
Vision Support 

Helo pawb, fy enw i yw Lowri Bartrum, 

fi yw y Prif Weithredwr (CEO) newydd 

yn cymryd drossodd oddiwrth Miriam 

Wright sydd wedi arwain Vision 

Support am 17 mlynedd. Dros yr 

wythnosau nesaf, fyddaf yn gwario 

amser gyda Miriam i gael dysgu 

gymaint a fedraf am y trefniadaeth cyn 

iddi ymddeol. Rwyf am gymrud y cyfle 

hon ar rhan phawb sydd yn gyfranogi’r 

threfiadaeth i ddyweud Diolch yn Fawr i Miriam am ei gwaith 

caled a dedfrydiad i Vision Support dros y blynyddoedd, wedi 

gwario ychydig amser hefo rhai bobl yn barod, rhwyf yn gwybod 

y bydd hi’n cael ei methu. 

Mynd ymlaen, rhwyf yn edrych ymlaen at eich cyfarfod ac 

arwain y trefniadaeth wrth symyd tu draw i’r pandemig. Byddwn 

yn ceisio i ddarganfod y cyfeiriad fydd y rhanddeiliaid angen i’r 

elusen symyd ymlaen dros y chew mis nesaf a fydd eich 

syniadau a gwelediadau yn gymeradwy.  

Os hoffwch siarad a Vision Support galwch ni os gwelwch yn 

dda ar 01244 381515 neu e-bost 

information@visionsupport.org.uk 

            

 

Archwiliad Gwybodaeth Cheshire Sight Loss 

Help NHS England, Vision Support a East Cheshire Eye 

Society sydd yn gwella gwybodaeth i bobl yn byw gyda diffyg 

golwg yn Sîr Gaer. Cymerwch rhan mewn archwiliad a 

byddwch yn cael cynnig y siawns i gymryd rhan mewn Atyniad 

Gwobrwyo i enill Alexa neu Tegell Un Gwpan. 
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Galwch 01244 381515 neu e-bost 

information@visionsuport.org.uk i ofyn am gopi papur o’r 

archwiliad a amlen ddychwelyd am ddim, neu i gwbwlhau’r 

archwiliad ar y ffôn gyda un o’n gweithwyr cyfeillgar. 

 Gall y’r archwiliad hefyd gael ei gwbwlhau ar-lein 

http://visionsupport.org.ul/surveys/ 

Fydd eich ymattebion 

yn helpu ni wella y 

wybodaeth i bobl gyda 

colled golwg yn Sîr 

Gaer. Fydd yr 

archwiliad yn angen ei 

gwbwlhau erbyn y 1af 

Awst 2022.   

________________________________________________________ 

 

HumanWare Diwrnod Digwyddiad Caer 

Y diwrnod digwyddiad nesaf fydd Vision Support yn ei gynnal 

ydi hefo Human Wave ar Ddydd Mercher 6ed Gorffenaf yn The 

Bluecoat, Upper Northgate Street, Chester, CH1 4EE rhwng 

10:00am a 2:00pm.   

Dewch i gyfarfod cynrichiolydd HumanWare Steve Edwards a 

fydd yn arddangos rhestr amrywiol cynnyrch is-olwg 

HumanWare gan cynnwys yr Hark Reader. Fydd hefyd yn gyfle 

i chi wneyd ymgais a’r ‘tri mewn un’ newydd Explore 12 gyda 

stand ysgrifennu. 

Sydd yn chwyddhadur llawn HD llun ansawdd gyda sgrin 

gyffwrdd 12eg 

modfedd i wella 

olygfa agos a phell.  
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Eye 2 Eye Sir y Fflint 

Eye 2 Eye yw glwb elusen gymunedol bychan arunig yn cael ei 

redeg yn gyfangwbl gan gwirfoddolwyr, i bobl wedi eu 

cofrestru’n ddiffyg golwg yn byw yn Sîr y Fflint. 

Mae Eye2 Eye yn cyfarfod pob Dydd Mercher yn Hub 

Gymunedol St Andrews yn Garden City o 10:30am I 1:30pm. 

Mae y grŵp yn trefnu craftiau, chareuon a holiadau yw aelodau 

cymryd rhan neu cynnal siaradwyr a diddanwyr a chynnal 

tripiau allan. 

Pauline, un o gwirfoddolwyr Eye 2 Eye yn penodi “Mae yna 

groeso cynnes bob amser a chwpaned o dé/coffee a ‘chinoi 

chips’ neu un o’r llawer o fwydydd poeth wedi eu coginio a 

danfon atom. Mae rhan fwyaf o’n aelodau yn byw yn unig ac yn 

edrych ymlaen at ein cyfarfodydd, bobl a oeth yn ddieithriad 

nawr yn ffrindiau da. 

Rydym yn gwneyd ymdrech i ddarparu cludiad cymorthdal o 

ddrws i ddrws, gwn pa mor anodd yw gan rhai i ddod at y clwb. 

Carwn gael aelodau newydd i ddod a 

ymuno a’r clwb fellu os ydych yn 

adnabod unrhiw un ddifyg golwg, 

sôniwch wrthynt am ni os gwelwch 

yn dda.” Am fwy o wybodaeth galwch 

Pauline os gwelwch yn dda ar 01244 

810567 neu e-bost Pauline ar 

Pauline-ellis@outlook.com  

________________________________________________________ 

 

Gwasanaeth Gwybodaeth Gymunedol 



Isod mae rhai o’r ymweliadau rydym wedi ei gynllinio i fîs 

Gorffenaf i’r Gwasanaeth Gwybodaeth Gymunedol. Mae’r restr 

llawn yma hefyd ar gael ar ein gwefan, 

www.visionsupport.org.uk neu os hoffwch gofrestru i’r restr ar 

e-bost i gael y restr llawn bob mws galwch ni ar 01244 381515 

neu ebost information@visionsupport.org.uk.  

 

Dydd Mercher 6ed Kingswood Kingsway 10:00 -12:00 

Dydd Mercher 6ed Llyfrgell Blacon 1:00 - 3:00 

Dydd Iau 7fed Farchnad Widnes 10:00 - 3:00 

Dydd Iau 7fed Y Maes Car Park, Pwllheli 10:30 - 2:30 

Dydd Gwener 8fed Green Lane Car Park, Corwen 10:30- 2:30 

Dydd Llun 11fed Rhos on Sea wrth TIC 10:00 - 2:30 

Dydd Mawrth 12fed Bellis Bros, Holt 10:30 - 2:30 

Dydd Gwener 15fed Llyfrgell Prestatyn (Talking Point) 10:00 

- 2:30 

Dydd Sul 17fed Asda, Bau Kinmel 10:00 - 2:30 

Dydd Llun 18fed Morrisons, Rhyl 10:00 - 2:30 

Dydd Mawrth 19fed  Co-op Runcorn, Old Town 10:00 - 3:00 

Dydd Mercher 20fed Widnes Market Community Stall 10:00 - 

3:00 

Dydd Iau 21fed Ellesmere Port Market Car Park 10:00 - 3:00 

Dydd Sul 24fed  Morrisons, Holyhead 10:30 - 2:30 

Dydd Llun 25fed Prom Llandudno wrth y Cenotaph 10:00 - 

2:30 

Dydd Mawrth 26fed  Siopau Waverton 10:00 -12:00 

Dydd Mawrth 26fed  Barbour Institute Tattenhall  1:00 - 3:00 

http://www.visionsupport.org.uk/


Dydd Mawrth 26fed  Morrisons, Caernarfon  10:30 - 2:30  

Nodwch os gwelwch yn dda y gall fod yna newidiadau munyd 

diwethaf i’r rhestr yma.  

________________________________________________________ 

 

Papur Llafar Aberconwy 

Mae Papur Llafar Aberconwy wedi gwneyd y dewis fod y gwasanaeth 

yma yn dod i ben a gorffen ar ddiwedd y flwyddyn hon. 

Rydym yn drist gweld papur llafur arall yn cau, ond mae thechnoleg 

fel Amazon Echos gyda rhagleni papurau 

newydd siarad yn ymweld yw cymryd ei 

lle. Os hoffwch wybod sut mae cael 

mynediad ich newyddion mewn ffyrdd 

gwahanol galwch ni os gwelwch yn dda 

ar 01244381515 neu gyrru e-bost i ni ar 

information@visionsupport.org.uk a gall 

un o’n tîm sgiliau digidol siarad a chi am 

y ffyrdd wahanol y gallwch gael eich 

newyddion a chyfryngau.    

 

 

Aelodaeth Vision Support 

Hoffwn ddiolch pawb sydd wedi cefnogi Vision Support dros y 

blynyddoedd wrth dalu cyfraniad aelodaeth blynyddol neu wrth 

gyfranu at y Cynllyn Aelodaeth Bywyd. 

Os hoffwch fod yn aelod neu parhau gyda’ch aelodaeth blynyddol, 

gallwch gwbwlhau os gwelwch yn dda y rhan perthnasol o’r ffufrlen 

mailto:information@visionsupport.org.uk


amgau a’i ddychwelyd i Phen Swyddfa Caer, 

ynghyd a’ch taliad o £5.00. 

Os ydych yn dewis y hoffwch gyfrannu at y 

Cynllyn Aelodaeth Bywyd cwbwlhewch os 

gwelwch yn dda y rhan perthnasol ar y ffurflen 

amgau sydd ar gefn y nodyn hwn a’i ddychwelyd 

i Ganolfan Adnoddau Caer ynghyd a’ch taliad o 

£25.00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


