
GWANWYN 2015  

 

 

Fel y gwyddoch cynllun 5 mlynedd ydi Ffrindia’ a gychwynodd yn Ionawr 2012 sydd yn golygu mai dyma 

ddechrau ar y bedwaredd flwyddyn. Yn ystod y cyfnod  yma mae 121 o unigolion o Ddwyfor yn unig wedi 

cael eu cyfeirio at Ffrindia’. Mae’r rhifau yma yn dystiolaeth o’r angen sydd gan unigolion yn ein 

cymunedau am gwmni, nifer fawr yn teimlo’n unig, ynysig  neu heb yr un enaid byw i siarad gyda. 

Mae Ffrindia’ yn gyson yn chwilio am wirfoddolwyr i ymuno â grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr trwy 

Wynedd. Clir iawn yw’r negeseuon a glywir gan yr unigolion - “Byddaf yn edrych ymlaen i godi ar y        

diwrnod bydd  fy ffrind yn dod.”  

CHI yw’r ffrindiau hynny sydd yn gwneud y gwahaniaeth i fywydau’r bobl yma - Diolch yn fawr iawn!  

Uchod rhai o wirfoddolwyr ac unigolion Dwyfor a ddaeth at ei gilydd am de 

Nadolig yn Rhagfyr 2014 yng Ngwesty Caerwylan Cricieth. Cafwyd llawer i sgwrs 

ddifyr gyda rhai yn adnabod ei gilydd neu gyda rhyw gysylltiad a’u gilydd.           

Prynhawn braf iawn!  

NADOLIG 2014 

 

              ANGEN  

GWIRFODDOLWYR 

A ydych chi’n adnabod 

rhywun sydd gyda amser ar 

eu dwylo? Mae nifer fawr o 

unigolion yn disgwyl am    

gyfaill yn Nwyfor. Gyda’r 

Gwanwyn yn agosau a        

fuasech mor garedig a holi 

eich ffrindiau a’ch teuluoedd 

a fyddai ganddynt 

ddiddordeb mewn              

gwirfoddoli? 

Angen                                

Gwirfoddolwyr! 

 
WYTHNOS FFRINDIA’ 

Mehefin 22  -  Mehefin 26 2015 

(Rhagor o wybodaeth i ddilyn) 

FFAIR FFRINDIA’ 

Dydd Gwener Gorffennaf  3ydd 2015 

COFIWCH Y DYDDIAD! 



 

CANOLFANNAU  HENEIDDIO’N DDA  

 Canolfan Heneiddio’n Dda Nefyn  

Dydd Llun, Mercher, Gwener amser 10.00—16.00 

 Canolfan Heneiddio’n Dda Cricieth 

Dydd Mawrth amser 10.00—16.30 

 Canolfan Heneiddio’n Dda Porthmadog 

Dydd Llun amser 10.00—16.30 

Taflenni gweithgareddau wedi eu cynnwys  gyda’r newyddlen 

TUDALEN 2 

Dawn Thomas Cydlynydd Dwyfor 

Mantell Gwynedd 

23—25 Y Bont Bridd 

Caernarfon 

LL55 1AH 

01286 672626 

dawn@mantellgwynedd.com 

www.mantellgwynedd.com 

Byw ei hun mae Rita Cooper. Yn wythnosol fe 

fydd Bet Williams, gwirfoddolwr gyda Ffrin-

dia’, yn cyfeillio gyda Rita. Yn ystod yr         

ymweliad fe fydd y ddwy yn sgwrsio yn y tŷ 

neu os ydi’r tywydd yn ffafriol maent yn mynd 

am dro. Mae’r ddwy yn mwynhau cwmni ei 

gilydd gyda digon i sgwrsio amdano gan eu 

bod yn rhannu’r un diddordebau.  

Hap a damwain oedd i’r ddwy gyfarfod tra’n 

sefyll mewn safle bws. Gan fod y bws yn hwyr 

cychwynnodd y ddwy sgwrsio, eglurodd Bet ei 

bod yn wirfoddolwr ar gynllun cyfeillio ar gyfer 

bobl hŷn sef Ffrindia’. Dangosodd Rita            

ddiddordeb a gofynnodd i Bet rannu ei rhif 

ffôn gyda Ffrindia’. Mae Rita dros ei 90 oed ac 

er yn gallu symud o gwmpas yn annibynnol 

teimlai y buasai’n elwa o dderbyn cwmni a 

chael rhywun i sgwrsio gyda.  

Wedi torri i lawr oedd y bws, teimlad y ddwy 

oedd eu bod i fod i gyfarfod ar y diwrnod    

hynny a dyna sut cychwynnodd y cyfeillio.           

SUT CYCHWYNNODD Y CYFEILLIO 

Yn y llun Rita Cooper o Cricieth a Bet Roberts Gwirfoddolwr 

Ffrindia’ o  Borthmadog 

 Cwrs cymorth cyntaf  

 

 

15/04/2015 

amser 9.45 - 13.00 

Rhaglen sydd wedi ei  pharatoi  

ar gyfer  

gwirfoddolwyr Ffrindia’ 

(i’r rhai sydd heb fynychu yn y 

gorffennol)  

Lleoliad i’w gadarnhau 

Cysylltu â Mici Plwm 01286 677711/07709065410  

     “Paned a Sgwrs” 

Gwesty’r Heliwr, Porthmadog  

Bore Mercher Mawrth  25ain 2015                                            

Amser 10 .00- 12.30 

CYFLE I GYFARFOD A CHROESAWU                                 

GWIRFODDOLWYR NEWYDD  

CYNIGIR BWFFE YSGAFN AMSER CINIO 

 
CYRSIAU AM DDIM 

CYMORTH CYNTAF  
IECHYD MEDDWL  

26 & 27.03.2015 

Galeri, Caernarfon 

09:30 – 16:30 

Saesneg 

YMWYBYDDIAETH 
STRÔC 

28.09.2015 

Penrhyndeudraeth 

09:30 – 16:30 

Saesneg 

YMWYBYDDIAETH 
DEMENTIA 

24.03.2015 

Penrhyndeudraeth 

09:30 – 16:30 

Cymraeg 

Ffonio Dawn  

ar gyfer archebu lle -

01286 672626 


