddoriaeth
llwyddiannus ar waith – a rhoi cyngerdd i’r preswylwyr.
Cafodd y pleser annisgwyl o gwmni Bryn, gyda’i farf
gogoneddus, barf yr oedd wedi’i dyfu’n arbennig ar gyfer ei
ran fel Reb Tevye yng nghynhyrchiad Opera Grange Park o’r
Fiddler on the Roof.
Ar ôl cyrraedd canolfan gofal dementia Bodlondeb Parc
Pendine, cafodd Hannah a Bryn eu cyfarch gan y staff a’r
trigolion, a roddodd berfformiad o Hen Wlad Fy Nhadau
iddynt, ac ymhen dim fe ymunodd Bryn yn y canu.
Fe safodd y ddau’n fodlon hefyd i gael tynnu eu lluniau a rhoi
eu llofnodion.
Yn ôl Hannah, 28 oed, sy’n hanu’n wreiddiol o Abertawe, roedd
y therapi cerddoriaeth a welodd ym Modlondeb yn “wych”.
Dywedodd:“Roedd clywed bod y sesiynau cyfoethogi hyn yn
cael eu cynnal yn ddyddiol yn wych.
“Mae’r wên ar eu hwynebau yn brawf o’r mwynhad y maent yn
ei roi i’r trigolion.”
Creodd y sesiwn argraff ar Bryn hefyd, a dywedodd:“Roedd fy
mam yn dysgu mewn ysgol i bobl anabl yng Nghaernarfon,
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Betty Coggins yn
gwylio Hannah yn
perfformio

felly roedd gennyf gysylltiad â therapi cerddoriaeth pan nad
oeddwn yn ddigon hen o bosibl i werthfawrogi ei fanteision.
“Fodd bynnag, roedd y sesiwn a welsom heddiw yn wych, ac
roedd yn amlwg bod y trigolion wrth eu boddau.”
Yna teithiodd Hannah a Bryn ar draws y dref i gartref gofal
Hillbury Parc Pendine lle cafodd y trigolion, y staff a disgyblion
o grŵp côr a cherddorfa Ysgol Gynradd Victoria y pleser o
gael cyngerdd awr ar y delyn gan Hannah. Cafodd Hannah
ei phenodi’n delynores swyddogol Ei Uchelder Brenhinol
Tywysog Cymru yn 2011.
Roedd y gerddoriaeth a chwaraeodd yn amrywiol iawn, o’r
gân a enillodd wobr Oscar, The Way You Look Tonight o Swing
Time, a ffilm Fred Astaire a Ginger Rogers ym 1936, i ddarnau
tango a rymba glasurol gan gyfansoddwr y delyn Carlos
Saldezo, yn ogystal â chaneuon poblogaidd o sioeau cerdd, yn
cynnwys South Pacific, The Sound of Music a Carousel.
Yna fe ymunodd Bryn â Hannah i ganu cân Mahalia Jackson,
If I Can Help Somebody, a dderbyniodd gymeradwyaeth frwd
gan gynulleidfa a oedd yn amlwg wrth eu boddau.
Dywedodd Jack Simons, 83 oed, gweithiwr dur sydd wedi
ymddeol, a gŵr un o drigolion Hillbury Brenda, 84 oed:“Roedd
yn hollol wych, roedd yn gyrru iasau i lawr ein cefnau.
“Mae’r delyn yn offeryn hyfryd, yn arbennig pan mae un o’r
cerddorion gorau yn y byd yn ei chwarae.
“Pwy fyddai’n dychmygu y byddai llond llaw o bobl yn cael
mwynhau telynores fel Hannah Stone, a chanwr byd-enwog
fel Bryn Terfynol yma mewn cartref gofal yn Wrecsam? Mae
wedi bod yn brofiad anhygoel.”
Cafodd y farn hon ei hadleisio gan reolwr Hillbury, Cindy
Clutton, a ddywedodd:“Mae’n wych gweld pobl o safon
Hannah Stone a Bryn Terfel yn perfformio yma. Mae’n
annhebygol y byddai ein trigolion yn gweld perfformwyr o’r
www.pendinepark.com

safon hon mewn lleoliad mor fach.
“Gallwch weld bod y trigolion wedi ymlacio a’u bod yn
mwynhau perfformiad trawiadol a hyfryd.”
Dywedodd Sarah Edwards, artist preswyl Parc Pendine, wrth
Hannah, Bryn a’r gynulleidfa:“Mae cerddoriaeth yn elfen
ganolog o bopeth rydym yn ei wneud yn Pendine. Mae’n
ysbrydoli’r trigolion a’r staff.
“Rwyf wedi cael y pleser o weithio ar brosiect gyda
cherddorion o gerddorfa Hallé ac Opera Cenedlaethol Cymru
ers 2008 ac, ochr yn ochr â gweddill y tîm, yr wyf wedi gweld yr
effaith gadarnhaol y mae cerddoriaeth yn ei chael ar ansawdd
bywyd unigolion.
“Roedd yn amlwg o’r prosiect peilot gwreiddiol gyda Hallé y
pŵer sydd gan gerddoriaeth i gyffwrdd bywydau pobl, dwyn
atgofion hapus i’w cof a chael effaith gadarnhaol ar les a
hwyliau.”
“Rydym yn hyfforddi mwy o staff yn awr fel rhan o’n rhaglen
gyfoethogi, i roi’r hyder iddynt ddatblygu eu sgiliau a chael
eu grymuso i arwain eu gweithdy cerddoriaeth eu hunain,
dechrau côr neu gofio rhoi hoff orsaf radio rhywun ymlaen.”
Roedd yn “brofiad bythgofiadwy” i berchennog Parc Pendine,
Mario Kreft MBE a’i wraig Gill, sydd hefyd yn dathlu ar ôl i’r
sefydliad ennill gwobr Busnes y Flwyddyn yng Ngwobrau
Celfyddydau a Busnes Cymru. Fe wnaethant hefyd ennill
gwobr y Celfyddydau, Busnes ac Iechyd, yn gydnabyddiaeth
o bartneriaethau’r cwmni gyda’r celfyddydau i gefnogi lles
meddyliol ac emosiynol y cleientiaid a’r staff.
Dywedodd Mario:“Roedd cael Hannah i gytuno i berfformio i
ni yn wych ac roedd ei pherfformiad yn wirioneddol anhygoel.
“Mae wedi bod yn ddiwrnod bythgofiadwy, ac rwy’n siŵr bod
pawb wedi mwynhau eu profiad o gwrdd â Hannah a Bryn yn
fawr iawn, mewn lleoliad cwbl hamddenol ac agos atoch.”
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Bydd Bryn Seiont yn ased aruthrol i Gymru
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
wedi datgan bod ein canolfan
ragoriaeth newydd ar gyfer gofal
dementia yng Nghaernarfon yn ased
aruthrol i Gymru.
Gwnaeth Sarah Rochira y sylwadau
hyn yn dilyn ei hymweliad â safle
Canolfan Bryn Seiont Newydd.
Fe agorodd Ms Richard swyddfa
recriwtio a gwybodaeth newydd
Parc Pendine ar y Stryd Fawr yng
nghanol y dref.
Meddi: “Yr hyn sydd wedi creu’r
argraff fwyaf arnaf ym Mharc
Pendine yw’r rhaglen gyfoethogi, yn
arbennig y ffocws ar y celfyddydau,
sy’n parhau i sicrhau bod pobl
â dementia yn ymgysylltu, yn
defnyddio eu sgiliau a’u talentau.
“Mae cyfoethogi yn ymagwedd sy’n
seiliedig ar weithgarwch, gweld
rhywun â dementia fel ased enfawr,
rhywun sy’n parhau i feddu ar
wybodaeth a phersonoliaeth.
“Bydd Bryn Seiont Newydd yn ased
enfawr i Gymru a bydd yn gwneud
gwahaniaeth mawr i fywydau pobl
hŷn â dementia. Mae’n lle y byddai
pobl yn ei alw’n gartref.
“Roedd yn anrhydedd cael bod yma
heddiw. Efallai mai dim ond hanner
yr adeilad sydd wedi’i adeiladu ond
mae’r uchelgais a’r gwerthoedd yn
amlwg iawn i mi ac rwy’n edrych
ymlaen at ddychwelyd yma pan
fydd yn agor ei ddrysau am y tro
cyntaf.”

Mario Kreft, perchennog cartrefi gofal Parc Pendine gyda Sarah Rochira Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru gyda, o’r chwith, Helen Maiello a Gwynfor Jones o Pendine, Sam Davies, Siop Gofal
Bryn Seiont a Daisy Cole, Cyfarwyddwr Lles a Grymuso Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru Wales.
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Canolfan dementia gwerth £7m
yn gosod “meincnod” i’r DU

Martin Green gyda Mario Kreft ar
safle Bryn Seiont ger Caernarfon

Mae hyrwyddwr dementia a benodwyd gan y Prif
Weinidog David Cameron wedi datgan bod canolfan
ragoriaeth newydd gwerth £7 miliwn yng Ngogledd
Cymru yn gosod “meincnod” i weddill y DU.
Roedd yr Athro Martin Green wedi cael ei “syfrdanu”
gan yr hyn a welodd yn ystod ymweliad â’r safle
adeiladu lle mae’r ganolfan yn cael ei chodi i ddarparu
gwasanaethau gofal dementia o’r radd flaenaf.
Cafodd ei dywys o amgylch yr adeilad gan Mario Kreft
MBE, perchennog sefydliad gofal Parc Pendine.
Mae’r ganolfan yn cael ei chodi ar safle hen ysbyty
cymunedol Bryn Seiont ac fe fydd yn creu dros 100 o
swyddi newydd.
Y gobaith yw y bydd y ganolfan ddwyieithog yn
agor ym mis Hydref ac y bydd hefyd yn darparu gofal
seibiant a gofal dydd yn ogystal â’r 71 gwely ar gyfer y
bobl fydd yn byw yno.
Mae cynlluniau ar droed hefyd i adeiladu 16 fflat gofal
cydymaith fel rhan o ail gam y datblygiad.
Dywedodd yr Athro Green, sydd hefyd yn Brif
Weithredwr Care England:“Mae’r cyfleuster hwn wedi
creu argraff fawr arnaf. A dweud y gwir, rydw i wedi
dod o’r Adran Iechyd yn Lloegr i gael golwg arno
oherwydd rwy’n credu y bydd yn gosod meincnod
newydd ar gyfer dementia ac yn wir ar gyfer gofal pobl
hŷn.
“Mae’r adeilad wedi creu argraff wirioneddol arnaf
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ond yr hyn sydd wedi gadael argraff arnaf hefyd yw’r
athroniaeth o bersonoli sy’n sail i’r ffordd y bydd y
gwasanaeth hwn yn datblygu yn y dyfodol.
“Dementia yw’r her fwyaf sy’n ein hwynebu ond rwy’n
credu mai’r hyn y bydd yn rhaid i ni ei wneud yw
ailddiffinio sut rydym yn cefnogi pobl gyda dementia.
“Rhaid i ni wneud yn siŵr bod y gwasanaethau a
ddarperir i bobl yn bersonol yn aml iawn a’n bod yn
cynnal eu hannibyniaeth, eu rheolaeth a’u hurddas
drwy’r amser ond ein bod ni’n gwneud hynny mewn
amgylchedd diogel a gofalgar, ac rwy’n credu y bydd y
cyfleuster newydd hwn yn cyflawni hynny i gyd.
Roedd Mr Kreft, sy’n gadeirydd ar Fforwm Gofal Cymru
hefyd, wrth ei fodd bod yr Athro Green wedi rhoi o’i
amser i ymweld â’r safle a gweld drosto’i hun sut oedd
y ganolfan yn ffurfio.
Dywedodd Mr Kreft:“Rydym yn gweithio’n galed iawn
er mwyn agor y drysau ym mis Hydref, a’r gobaith yw
y bydd y cam cyntaf o 35 ystafell ar gael bryd hynny a’r
bwriad wedyn yw agor cam dau ym mis Ionawr 2016.
“Wedyn, yn ystod y Gwanwyn nesaf, byddwn yn agor y
fflatiau gofal cydymaith, sef rhywbeth newydd cyffrous
a fydd yn galluogi cyplau i aros gyda’i gilydd ac mewn
rhai achosion, i allu ailddechrau byw gyda’i gilydd.
“Bydd a wnelo Bryn Seiont Newydd i raddau helaeth
â gofal dementia ond bydd yn ystyried hefyd y bobl
hynny sydd ag anghenion iechyd meddwl arbennig
www.pendinepark.com

oherwydd, yn anffodus, nid yw dementia’n rhywbeth
sy’n dod ar ei ben ei hun.
“Bydd gennym ystod gyfan o wasanaethau, yn
amrywio o wasanaethau preswyl a nyrsio 24 awr y
dydd 7 diwrnod yr wythnos i wasanaethau seibiant
gofal dydd.
“Byddwn hefyd yn cynnig gwasanaethau i’r teuluoedd
hynny sydd angen cefnogaeth ar gyfer eu hanwyliaid
yn ystod y nos a thros nos er mwyn iddynt allu
parhau’n ofalwyr yn ystod y dydd.
“Rydym yn cael ein hannog yn fawr â’r broses recriwtio
- rydym yn chwilio am beth rydym yn ei alw yn ‘bobl
Pendine’. Rydym yn chwilio am bobl arbennig.
“I ddechrau, rydym wedi bod yn ceisio recriwtio
ar gyfer swyddi uwch mewn swyddi rheoli, nyrsys
cymwys ac ymarferwyr gofal cymwys ac wrth reswm
rydym yn chwilio am gogyddion a gwŷr a gwragedd
cadw tŷ ac yn y blaen.
“Ond teimlwn yn obeithiol iawn a hyderwn y bydd
y broses recriwtio yn cychwyn o ddifrif yn ystod
dechrau’r haf a byddwn yn dod â phobl i mewn sawl
mis cyn hynny i gael hyfforddiant ac mae gennym
ddull penodol yn y ffordd a weithiwn.
“Mae’n debyg iawn bod gennym un o’r rhaglenni
hyfforddiant mwyaf pwrpasol sydd ar gael.
“Bydd rhaid i’r bobl rydym yn eu recriwtio wneud
yn siŵr eu bod yn mabwysiadu ac yn credu yng
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ngwerthoedd Pendine.
“Yn ei hanfod, mae ein gwerthoedd yn darparu’r gofal
gorau posibl, a gofal i bobl yn eu hiaith eu hunain
oherwydd mae’n amlwg mai canolfan ddwyieithog
fydd hon, rhywbeth sy’n eithriadol o bwysig i bobl
gyda dementia.
“Rydym am i’r Bryn Seiont Newydd ddarparu gofal
gwych a dyna sy’n cymell ein rhaglen gyfoethogi, ein
rhaglen hyfforddiant a’n hathroniaeth.
“Ein nod yw hyrwyddo annibyniaeth ac ansawdd
bywyd wedi’i gyfoethogi trwy’r chwe synnwyr gofal.
“Bydd y celfyddydau’n chwarae rhan bwysig o
fywyd ym Mryn Seiont fel ag y maen nhw yn ein holl
gartrefi eraill ac rydym yn awyddus i gefnogi mentrau
celfyddydol yn y gymuned.
“Bu gennym arlunydd preswyl am dros 20
o flynyddoedd ac mae gennym hanes hir o
bartneriaethau gyda cherddorfa fyd enwog yr Hallé ac
Opera Cenedlaethol Cymru.
“O gofio hynny, rydym wedi noddi cyfres o raglenni
misol o gyngherddau o dan yr enw TONIC yn Galeri
yng Nghaernarfon, gan gynnig cyfle i bobl hŷn
fwynhau’r celfyddydau.
“Mae gan Barc Pendine ymrwymiad i’r celfyddydau ac
rydym yn gwybod am y manteision y gall hynny esgor
arnynt i’n cleientiaid a’n preswylwyr,” ychwanegodd Mr
Kreft.
Wrecsam 01978 720242
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Mam yn cael cymorth côr i godi arian er cof am ei merch

Sam Davies, (dde) gyda’r
arweinydd Bill Evans ac Iola
Lloyd Owen

Bydd côr yn codi’r to er mwyn helpu mam i godi arian i’r ysbyty fu’n trin ei merch cyn ei marwolaeth
drasig a hithau ond yn 40 oed.
Trefnodd Cantorion Porth-yr-Aur gyngerdd a noddwyd gan sefydliad gofal Parc Pendine er mwyn
codi arian ar gyfer yr Uned Arennol yn Ysbyty Gwynedd yn Theatr Seilo, Caernarfon.
Ar ôl i’w harennau fethu bu Elliw Llwyd Owen, 40 oed, merch aelod o’r côr Iola Lloyd Owen a’i gŵr
Geraint, yn derbyn triniaeth dialysis yn yr Uned Arennol am wyth mlynedd.
Yn anffodus, bu farw ym mis Chwefror ar ôl dioddef trawiad ar y galon.
Dywedodd Iola, sydd â dwy ferch arall, Ffion, 42 oed, ac Awen, 36 oed, ac a fu’n rhedeg siop Gymraeg
Siop y Pentan yng Nghaernarfon am 15 mlynedd cyn iddi ymddeol:“Llwyddodd y peiriant dialysis i
gadw Elliw yn fyw am wyth mlynedd yn hirach nag y byddai wedi byw fel arall.
“Dirywiodd iechyd Elliw dros y blynyddoedd. Roedd y cyflwr yn ei gwneud hi’n flinedig iawn, ac
roedd yn golygu ei bod hi’n treulio llawer o amser adref oherwydd nad oedd hi’n gallu mynd allan
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fel pawb arall.
“Byddai’n mynd am driniaeth dialysis yn yr Uned Arennol yn Ysbyty Gwynedd dair gwaith yr
wythnos a byddai’r driniaeth yn cymryd pedair neu bump awr ar y tro.
Mae Cadeirydd Cantorion Porth-yr-Aur Sam Davies, 64 oed, yn swyddog gwybodaeth yn Siop Gofal,
sef swyddfa recriwtio a gwybodaeth Parc Pendine ar y Stryd Fawr yng nghanol Caernarfon.
Dywedodd Sam:“Roeddem yn awyddus i godi cymaint o arian â phosibl ar gyfer yr Uned Arennol.
Mae’n achos pwysig oherwydd yn Ysbyty Gwynedd maent yn rhoi gwasanaeth lleol i bobl sy’n
dioddef.
“Roedd y rhodd o £250 gan Parc Pendine yn talu’r costau o drefnu’r cyngerdd.
Ychwanegodd llefarydd Parc Pendine Gwynfor Jones:“Roedd yn brofiad teimladwy clywed sut y
gwnaeth yr Uned Arennol yn Ysbyty Gwynedd helpu Elliw merch Iola cyn ei marwolaeth drist, ac
mae’n hynod o bwysig bod yr Uned yn cael y gefnogaeth y mae’n ei haeddu.”
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Cwpl yn dathlu 60 mlynedd mewn ffordd Frenhinol
Mae cwpl gofalgar wedi dathlu 60 mlynedd o briodas mewn ffordd
frenhinol iawn – gyda thelegram oddi wrth y Frenhines.
I ddathlu’r digwyddiad arbennig yma, cafodd Bill Davies, 83 oed, a Mary
Hazel Davies, 82 oed, barti yn Highfield, ein cartref gofal ni yn Wrecsam, lle
mae Mary’n byw.
Saer coed wedi ymddeol ydi Bill, yn byw ym Mhenycae, a bydd yn ymweld â
hi bob un diwrnod.
Dyma ddywedodd Bill:“Rydan ni wedi cael bywyd hapus iawn gyda’n gilydd.
“Mae’n wych cael telegram oddi wrth y Frenhines am fod hyn yn garreg
filltir mor fawr. Mae’n anodd credu ein bod ni’n briod ers gymaint o amser.
“Rydw i’n credu bod ein priodas ni wedi parhau am ein bod ni’n dau’n
weddol gymedrol ein tymer. Fyddwn ni ddim yn gwylltio byth ac rydan ni’n
cyd-dynnu’n dda iawn.
Mae gennym ni lawer o’r un diddordebau hefyd. Er enghraifft fe fyddwn ni’n
dau’n mwynhau darllen. Byddai hi’n darllen llawer o nofelau ditectif a llyfrau
i ferched a finnau’n darllen mwy o lyfrau ffeithiol a llyfrau hanes.”
Mae Susie Owen yn gyd-drefnydd gweithgareddau yng nghartref gofal
Highfield yn Parc Pendine a dywedodd hi:“Mae Bill a Mary’n bobl hyfryd, ac
rydw i eisiau eu llongyfarch ar gyrraedd 60 mlynedd o briodas.
Bydd Bill yn dod i’w gweld hi bob dydd, ac os oes unrhyw bobl yn haeddu
telegram oddi wrth y Frenhines maen nhw.
A dywedodd Bill eto:“Doeddwn i ddim yn sicr beth i’w wneud a dyma
Susie’n fy helpu gyda chais am delegram. Mi wnes i yrru i ffwrdd amdano a
chael ateb y byddai’n cyrraedd ar ddiwrnod y dathliad.
“Rydw i’n credu bod Parc Pendine yn dda iawn ac mae’n rhoi tawelwch
meddwl i mi bod Mary yma am fy mod yn gwybod ei bod hi’n cael gofal da.
“Mae’r staff yn ofalgar. Fedran nhw ddim helpu digon, yn gofyn bob tro sut
rydw i ac ydw i eisiau paned o de. Fedrai ddim talu digon o glod iddyn nhw
am eu gwaith.
Fe briododd Bill a Mary yn 1955, pan oedd y gân Dreamboat gan Alma
Cogan yn rhif un yn siartiau’r Deyrnas Unedig ac Anthony Eden yn Brif
Weinidog.
Dywedodd Bill:“Ar ddiwrnod y briodas, fy mrawd Norman oedd i fod yn was
priodas ond roedd yna drafferth ar y ffordd ac yn y diwedd daeth cefnder
Mary, Dudley, i fod yn was. Wnaethon ni ddim ond mynd ymlaen gyda
phethau.”
Mae gan y cwpl ddwy ferch, Karen ac Amanda, a thri o wyrion, Andrew,
Hannah ac Iwan.
Daw Bill yn wreiddiol o dref Barrow-in-Furness yn Cumbria, a daeth i
adnabod Mary trwy ei chefnder Dudley.
Dywedodd:“Fe lwyddodd pethau rhyngom ni o’r dechrau. Rydw i’n caru
popeth amdani – ei golwg a’i phersonoliaeth. Roedd hi’n dawel ond yn
gwybod yn iawn beth oedd hi eisiau.”
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Gofalwyr sy’n werth y byd
Mae dau ymarferydd gofal sy’n werth y byd wedi eu hanrhydeddu am eu
hymroddiad.
Gofynnodd cwmni Co-operative Funeral Care i reolwyr cartrefi gofal yn
Wrecsam i enwebu staff yr oeddent hwy’n credu oedd yn mynd y tu
hwnt i alwad dyletswydd wrth ofal am breswylwyr bob dydd.
Enwebwyd yr uwch ymarferydd gofal Ruthmar Gaitana a’r ymarferydd
gofal Danielle Edwards, sy’n gweithio yn ein cartref gofal Highfield gan eu
rheolwr Tracey Smith ar gyfer y gwobrau agoriadol.
Meddai Tracey: “Mae Ruthmar yn rhoi 110% bob amser ym mhopeth a
wna. Mae’n mynd y tu hwnt i’r hyn a ddisgwylir ganddi er mwyn sicrhau
bod ein preswylwyr yn derbyn y gofal gorau posibl.
“Rydym yn gweithredu fframwaith safon aur am ofal lliniarol yn Nhŷ
Highfield, ac mae Ruthmar wedi bod yn aelod o staff hollbwysig yn
y gwaith o ymgorffori’r gwerthoedd ymhlith ei chydweithwyr. Mae
Ruthmar yn haeddu cydnabyddiaeth am ei holl waith caled.
“Mae Danielle wedi’i chanmol gan ei chydweithwyr am y ffordd mae’n
delio â gofal diwedd oes. Mae bob amser yn sicrhau bod y pethau bach
pwysig yn cael eu cofio.
“Er enghraifft, pan fu farw un o’r preswylwyr, fe sicrhaodd Danielle ei bod
wedi’i gwisgo yn y dillad yr oedd wedi dymuno ei wisgo a rhoddodd
flodyn yn llaw’r preswylydd ymadawedig a sicrhau bod eu dewis
o gerddoriaeth yn chwarae’n dawel yn y cefndir cyn i’r perthnasau
ymweld.”
“Mae Ruthmar a Danielle yn werth y byd. Maent yn aelodau pwysig o fy
nhîm ac rwyf yn falch iawn o’u hymdrechion a’u gwaith caled.
Maent yn ymarferwyr gofal rhagorol, sydd bob amser yn sicrhau bod y
bobl maent yn gofalu amdanynt yn derbyn y gofal gorau posibl.”
Cyflwynodd Natasha Abel, trefnydd angladdau gyda chwmni Co-oerative
Funeral Care yng Ngwersyllt, ger Wrecsam, eu tystysgrifau o ganmoliaeth
i Ruthmar a Danielle ynghyd â photel o siampên a siocledi.
Meddai: “I ofalwyr fel Ruthmar a Danielle mae’n fwy na swydd, mae’n
angerdd ac yn gariad at ofalu sy’n eu hysbrydoli.
Dywedodd Danielle, 23 oed: “Rwy’n caru fy swydd ac nid wyf eisiau
gweithio unrhyw le arall. Mae gofalu am rywun sy’n methu gwneud
pethau eu hunain yn rhoi boddhad mawr i mi.
Ychwanegodd Ruthmar, 40 oed: “Mae bond rhwng y gofalwr a’r
preswylydd ac mae gennym berthynas waith agos gyda thîm gwych o
gydweithwyr.
“Rwy’n gwybod mai ein gweithredoedd a’r ffordd yr ydym yn eu trin ac
yn gofalu amdanynt sy’n rhoi’r ymdeimlad o fodlonrwydd iddynt.”
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Ruthmar Gaitana, ar y dde a Danielle
Edwards, chwith o Barc Pendine, yn derbyn
eu tystysgrifau gan Natasha Abel o Cooperative Funeralcare.
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Penodi Sabrina fel Llysgennad i ysbrydoli pobl ifanc di-waith

Mae gwraig ifanc ofalgar, sydd wedi rhoi cyfeiriad newydd i’w
bywyd ar gynllun cyflogaeth, am fod yn ysbrydoli pobl eraill i
ddilyn ôl ei thraed.
Mae Sabrina Rafferty, 19 oed, o Wersyllt, yn ymarferydd gofal yn
ein cartref gofal ni, Hillbury House, ac wedi dod yn Llysgennad
Ifanc ar gyfer Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru.
Dechreuodd Sabrina weithio yn Parc Pendine ar ôl cwblhau’r
rhaglen ‘Truth about Youth – Who Cares?’ wedi’i hariannu gan y

Co-operative Foundation.
Roedd y cwrs yn cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth Tywysog
Cymru mewn partneriaeth gyda Smartcare, cangen hyfforddi
Parc Pendine. Mae Sabrina’n un o 14 o bobl ifanc rhwng 14 a 25
oed sydd wedi ennill profiad a chymwysterau yn y diwydiant
gofal, efo’r nod o’u helpu i fedru cael gwaith ar gyflog. Mae hi’n
un o bedwar i gael swyddi yn Parc Pendine.
Yn ôl Sabrina, mae cwrs yr Ymddiriedolaeth wedi gwneud

gwahaniaeth anferth yn ei bywyd hi.
Dywedodd: “Mae wedi bod yn brofiad rhyfeddol. Mae fel teulu
mawr yma ac wedi fy helpu i weld fy nyfodol, sydd mewn
gweithio mewn gofal cymdeithasol.
“Rydw i’n edrych ymlaen at gyfarfod pobl ifanc eraill fel
Llysgennad Ifanc i Ymddiriedolaeth Tywysog Cymru ac adrodd
fy hanes, gan y bydd llawer ohonynt mewn sefyllfa debyg i’r un
roeddwn i ynddi. Mae hyn yn gyffrous i mi.”

Sabrina Raffery, sy’n gweithio yn Hillbury, a fydd yn Llysgennad Ymddiriedolaeth
Tywysog Cymru, yma gyda philippa Davies o’r Ymddiriedolaeth.
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Preswylydd 86 oed yn cael sylw arbennig gan frenhines harddwch
Cafodd preswylydd 86 mlwydd oed sesiwn
o sylw harddwch arbennig gan frenhines
harddwch.
Mae Miriam Hodson, 86, yn byw yng nghartref
gofal Hillbury, sefydliad gofal Parc Pendine.
Cafodd sylw arbennig gan Miss Conwy a Sir
Ddinbych, Kerie Reveley, yn salon Bora Bora ym
Mhrestatyn.
Roedd Miriam yn gweithio ar un adeg yn
Phillips Hair Dressing yn Hightown, ger Lerpwl,
oedd yn eiddo i’w thad, James Phillips. Wedyn fe
symudodd i gownter Estee Lauder yn Browns,
Caer.
Dywedodd Miriam:“Dyma brofiad newydd i mi
gan fy mod wedi arfer gymaint ar wneud hyn
fy hun. Mae’n braf iawn. Mae’n ddiwrnod allan
hyfryd iawn.
“Roeddwn i’n arfer gweithio yn trin gwallt.
Byddwn yn trin gwallt, rhoi colur, a gofal croen.
Roedd o’n gyfle i gael sgwrs braf gyda Kerie, a
phaned o de. Cymdeithasol iawn.
Mae Kerie, 22 oed, o Brestatyn ac yn arbenigo
mewn harddwch yn salon Bora Bora, a chafodd
ei noddi gan Parc Pendine i gystadlu yn Rownd
Derfynol Miss Cymru 2015.
Dywedodd Kerrie:“Roedd yn gyfle i gael sgwrs
braf. Roedd yna lawer i sôn amdano am y
byddai Miriam yn gweithio gynt mewn trin
gwallt a harddwch. Mi ges i dipyn o wybodaeth
ddefnyddiol.
“Mae triniaethau prydferthwch yn bwysig iawn
i bobl henoed. Mae’n therapiwtig. Pan fyddwch
yn trin ewinedd rywun mae’n bersonol iawn
a byddwch yn dod i’w hadnabod ac yn creu
cysylltiad.
Dywedodd Olivia Thomas, cyd-drefnydd
gweithgareddau a llesiant yn Parc Pendine:
“Mae’n hyfryd i Miriam gael rhywun yn rhoi’r
sylw yma iddi hi. Byddai hi’n arfer gwneud
y math yma o bethau ei hun pan oedd hi’n
gweithio mewn trin gwallt a harddwch.”
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From left, Anita Moran and Olivia Thomas with Mirium Hudson and Kerrie Reveley.
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Top manager appointed to run our new centre
of excellence for dementia in Caernarfon

We have appointed a manager to run our new centre of excellence for
people with dementia - and hundreds of others have applied for jobs
there..
Experienced care home manager Sandra Evans, 36 was inspired to
apply for the position at Canolfan Bryn Seiont Newydd in Caernarfon
after caring for her grandmother who has the cruel condition.
The centre is being built on the site of the former Bryn Seiont
community hospital and is due to open in the autumn, creating 100
new jobs in the town.
We have been flooded with job applications from people wanting to
work there.
Mother-of-three Sandra, 36, from Llanddaniel, on Anglesey, looked after
her grandmother, Eleanor Burrows, 89, for several years.
She said: “The fact that I cared for my grandmother inspired me to
want to care for people with dementia.
“What attracted me to Bryn Seiont was the enrichment programme
using the arts in all its forms to improve the quality of life for our
residents. It’s going to be an integral part of what we do.
“The residents at Bryn Seiont are going to be cared for in the same way
that I would want my grandmother to be cared for. I want the residents
to have the very best care, to be treated with respect, dignity and for
them to feel fulfilled.”
The new bilingual centre and 16 extra care apartments to enable
couples to stay together and people to stay independent will provide
“world class” facilities.
Sandra, a former pupil of Ysgol David Hughes school earned an NVQ
Level 2 in care at Coleg Menai college in Bangor before becoming
a care assistant with Gwynedd Council and Isle of Anglesey County
Council.
She then worked as a health care assistant with district nurses, helping
GPs with home visits in the Caernarfon area. During that time she
earned an NVQ Level 3 in care and a Level 4 Diploma.
After that she became deputy head of Plas Pengwaith Home for the
Elderly in Llanberis, before becoming manager of Cartrefle care home
in Llanrwst.
Sandra added: “When I looked up what Mario and Gill had done at
Pendine Park I was blown away with what they’re doing with their
enrichment programme.
“I want people who live in Bryn Seiont to be able to live a happy and
fulfilled life.
“There’s enough living space for people to be able to walk about. There
are secure gardens for residents to enjoy being outdoors and to take
part in gardening activities.”
Pendine Park proprietor Mario Kreft MBE said: “I am confident we have
a manager in Sandra who can really make a difference to people’s
lives.”
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Gwaith Gofal Sue’n arwain at fynd i barti efo’r Frenhines

Mae gwraig sy’n trefnu seremoni wobrwyo fawr i gydnabod gofal sy’n
ysbrydoli pobl wedi cael cyfle i fynd i ddigwyddiad efo’r Frenhines
Yn ôl Sue Thomas, roedd cymysgu gyda phobl mewn parti ym Mhlasty
Buckingham yn brofiad bythgofiadwy.
Roedd yn wobr am ei holl waith caled gyda Gwobrau Gofal Cymru, sy’n
anrhydeddu medrusrwydd ac ymroddiad pobl sy’n gweithio mewn
gofal cymdeithasol.
Mae Sue yn fam i dri a dechreuodd weithio yn Parc Pendine fel clerc
gweinyddol dros ddeng mlynedd yn ôl. Pum mlynedd yn ôl cafodd ei
dyrchafu i fod yn gymhorthydd personol i’r perchennog, Mario Kreft
MBE.
Fel rhan o’i dyletswyddau, cymerodd Sue’r rôl o brif weinyddwr Fforwm
Gofal Cymru, sefydliad sydd ddim ar gyfer gwneud elw ac wedi’i greu i
helpu darparwyr iechyd a gofal i gael y canlyniadau gorau sydd modd i
bobl sydd angen gofal cymdeithasol.
Cafodd ei henwebu ar gyfer yr anrhydedd gan yr Aelod Cynulliad dros
Wrecsam, Lesley Griffiths.

<

cynnwys

Dywedodd Sue:“Roedd yn ddiwrnod hyfryd ac yn ddiwrnod allan
gwych.
Roedd o’r math o ddiwrnod na fyddwch byth yn ei anghofio. Mae’n
bendant yn rhywbeth i sôn amdano wrth fy wyrion.
“Roeddwn i reit agos at y Frenhines ar un adeg. Tua troedfedd i ffwrdd
oedd hi a gallwn ei chlywed yn sgwrsio gyda phobl. Fe wnaeth hi i bobl
deimlo bod croeso yno iddyn nhw. Roedd y digwyddiad yn gwneud i
chi deimlo’n rhywun arbennig. Fe ges i gyfle i gyfarfod rhai pobl gwych.
Er enghraifft fe wnes i gyfarfod pedwar oedd wedi gwasanaethu yn yr
Ail Ryfel Byd. Roedd hi mor gyffrous iddyn nhw gael bod yno.
“Roedd fy ngŵr, Darren, wedi mynd gyda mi. Cafodd ddiwrnod gwych,
ac mae o’n falch iawn o hyn. Fe wnaethon ni’n dau ei fwynhau o ddifri.
Roedden ni yno am tua tair awr, ond roedd yr amser yn gwibio heibio.
“Mae’n anrhydedd mawr ac roeddwn i’n cynrychioli pawb sy’n
gysylltiedig gyda Fforwm Gofal Cymru yn ogystal â Sefydliad Gofal Parc
Pendine.”
Mae’n gryn dipyn o waith trefnu Gwobrau Blynyddol Fforwm Gofal
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Cymru a dywedodd Sue bod y gwaith yn rhedeg trwy’r flwyddyn.
Cyn gynted ag y bydd un digwyddiad wedi gorffen, bydd yn dechrau
gweithio ar yr un nesaf.
Dywedodd Sue:“Bydd Fforwm Gofal Cymru’n gweithio’n galed i
godi’r proffil a dathlu gwaith caled ac ymroddiad y gweithlu gofal
cymdeithasol.
“Bydd pob enillydd yn cael naill ai wobr aur, arian neu efydd. Mae’n
ddigwyddiad gwych sydd, fel sy’n iawn, yn dathlu’r gwaith ardderchog
sy’n aml ddim yn cael sylw’r cyhoedd yn gyffredinol.
Dywedodd yr Aelod Cynulliad dros Wrecsam, Lesley Griffiths:“Mae Parc
Pendine yn sefydliad ffantastig ac yn arwain yn y maes o ddarparu gofal
cymdeithasol yn ein cymuned.
“Mae Sue’n dangos y gofal ac arbenigedd ardderchog y bydd y sefydliad
yn ei ddarparu ac yn enghraifft wych o’r bobl eithriadol sy’n gofalu am y
bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas.”
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