
 

Helo eto oddiwrthym i gyd yma yn 

Vision Support. Os hoffwch gysylltu a 

ni, gallwch yrru ebost i 

information@visionsupport.org.uk neu 

galw ni ar 01244 381515. Maen bosibl 

fydd y rhrestr i’n grŵpiau cynllinio a 

Gwasanaeth Gwybodaeth Gymunedol 

fod yn newidiol, fellu cysylltwch a ni o 

flaen llaw i arbed siomedigaeth. 

 

Rydym yn hapus i gyflwyno fod ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

(Annual General Meeting – AGM) a oedd ar-lein ac mewn person am 

y tro cyntaf  wedi bod yn llwyddianus a gobeithiwn y bydd yn enablu 

bobl i fynychu y cyfarfod yn y dyfodol. Os hoffwch fod yn aelod, 

cysylltwch a ni gyda’r manylion ychod am fwy o wybodaeth. Mae 

aelodeath blynyddol yn £5 ac aelodaeth bywyd yn £25. 

Llongyfarchiadau i Nia a ymynodd a ni flwyddyn diwethaf, i redeg ein 

grŵpiau ar-lein a rhith yn Dwrain Gogledd Cymru ymusg llawer o 

bethau eraill fel ein Gweithiwr Datplygu’r Gymuned. Yn ddiweddar 

mae Nia wedi dderbyn rhan cyffrous newydd sef Rheolwr 

Gweithredoedd Gogledd Cymru, fellu rydym nawr yn cyhoeddi 

agoriad i ddau swydd ailosod yn ardaloedd Sîr Gaer a Gogledd Cymru 

am Gweithiwr Datplygu’r Gymuned. 

________________________________________________________ 

Yn ein lythur newyddion diwethaf sônwyd am Gwasanaeth 

Cefnogaeth Synhwyraidd Sîr Ddinbych sydd yn wasanaeth newydd yn 

cael ei ddarparu gan Cyngor Sîr Ddinbych a’i ddorsbarthu gan Vision 

Support a ‘Centre Of Sign, Sight and Sound’ COS. 
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Dechreuodd y gwasanaeth hyn yn mis Chwefror yn y Rhyl, ac oedd yn 

llwyddianus iawn a fyddwn yn cynal digwyddiadau ‘pop-up’ 

ychanegol yn Sîr Ddinbych. Fellu os fyddwch chi neu 

rhyw’n ydych yn ei adnabod sydd a namau golwg, yn 

Fyddar neu a cholled clyw, a hoffwch ddod draw i’r 

digwyddiad nesaf, cysylltwch a ni drwy y manylion ar 

ddechau y dydalen gynta.    

 

Diwrnodau Arddangosiadau Gyda Optelec  

Fydd yna ychydig ddigwyddiadau ychanegol yn fîs Mawrth rydym yn 

edrych ymlaen at. A’r ol bod yn anable ers dipin o amser i gynal ein 

dyddiau gwrthdystiau arferol, fydd yna dri genym at ddiwedd mîs 

Mawrth gyda Optelec. 

Ar ddydd Llun 28fed o fîs Mawrth fyddwn yn ymweld a Llandudno 

Promenade, Prince Edward Square, rhwng 10am a 3pm. 

 Wedyn ar ddydd Mawrth y 29fed o fîs 

Mawrth fyddwn yn Prestatyn, Lower 

High Street car park, rhwng 10am a 

3pm. 

Fydd y ddau ddiwrnod yn ddiwrnod ‘drop-in’ gyda Optelec ar y 

cerbyd Gwasanaeth Gwybodaeth Gymunedol, lle gewch gael brofiad 

bleanllaw gyda cynhyrchion a thechnoleg ich helpu gyda eich 

gweithgareddau dyddiol, chwyddaduron, pethau electronic, 

peiriannau darllen a mwy! 

Optelec – Bywyd yn werth ei fwynhau 

 



Wedyn ar ddydd Mercher 30fed o fîs Mawrth fydd yn ddiwrnod 

trefniad yn unig gyda AVOW yn Wrexham. I archebu eich lle neu cael 

mwy o wybodaeth, galwch 0800 145 6115 neu ebost 

sarahk@optelec.co.uk   

 

 

2022 Take On 250 

Fe wnaeth yr herio ‘Take on 250’ yn mîs Ionawr 

helpu godi dros £635 i Vision Support. Hoffwn 

ddiolch yn arbenig i Issy, Martin a Geraldine am 

roi ei dedfrydiad. Mae eich hôll ymdrechion yn 

cael eu werthfawrogi! 

Os ychych am godi arian i elusenau, 

gwyddwych eich bod yn gallu anhregu 

drwy ‘JustGiving’ ar unrhiw amser? Neu 

gosod tudalen eich hyn ar ‘Just Giving’ i 

roi wybodaeth am eich gwaith cronfa a 

dewis yr elisen y hoffwch gyfranu at?  

Y darlyn gyferbyn ar y dde iw Geraldine 

yn gweu i’r her ‘ Take on 250’   

 

Gwasanaeth Gwybodaeth Gymunedol 

Isod mae’r ymweliadau rydym wedi gynllinio y mis Mawrth yma i’r 

Gwasanaeth Gwybodaeth Gymunedol. Nodwch os gwelwch yn dda y 

gall fod yna nedidiadau i’r rhestr yma. Os oes genych unrhyw 

gwestiynau, galwch ni ar 01244 381515 neu ebost 

information@visionsupport.org.uk. Mae’r restr yma hefyd ar gael ar 

ein gwefan, www.visionsupport.org.uk 
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Dydd Mercher 9fed Kingswood Kingsway 10.00am – 12:00pm 

Dydd Mercher 9fed  Blacon Library 1:00pm – 3:00pm 

Dydd Iau 10fed  Tweed Mill, Trefnant  10:00am – 2:30pm 

Dydd Iau 10fed Widness Market  10:00am – 3:00pm 

Dydd Gwener 11fed Handforth Library  10:00am – 12:00pm 

Dydd Sul 13fed Morrisons, Holyhead  10:30am – 2:30pm 

Dydd Llun 21ain  Rhos on Sea wrth TIC  10:00am – 2:30pm 

Dydd Mercher 23ain Llangefni Town Hall car park 10:30am – 2:30pm 

Dydd Iau 24ain  Y Maes car park, Pwllheli  10:30am – 2:30pm 

Dydd Llun 28ain Llandudno Prom wrth Cenotaph  10:00am – 2:30pm 

Dydd Mawrth 29ain Gordale Garden Centre 10:00am – 3:00pm 

Dydd Mawrth 29ain Prestatyn Lower High St car park 10:00am – 

2:30pm 

Dydd Mercher 30fed Widness Market 10:00am – 3:00pm 

Dydd Iau 31fed Ellesmere Port Market car park 10:00am – 3:20pm 

Dydd Iau 31fed Chirk Town Hall  10:30am – 2:30pm 

Mae ein Gwasanaeth Gwybodaeth Gymunedol dal yn brysur teithio a 

gosod i fynu mewn lleoedd newydd i ymweld yn dwyrain Sir Gaer. Os 

hoffwch i ni osod i fynu yn eich ardal, neu bod yn bresenol yn un och 

digwyddiadau yn dwyrain Sir Gaer cysylltwch a ni os gwelwch yn dda 

gyda James ar 0151 511 8801.  

 

Wrexham Visionaries – Cychwyn Newydd 



Ar ddechrau mîs Chwefror cychwynodd ein grŵp ‘Wrexham 

Visionaries’ y flwyddyn gyda ergyd wrth i’r grŵp gynnal yn y man 

cyfarfod newydd yn yr Eglwys Fethodistaidd Wrexham. Roedd 

cynylliad y grŵp dros 20 o defnyddwyr gwasanaeth ac wedi 

mwynhau cymdeithasu ar ôl toriad y Nadolid. Mae y grwp wedi cael 

ei redeg gan ein gwirfoddolwyr rhithiol Pam a Sue;  darganfodwyd 

nhw y man cyfarfod newydd, ag roedd hyn yn lwyddiant mawr. 

Rydym am ddiolch i bawb o’r grŵp gwirfoddolwyr gymdeithasol fel 

Pam a Sue, heb y nhw ni fuasai’n gallu rhedeg grŵpiau cymunedol 

angenrheidiol tebyg sydd yn gwneyd gwahaniaeth mawr i fywydau y 

rhai sydd yn cynillio. 

Y darlyn isod sydd yn dangos 17 aelod or grŵp ‘Wrexham 

Visionaries’, yn cynnwys ein gwirfoddolwyr, eisted a sefyll o gwmpas 

dau wahanol bwrdd gyda llain bwrdd ‘polka dot’ glas a gwyn. 

 

 

Hoffwn ddymuno diolch mawr i pawb sydd yn ddiweddar wedi 

cymryd rhan yn ein digwyddiadau rhith a sesiwnau hyfforddiant. Yn 

cynnwys grŵpiau cymmorth cymunedol cyffelyb, ein grwp 

gweithredu ac yn ddiweddar ein ‘AGM’, a chafodd ei gynnal mewn 

ffordd cymysgedd gyda rhai bobl yn cynillio’n wnebol ac eraill yn 

ymuno a ni’n rhith. 



Er fod rhai o’n grŵpiau cymunedol nawr am gyfarfod yn wnebol, 

rydym dal i roi y cyfle i cynal a cael sgwrs rhith am fod fyn yn gwneyd 

gwahaniaeth mawr i rai oedd ddim yn gallu cynillio ein grŵpiau. Gyda 

cyfle newydd i fod yn bresenol ar-lein neu a y teleffôn, mae dyfodiad 

i gludo ddim yr anhawster yr oedd ar un pryd. 

Os hoffwch gymryd rhan mewn mwy o’n gweithgareddau rhith gyda 

teleffôn neu ar-lein – ond ddim yn siwr sut i wneud hyn neu hoffwch 

fwy o wybodaeth, galwch ni os gwelwch yn dda ar 01244 381515.  


