
Helo eto oddiwrth pawb yma yn Vision 
Support. Rydym yn hapus i gyhoeddi bod 
gennym ddau weithiwr newydd Ddatblygu 
Cymuned, un i Ogledd Cymru ac un i Sir 
Gaer. Gobeithio wnewch ymuno a ni i 
groesawu David a Nia. Fel bob amser 
gobeithiwn eich bod yn cadw’n saff ac os 
hoffwch gysylltu a Vision Support gallwch 
alw ni ar 01244 381515 neu e-bost 
information@visionsupport.org.uk  

 

 

 
Ar ôl ein croesawiadau rhaid hefyd ddweud ffarwel dyner i ddau 
aelod hir wasanaeth o’r Tim y mis yma. 
 
Mae Peter Curtis wedi bod yn ymddiriedolwr o’r Elusen ers 
2009 ac yn Gadeirydd y Bwrdd ers 2017. Mae Peter yn credu’n 
galonnog iawn i gyfiawnder ac annibyniaeth i fobl gyda 
amhariaid golwg. Er bywyd gwleidyddeg prysur, wedi 
gwasanaethu ddwy waith yn Gadeirydd Cyngor Sir y Fflint, mae 
ef wedi cael hyd i amser i weithio i Vision Support a Wales 
Council For The Blind. Bob amser yn union yn ei farn, bob 
amser yn gofalu a gyda hiwmor ymwybodol drygionus, fydd bod 
heb ei presenoldeb ar ein Bwrdd yn golled. Dyminwn Peter ai 
wraig Jenny ein gorau at y dyfodol. 
 
Rydym hefyd yn dymino ffarwel i Miriam Jones a fydd llawer 
ohonoch yn ei hadnobod. Mae Miriam wedi gweithio i Vision 
Support drost (20) ugain mlynedd, yn dechrau fel gwirfoddolwr, 
wedyn yn weithiwr cymorth, yn cael hyfforddiant yn swyddog 
ailsefydliad, ac yn ddiweddar i fod yn rheolwr gweithrediadau i 
ni. Dwn im lle i ddechrau mewn thalu teurnged ei chyfraniad i’n 
gwaith a cyflwyniad i fobl gyda amhariad golwg. Mae’r 
ardrawiad mae hi wedi ei wneud ar fywydau defnyddwyr 
gwasanaeth a chydweithwyr ddim yn cael ei ddisgrifio mewn un 
paragraff. Mae’n ddigoni i ddweyd ei bod hi yn cael ei dal mewn 
ystyriaeth uchaf a hoffter gan bawb a rwyf yn gwybod fydd 



pawb yn ymuno a fi i ddiolch iddi hi am ymrwymiad I’r Elusen a 
dymino ymddeol hwylys a phleserus. Mim, fydd y drws ar agor o 
hyd a fydd y tegell arnodd pa bryd bynnag fyddwch yn pasio. 
 
Y Dall Yn Dringo’r Wyddfa 2021 
Llongyfarchiadau mawr i bawb a oedd wedi cymryd rhan yn 
dringo i fynu’r Wyddfa y mis Awst yma. Mae swm anferth o 
£3,575 wedi cael ei godi i elusenau sydd yn cynnwys Vision 
Support a elusen arall o’r enw Sight Line. Dymunwn ddiolch yn 
fawr i Sam a phawb arall o’r tim “Turn A Blind Eye” am eu 
ymgais. Mae darlyn o’r tim yn dangos un ar bymtheg o fobl yn 
gwisgo crysau-T glas tebygol sydd gyda’r ‘logo’ “Blind Snowden 
Climb” mewn gwyn. Mae ymdrech gronfa fel hyn yn ffordd fawr i 
ddod a bobl at ei gylidd ynghyd a casgul arian i’ch elusen 
dewisol. Archwiliwch tudalenau ’FaceBook’ Sam “Turn a Blind 
Eye” i ddarganfod mwy o fanylion oddiwrth Sam ar syt aeth y 
dringo a chadw ifynu ag ei anturiaeth ddyfodol.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



Hanes gronfa arall mawr i chi y mis yma iw 
Cerdded Noddedig gan Julia sydd yn y llun i’r 
dde, yn yr haulwen mewn gwisg gwlanog maen 
glas yn gwenu i’r camra wrth ddal ei ffon 
symlen. Mae Julia wedi codi anferth £1,150 ar 
ôl cerdded pum milltir o gwmpas Tarn Hows. 
Sydd yn ardal o’r ‘Lake District National Park’ 
yn ogledd gorllewin Lloegr gyda ei theulu. 
Cawsom phleser o Julia yn danfon y rhodd i roi 
i Miriam Wright CEO, a dywedodd hi “Roedd yn 
fraint cael diolch i Julia yn bersonol. Rydym yn 
wir ddiolchgar am ei diddorded yn Vision 
Support ar ymderch mae hi wedi rhoi i godi yr 
arian yma i ni.”   
 

 
Gwasanaeth Gwybodaeth Gymunedol 
Isod yw dewisiadau bychan o’r ymweliadau rydym wedi ei 
gynllinio yn mis Medi i’r gwasanaeth gwybodaeth gymunedol, 
os hoffwch wybod lle arall y byddwn y mis yma, galwch ni ar 
01244 381515 neu i weld y rhestr cyfa ar ein gwefan 
www.visionsupport.org.uk  
 
Dydd Llun 6ed Medi Co-op, Dolgellau 11:00am – 2:00pm 
 
Dydd Mawrth 7fed Bellis Farm Shop & Garden Centre, Hold 
10:30am – 2:30pm 
 
Dydd Iau 9fed Canolfan Beamaris Leisure Centre10:30am – 
2:30pm  
 
Dydd Gwener 10fed Lower High Street Car Park, Preststyn 
10:00am – 2:30pm 
 
Dydd Llun 13fed    Barmouth Main Car Park 11:00am – 2:00pm 
 



Dydd Mawrth 14fed Medi Co-op Runcorn Old Town 10:00am – 
3:00pm 
 
Dydd Iau 16fed Ellsmere Port Market Car Park 10:00am – 
3:00pm   
 
Cardiau Elusen 
Rydym yn hapus i hysbysu fod yna gasgliad o gardiau nawr ar 
gael iw prynu. Cynthia Price iw un o’n defnyddwyr gwasanaeth 
sydd o hyd wedi bod yn beintiwr awychus ond dross y flwyddyn 
diwethaf mae hi wedi bod yn ymgeisio trefniadau newydd a 
wedi bod yn garedig a chysyllty a ni i ofyn os allwn argraffu ei 
gwaith i godi arian i Vision Support. Os hoffwch brunu rai or 
cardiau argraff dymunol yma, gallwch alw ni ar 01244 381515 
neu e-bost information@visionsupport.org.uk  
 
Mae yna un o ddarlyniau 
Cynthia yn dangos afon 
rhwyfol o gwmpas creigiau 
mawr a tir gwyrdd bob ochor. 
Mae coed i weld yn y cefndir 
gyda’r awyr mewn lliwiau oren 
a glass yn darlinio codiad yr 
haul. 
 
 
 
Diolch Susan 
Mae Susan wedi bod yn gwirfoddolwr gyda Vision Support ers 
ymuno a ni yn 2017 i wirfoddolu yn Canolfan Adroddau 
Wrexham yn Avow, yn cynorthwyo gyda gwaith swyddfa ac 
ymwelwyr. Yn symud ymlean i gynorthwyo ni gyda ein grŵp 
cymdeithasol y “ Wrexham Visionaries”, cynllinio cyfarfodydd 
misol a dyddiau allan I’r grŵp. Yn ychwanegol, mae Susan yn 
helpu codi cronfeydd i ni yn y gymuned wrth gymryd allan 
blychau casglu i amriw o siopau cymunedol ac ei ail gasglu yn 
ôl, a mae hi hefyd yn gynorthwyolwr ffôn. Parhau i gwirfoddoli 



gwnaeth Susan oddi gartref yn ystod y pandemig wrth gadw 
mewn cyswllt gyson ffôn gyda llawer o aelodau o’r grŵp 
“Visionaries” ac y gallai, o gystal a parhau ei rhan fel 
cynorthwyolwr ffôn. 
 
Dyfyniad gan ddefnyddiwr gwasanaeth :-  
“Mae galwad ffôn wythnosol yn rhoi rhibeth i gael edrych 
ymlaen am i mi; Mae Susan yn gymeriad ac yn fy’n wneyd i mi 
chwerthin. Mae hi yn meddwr am eraill cyn hi ei hyn.” 
 
Mae Vision Support yn teimlo ddysai Susan gael 
cydnabyddiaeth am ei gwaith gwirfoddoliaeth am ei bod wedi 
profi ei bod yn gwirfoddolwr gyseniedig anhygoel ac mae ei 
rhan wedi tyfu yn arwyddocaol dros y blynyddoedd. Pan oedd y 
swyddfa wedi cau oherwydd y cloi lawr yn Mawrth 2020, 
dewisodd ei hyn, am fod defnyddwyr gwasanaeth yn neilltuo, 
buasai hi yn ffônio bron i bob aelod o’r grŵp yn amal am sgwrs 
ac i wneyd yn siwr eu bod yn gallu yndaro a’r newidiadau 
sefyllfa. Byddwn yn hoffi diolch i Susan am ei gwaith caled, 
enwedig yn ystod y pandemig pan roedd hi wedi bod yn 
gymorth amhrisiadwy i nifer.  
 
Mae darlyn o Susan yn 
eistedd ar faic wrth ei chi 
bach gwyn. Gyda ei chi 
tywys Gretal o’i blaen. Yn 
gwenu ac yn dal ei 
tystysgrif “Gwobr 
Gwirfoddolwr”. 
 
 


