
 

  

Cylchlythyr Ionawr 2022  
Blwyddyn Newydd Dda!   

 
Jenni Jones-Annetts 
Cadeirydd 
Blwyddyn Newydd Dda o 
iechyd a hapusrwydd i 
bawb. Wedi misoedd o 
broblemau ac ansicrwydd 
mae dyfodol y Glowyr yn 
addawol. Nid fi yw'r unig 
un sy'n edrych ymlaen at weld y llawr cyntaf yn ei 
ogoniant a chroesawu busnesau cyfredol a 
newydd i'r ganolfan lesiant ar yr ail lawr. Rwy'n 
edrych ymlaen at eich gweld i gyd yn fuan. 
 
 
Katherine Hughes 
Ysgrifennydd y Cwmni 
Rwy'n ymwybodol iawn o 
broblemau gweithio o 
bellter a cheisio cefnogi ein 
gilydd a'r Glowyr. Byddem 
wedi hoffi cwrdd wyneb yn 
wyneb, lan llofft wedi ei 
orffen a Covid wedi 
diflannu.  Ond er gwaethaf 
popeth mae'n cymuned yn well gyda'n cefnogaeth 
a'n hysbrydoliaeth ni. Dylem fod yn falch o'r hyn 
rydym wedi ei gyflawni a pheidio digalonni os nad 
yw pethau'n berffaith.  Diolch enfawr i chi i gyd. 
Rydw i yma  os bydd arnoch fy angen neu os 
hoffech gael sgwrs. 
Katherine.hughes@caerphillyminerscentre.org.uk    
 

Pippa Skipper  
Cydlynydd Llogi Ystafell 
Fel y person cyswllt ar 
gyfer llogi ystafell, rwy'n 
gyffrous iawn am 
ddatblygiadau'r wythnosau 
nesaf, symud lan llofft a 
rhoi gwybod i logwyr 
ystafell am y datblygiadau newydd.   
07508 360315 
roomhire@caerphillyminerscentre.org.uk  
 
Pauline Elcock 
Cydlynydd gwirfoddoli 
Ers dechrau ym mis Awst 
rydw i wedi bod yn trefnu 
hyfforddiant a 
chefnogaeth ar gyfer ein 
gwirfoddolwyr ac yn 
recriwtio gwirfoddolwyr 
newydd ar gyfer prosiectau, gweithgareddau a 
digwyddiadau, Rydw i'n gwirfoddoli gyda 
phrosiect garddio'r plant ac yn cefnogi'r prosiect 

gweu.      07871 593038 
volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk 

 
Anthony Bending                              
Swyddog Cyllid  
Fy ngwaith i yw cadw cyllid 
y Glowyr yn iach. Mae'r 
gwaith adeiladu, y twf 
mewn cost ynni a Covid 
wedi cynnig sialens ond mae'r gweithgareddau 
prosiect mewn cyflwr da. Fi yw'r pwynt cyswllt ar 
gyfer gwariant, cyflogau, archebu a bancio. 
Finance@Caerphillyminerscentre.org.uk 

Gordon Bradley 
ISwyddog Cefnogi TG 
Fi yw'r pwynt cyswllt fel eich 
cefnogwr TG yn y 6 awr rwy'n 
gweithio yn y Ganolfan  

gordon.bradley@caerphillyminerscentre.org.uk 
 
Tara Candlin 
Cydlynydd Prosiect 
Rwy'n Arbenigwr Cymorth 
TG cymwysedig ac yn 
raddedig yn y Celfyddydau 
Perfformio. Rwyf wedi 
bod yn wirfoddolwr yn Y 
Glowyr ers mis Medi, yn 
ymwneud yn bennaf â'r 

prosiect Allgymorth sydd wedi'i gwneud yn bosibl 
i weithgareddau sy'n digwydd yn Y Glowyr gael eu 
cyflwyno dros zoom neu'n bersonol i Gynlluniau 
Tai Lloches yng Nghaerffili. Mae gen i angerdd 
dros  gynhwysiant yn y gymuned a chreu 
cyfleoedd i bawb gymryd rhan mewn unrhyw 
ffordd y gallan nhw. 
 Wedi ei chefnogi gan gronfa'r Loteri Cod Post 
apwyntiwyd Tara am 12 mis yn Ionawr 2022 a 
bydd yn cydlynnu'r prosiectau yma: 

• Cefnogi'r henoed – yr Aeron Aeddfed, Dawns 
50+ a mewn cadair, Prosiect Gweu, Crefft a 
Sgwrs, Allgymorth, Cynhwysedd Digidol, Celf.   

• Cefnogi blynyddoedd cynnar a phobl ifanc – 
Stay and Play, Crefft a ffilm i blant, clwb Lego, 
Glowyr Bach, partion plant, llysgenhadon 
cynradd a'r fforwm ieuenctid. 

Projects1@caerphillyminerscentre.org.uk 
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JoAnne Dando 
Cydlynydd Prosiect 
Rwy'n gyffrous iawn fy mod 
yn ymuno â thîm Canolfan y 
Glowyr Caerffili. Mae fy 
nghefndir yn y sector iechyd 
a lles sy'n rhychwantu bron i 
16 mlynedd. Ar hyn o bryd 
rwy'n dysgu sesiynau ioga ac 

rwy'n edrych ymlaen at gefnogi twf a llwyddiant y 
Glowyr a'i effaith gadarnhaol yn y gymuned. 
Wedi ei chyllido gan Resilience Funding, 
apwyntiwyd Jo am 12 mis yn Ionawr 2022 a bydd yn 
cydlynnu'r prosiectau yma: 

• Camau newid yn yr hinsawdd - gan gynnwys yr 
ardd newid hinsawdd, clwb garddio, y Clwb 
Garddio Plant, datblygu tŷ gwydr, gardd plant, 
Caerffili yn ei Blodau, Caffi Atgyweirio, 
datblygiad busnes y Gegin a'r Caffi 

• Gwefan / Gofod digidol rhithwir 

• Dathlu ein treftadaeth 
Projects2@caerphillyminerscentre.org.uk 
 
Rhian Cosslett 
Prosiect Allgymorth 
Mae Rhian a'i thîm o 
wirfoddolwyr wedi sefydlu 
gweithgareddau newydd ar 
gyfer pobl hŷn yn y 
gymuned yn bersonol neu 
dros Zoom yng nghynlluniau cysgodol Plas Hyfryd a 
Cole Court. Bydd Rhian yn symud ymlaen yn fuan. 
Hoffem ddiolch iddi am ei sgil a'i  hymroddiad wrth 
sicrhau bod prosiect mor heriol yn gweithio cystal. 
outreach.admin@caerphillyminerscentre.org.uk 
 

Belinda Snow  
Gweinyddwr Cynhwysedd  Digidol   
Fy rôl i yw recriwtio aelodau o'r gymuned i fynychu 
ein cyrsiau digidol ac i recriwtio gwirfoddolwyr 
digidol am gymorth 
ychwanegol. Mae fy nhîm yn 
cynnwys Tiwtor Cynhwysiant 
Digidol, Mel Holly, a 
Gwirfoddolwyr Digidol, John 
Brinkworth, John Jasper ac 
Irena Cleverly, sy'n rhedeg y 
sesiynnau galw heibio. Rwyf hefyd yn gwirfoddoli 
trwy reoli'r dudalen Facebook, creu posteri / fideos 
a chynhyrchu tudalennau gwe ar gyfer y wefan. 
digital.inclusion@caerphillyminerscentre.org.uk 
 

Amie Lock 
Prosiect plannu a thyfu 
Rwyf wedi gwirfoddoli i'r 
Glowyr ers 2014 yn cefnogi 
prosiectau a digwyddiadau 
marchnata. Mae fy menter 
gyfredol yn cynnwys creu’r 

gweithdai garddio plant a chefnogi ein prosiectau 
newid yn yr hinsawdd, gyda chymorth 14 o 
wirfoddolwyr. 
 

Gofalwr / Swyddog Cyfleusterau 
Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Ofalwr / 
Swyddog Cyfleusterau 10-12 awr yr wythnos fel 
rhan o grant Resilience Funding a dderbyniwyd ym 
mis Rhagfyr (dyddiad cau 17 Ionawr). Bydd hyn yn 
helpu ein tîm glanhau yn aruthrol - Laura Morgan, 
Howard Williams a Gail Evans - a'n stiwardiaid - 
Ann Lewis, Alan Welch, Patrick Wall, Derek 
Markham, Derek Green, Yvonne Fidler, Gail Evans, 
Julie Annetts a Katherine Hughes. Diolch hefyd i 
Patrick am gynnig arwain ar Iechyd a Diogelwch 

Diweddariad cyflym: 
 

Adeilad:  ni fydd hwn yn barod cyn 29ain Ionawr. 
Mae'r gwaith yn cynnwys gorffen teilio, addurno, 
gorffen lloriau, gorffen plymio a gwresogi, gwaith 
trydanol ac yn olaf comisiynu'r lifft ar 29ain 
Ionawr. Rydym hefyd yn aros am gyllid ar gyfer y 
gegin fasnachol, atgyweirio'r portico a thua £ 
50,000 o gostau annisgwyl, ond mae'r prosiect £ 2 
filiwn hwn bron wedi'i gwblhau! 
 

Stay and Play: mae Tasha Gittings wedi dod o hyd 
i lety rhatach yn rhywle arall ac wedi mynd a Stay 
and Play gyda hi, ond diolch i ymateb craff gan 
Pauline, Pippa, Amie, Laura, Tara, Jo, Belinda ac 
Ann rydym wedi ail-greu brand newydd ffres - i 
ddechrau ar 11eg a 13eg Ionawr. 
  

Gardd Newid Hinsawdd: Mae Alan Richards a Phil 
Turner wedi gwneud gwaith rhyfeddol wrth 
wneud dyluniad Fiona Cloke yn realiti. Mae Chris 
O'Meara, Ruth Starr, Dawn Cole, Janet Cornwall, 
Phil Jenkins, Liz a Ken Paull, Louise Kenyon, Chris 
Cooper ac aelodau o'r Gweithdai Garddio Plant 
wedi bod yn ymwneud â chwynnu, plannu, 
gwneud y gwesty chwilod a'r gwelyau Hugel, a 
chyrchu planhigion. Fe wnaethon ni hefyd greu 
Gardd Fywyd Gwyllt Ddigidol. Rydyn ni'n 
gobeithio gwneud llawer mwy yn 2022. 
 

Codi arian:   

• Codwyd dros £2,000 trwy weithgareddau 
Nadolig 

• Cyflwynodd Aviva, trwy yswiriant Thomas 
Carroll, £5,000 tuag at dy gwydr. 

• Cawsom £2,500 tuag at ein biliau tanwydd 
gan gynllun grantiau bach TSSW Winter 
Pressure  
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