
Croeso i gylchlythur cyntaf Vision 
Support am 2021. 
Mae pawb yn Vision Support wedi cael sioc 
fawr gyda’r newyddion trist am farwolaeth, 
o’r Covid-19, Alan Webb o’r Chester Lions. 
Ei ddarlyn isod. Roedd Alan yn ffrind ag yn 
gynorthwywr i Vision Support am lawer  

 
iawn o flynyddoedd, gan godi arian i brojects fel cydosod 
canolfan gollwng yn The Bluecoat yn Gaer. Hefyd fe weithiodd 
yn lobiwr dyfal am wasanaethau i fobl gyda colled golwg. 
Dymunwn yrru ein cydymdeimlad iw deulu a ffrindiau yn eu 
colled. Gwnaeth Alan wahaniaeth mawr i fywydau bobl gyda 
colled golwg yn Nghaer, a fydd yn golled fawr i bawb. 
 

 
Yn anffodus mae genym fwy o newyddion trist sydd wedi ein 
cyraedd ni braidd yn ddiweddar. Dim ond ar ddiwedd mîs 
Ionawr fe glywsom am farwolaeth yn mîs Hydref flwyddyn 
diwethaf o Keneth Rhichardson.  
 
Roed Ken yn 99 mlwydd oed ag roedd yn Ymddiriedolwr pan 
roeddem yn dal ein galw yn ‘The Chester and North East Wales 
Society for the Blind’. 
 
Ken oedd yn gyfrifol am ysgrifennu y cyfansoddiad newydd ac 
yn arolygwr y fframwaith newydd yr elusen i greu Vision 
Support, yn fodern, dorsbarthu gwasaneath gymdeithas flaen-
edrych, sydd yn dal ati hyd heddiw.  Roed hyn yn freuddwydiol 
ar y pryd, rydym yn ddylledus a diolchgar iawn i Ken. 
 
Mae ein cydymdeimlad yn mynd iw ferch Nancy a’r teulu. 
  



Gwasaneath Ymweliadau Cartref Vision Support 
 
Fel Ymwelwr Cartref i Vision Support, fy swydd iw ymgeisio i 
orchfygu rhwystrau a phroblemau sydd yn gwynebu bobl gyda 
colled golwg. Rwyf yn cysylltu’n amal gyda’n defnyddwyr 
gwasanaeth, enwedig yn yr adegau anodd hyn pan mae bobl 
yn ymdrechu gyda arwahanrwydd a phosib unigrwydd. Yn 
arferol faswn yn ymweld a defnyddwyr gwasaneath yn eu 
cartrefi pob rhai wythnosau i drafod eu pryderon cyfoes a chael 
sgwrs cyffredinol dros gwpan o de.  
 
Gall bobl godi ambell i ddadl gysylltiedig gyda eu colled golwg.  
Rwyf yn gallu cyfeirio neu arwyddo bobl i gymdeithasau eraill, 
sydd yn gallu rhoi cymorth gyda pethau fel fod yn saff yn y 
cartref. All rhai bobl ofyn am addasiadau yn y cartref a/neu 
pecynnau gofal all gael eu gosod yn ei lle. Rwyf hefyd yn gallu 
cynnig cyngor ynglyn cymorthion byw yn anibynnol fel 
dangodydd hylif gwastad, tegelli un cwpan, golauadau digonol a 
systemau rhyng cyfathreby. 
 
Os oes rhywun a diddordeb mewn darllen mae yna rhai ffyrdd 
gwahanol i gyrchu llyfrau a papurau newydd. Gall arwyddo i 
papurau newydd siarad fod yn fordd dda o gadw cysylldiad 
gyda newyddion lleol ac mae gwrando ar lyfrau llafar yn gallu 
rhoi adloniant pan nad ydych yn teimlo fel dal fynu hefo’ch hoff 
raglan T.V! 
 
Yn fleanorol, roeddwn yn gallu mynd gyda defnyddwyr 
gwasanaeth i gerdded am dro, neu mynd allan am goffi gyda 
nhw.  Ar hyn o bryd nid iw hyn yn bossib, ond rwyf wedi bod yn 
siopa a chasglu meddeginiaeth i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd 
wedi bod yn neilltuo neu cysgodi heb neb i redeg ei neges 
anghenrheidiol iddynt.   
 
Nawr mwy nag erioed, mae yn bwysig fod defnyddwyr 
gwasanaeth hefo rhywun y gallant siarad gyda am syt y maent 
yn ymdaro.  Mae cael llais cyfeillgar ar y pen arall i’r ffôn 



weithiau’n ddigon mae y person ei angen i deimlo ei bod dal yn 
gysylltiedig ar byd allanol. Hwyrach mae’n gyfiawn i gael 
chwerthin neu cwyno am fywyd ddydd i ddydd neu cael rhiwun i 
siarad am pam mor siomedig mae bywyd yn gallu bod ar hyn o 
bryd.    
 
Os oes genych ddiddordeb yn y Gwasaneath Ymwelwyr 
Cartref, rhowch alwad i ni ar 01244 381515 neu ebost 
information@visionsupport.org.uk  
 

 
Associated Optical 
 
Faswn yn hoffi cymryd y fraint yma i gyflwyno fy hyn, fi yw 
Richard Bowring a rwyf yn gweithio i Associated Optical fel 
Rheolwr Arwynebol. 
 
Rhyn meddwl y baswn yn cyd gytuno, fod y flwyddyn diwethaf 
wedi bod yn sialens i ni gyd. Trwy yr amser digyffelyb yma, mae 
Associated Optical wedi gallu rhoi cymorth i fobol yn byw gyda 
colled golwg wrth ddarparu amriwieth llêd o gymhorthau isel-
golwg. 
 
Er engraifft rydym yn stocio itemau gan Eschenbach, cwmni 
sydd nawr yn cynnig amryw fyrdd o chwyddhad DIGIDOL. 
Mae eu cynnyrch i gyd hefo nodweddau unigryw ei hyn. O 
chwyddhad digidol bychan, delfrydol i drafaelu, i dangosyddion 
mawr gyda nodweddau fel ‘scrolling text’ a chysylltedd TV, a 
chwyddhad digidol 12” gafaelgar gyda dangosydd sgrin 
gyffwrdd, mae ganEschenbach riwbeth i bawb. Ar gael hefyd 
yw chwyddhad digidol dipin mwy gyda 16” sgrin bwrdd gwaith. 
Mae yn cynig 1.3x – 45x chwyddhad, lleferydd allbynnu a 
camra gogwydd, sydd yn berffaith i grafftau, i enwi dim ond 
ychydid o’i nodweddau rhyfeddol! 
 
 



Mae Associated Optical yn falch iawn i fod yn partner DU Live 
Eyewear i Cocoons Polaré a Low Vision FitOVer Sunglasses;  
yn fy marn i, y ‘ Tinted Overlays’ gorau ar y farchnad. Gallwch 
gael hyd i fwy o fanylion yn www.cocoons.uk 
 
*manylion cynnyrch i gael ar www.associatedoptical.com 
 
Os hoffwch fwy o fanylion, cysylltwch os gwelwch yn dda ar 
info@associated optical.com, neu galw ni ar 01628 600 410 
 

 
Mae yna lawer o gwmniau yn arbenigo mewn cymorth golwg 
isel fel Cobolt Systems Ltd a Synapptic, i enwi rhai o honnynt. 
O cit arbenigol a meddalwedd technegol lawr i sylfaenoliaeth y 
gegin, mae yna lawer yw ddarganfod yn allanol! Os ydych yn 
gwybod beth ydych yn ei ddymuno ond ddim yn siwr lle i 
gychwyn, neu ddim ond angen ychydig mwy o wybodeath am 
offer cynorthwyol galwch ni ar 01244 381515 neu ebost 
information@visionsupport.org.uk 
 

 
Gwasanaethau Ychwanegol 
 
Rydym wedi bod ar gael dros y ffôn trwy gydol y pandemic a’r 
wahanol ‘lockdowns’, ond ydym esiau eich diweddaru ychydig 
mwy ar syt mae ein gwasaneathau yn rhedeg ar hyn o bryd 
nawr ydym ni yny 2021.  
Mae gwasanaeth Openline wedi gallu cynnig cymorth arferol a 
chyngor pell i’r gymuned lleol, diolch i gronfa y Chester Lions. 
Jo Jardine, Cydgysylltwr Gwasanaeth, yn esbonio: “ Mae ein 
gwirfoddolwyr a staff wedi gwneyd galwadau ffôn yn gyson i ein 
clientiaid archolladwy penaf. Archwiliwn ar eu lles a darganfod 
os oes angen ganddynt gymorth ychwanegol. Rydym yma 
hefyd i wrando ar ddefnyddwyr gwasanaeth a gallant ein galw 
ar y ffôn pan fydd angen”. 
 



Mae gwasaneath gwrando Openline hefyn yn porthi i fewn i 
wasaneath ymweliad cartref sydd yn dosbarthu darpariaeth, 
gyda bwyd a nwyddau meddygol os fydd angen. Keith Brown, 
un o’n Swyddogion Sgiliau Digidol sydd hefyd yn cynig cymorth 
pell, yn esbonio: “Rwyf yn darparu arwainiad dros y ffôn ar ffôn 
clyfar, iPads, prynu meddalwedd testun i leferydd, llwytho i lawr 
llyfrau llafar, defnyddio Amazon Echo, a lawer o feddalwedd 
arall. Mae hyn yn helpu bobl i gadw mewn cyswllt gyda teulu a 
ffrindiau”. Galwch ni os gwelwch yn dda ar 01244 381515 os 
ydych a diddordeb yn unrhyw o’r gwasanaethau uchod neu yrru 
ebost  ata ni ar :-  information@visionsupport.org.uk 
 

 
Mae ein gwaith adfeiriadau drwy y wahanol gynghorau lleol 
wedi bod yn seiliedig dros y ffôn yn ystod y pandemig, oni fod 
ymweliad yn angenrheidiol. Mae awdyrdodau lleol gyda 
wahanol canllawiau a rydym yn gweithio’n gyhyd a nhw. 
Rydym beth bynnag, wedi cael ychydig newyddion da bod 
gweithwyr hanfodol wedi eu gwahodd i gael brechlynnau Covid-
19, a mae tri gweithwyr adferiad Vision Support wedi cael eu 
brechlyn cyntaf yn barod!  
Rydym yn gobeithio fydd hyn yn agor pethau i fynu ychydig 
mwy a rhoi caniatad i ni ddarpary gwasanaethau wyneb i wyneb 
wrth i’r flwyddyn fynd ymlean. 
 
  



Aelodaeth Vision Support 
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i bawb o honoch sydd wedi cefnogi 
Vision Support with dalu ffi aelodaeth blynyddol neu wrth 
gyfranu i’r Cynllyn Aelodaeth Am Oes. Mae cyfraniadau  
chwithau wedi galluogi ni i barhau ein gwasanaethau 
angenrheidiol o fewn y gymuned lleol. 
Fydd treth tanysgrifio aelodaeth flynyddol yn adnewyddol ar y 
cyntaf o fis Ebrill. Os hoffwch, cewch adnewyddu eich 
aedolaeth blynyddol am £5 neu allwch ddymuno cyfranu at y 
Cynllyn Aelodaeth Am Oes am £25. Galwch ni os gwelwch yn 
dda ar 01244 381515 neu ebost 
information@visionsupport.org.uk am gopi o’r ffyrflen 
aelodaeth. 
Hoffwn ddiolch yn fawr iawn eto i bawb am eich cefnogaeth 
parhaus.  
 


