
 

 Cylchlythyr Gwanwyn 2022  
Dydd Gwyl Dewi Hapus!     

 
Pauline Elcock 
Cydlynydd Gwirfoddoli 
Mae bron popeth yn 
dibynnu ar ewyllys da ein 
gwirfodolwyr felly mae'r 
cylchlythyr yma yn dangos 
rhywfaint o'u gwaith.  Os 
hoffech helpu, cysylltwch a 

fi ar 07871 593038 

volunteer@caerphillyminerscentre.org.uk______
____________________ 
JoAnne Dando 
Projects2@caerphillyminerscentre.org.uk 
Tara Candlin 
Projects1@caerphillyminerscentre.org.u 
https://www.caerphillyminerscentre.co.uk/volu

nteering 
Edrychwch ar ein gwefan am flogiau Jo a Tara am 
beth mae gwirfoddoli wedi ei gyflawni iddyn nhw!  

 

Croeso i wirfoddolwyr newydd 
John Dwight, Matt Sturgess, Rhys Williams – 
Ymddiriedolwyr 
Patrick Wall, Julie Annetts, Jackie Clarke – 
Stiwardiaid 
Ann Davies – Garddio 
JoAnne Dando, Pippa Skipper – Cyfryngau 
cymdeithasol 
Karen Masters, Sue Masters, Jenni Jones Annetts, 
Chris Cooper, John Brinkworth – Allgyrraedd 
Victoria Sellway, Ann Mock, Rebecca Williams – 
Stay and Play 
Barbara Thomas – Crefft a Sgwrs 

Chris O’Meara 
Fe wnes i ymddeol 
dair blynedd yn ôl a 
dechreuais  gwrs 
garddwriaeth 
proffesiynol i roi 
rhywfaint o sgiliau 
newydd i mi a 
datblygu ymhellach 
fy angerdd am arddio. Ganwyd y ddwy ferch yn y 
Glowyr, felly pan gefais y 'tap ar yr ysgwydd' gan 
Katherine, roedd yn ymddangos fel rhywbeth 
naturiol i'w wneud. Roedd yn gyfle i roi ar waith yr 
hyn yr oeddwn yn ei ddysgu ond hefyd yn gyfle i 
roi yn ôl i'n cymuned. 
Fy swyddogaeth wreiddiol oedd helpu i 
berswadio'r Loteri Genedlaethol y byddem yn 
dderbynnydd da ar gyfer eu harian i ddatblygu 
gardd Newid yn yr Hinsawdd. Wedi llwyddo gyda'r 
cais, des i  yn rhan o helpu i ddatblygu sut ardd 
fyddai hi 
a gweithio gyda'n hymgynghorwyr i ymgynghori â 
phobl a sefydliadau lleol ar gynllun. Cafwyd mwy 
o arian.  
Hyd yma dim ond 
geiriau! Roedd yna 
grŵp garddio a 
oedd wedi bod yn 
gweithio'n galed 
gydag ychydig o 
adnoddau yn ceisio 
datblygu gardd ar 
ddarn o dir 
gwastraff yn llawn 
pridd gwael a 
rwbel. Fodd 
bynnag, roedd 

gennym bellach gynllun a'r adnoddau i fynd i'r 
afael â'r amodau gwael, pridd a thopograffeg i 
roi'r tirlunio caled yn ei le, ac adeiladu gardd..... 
Rydym wedi bod yn gweithio gyda'r grŵp garddio 
i ddatblygu'r ardd newid hinsawdd yn lle o 
heddwch, harddwch a bioamrywiaeth - er bod 
tipyn o ffordd i fynd! Rydym yn grŵp cymysg, 
gyda gwahanol lefelau o wybodaeth, sgiliau, 
galluoedd a phrofiad sy'n dod at ei gilydd unwaith 
yr wythnos am waith caled, awyr iach ac ychydig o 
chwerthin - creu rhywbeth hardd.  
Mae'r profiad wedi rhoi ffordd i mi ddatblygu fy 
sgiliau, gwneud 
ffrindiau gyda 
grŵp o bobl 
newydd sy'n 
rhannu'r un 
angerdd, ac 
sy'n cael budd 
enfawr wrth i 
ni weld yr ardd 
yn trawsnewid 
. Mae croeso i 
chi ymuno â ni. 

Diolch yn fawr i Chris a'r tîm garddio! Rydych chi 

wedi creu gardd hyfryd a hardd allan o bentwr o 

rwbel. Mae cymaint o bobl yn gwerthfawrogi'r 

llawenydd rydych chi wedi'i greu!  

  

Ruth Starr 

Roeddwn i mewn cyfarfod ar ddechrau ffurfio 

cymuned y Glowyr. Roedden nhw'n gofyn am 

wirfoddolwyr am wahanol bethau ac oherwydd 

fy mod yn arddwr brwd, fe wnes i wirfoddoli i 

helpu gyda hynny. Ar y pryd roeddwn yn gofalu 

am y potiau ar flaen yr adeilad. Ychydig a 

wyddwn i sut y byddai'r ardd yn tyfu ac yn tyfu! 

mailto:Projects2@caerphillyminerscentre.org.uk
https://www.caerphillyminerscentre.co.uk/volunteering
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Erbyn hyn mae grŵp bach ohonom, yn ogystal â 

rhywfaint o waith cyflogedig, sy'n ceisio cadw'r 

ardal flaen wedi'i phlannu ac yn dda i edrych 

arni. Rydym wedi cael llawer o ganmoliaeth ac 

yn mwynhau gweithio i chi mewn grwp bach 

cyfeillgar. Fel gyda garddio ym mhobman, dyw 

pethau byth yn gorffen ond yn newid o hyd. 

Felly gwyliwch y gofod yma! 

Hefyd ym mlynyddoedd cynnar y gymuned, 
ymunais â'r Dosbarth Ymarfer Cadair a oedd yn 
bleserus iawn. Fodd bynnag, roedd yn rhaid i'n 
darparwr roi'r gorau i gymryd y dosbarth felly 
hyfforddodd Katherine a fi  i gymryd drosodd. 
Mae gennym grŵp ffyniannus nawr yn bersonol 
ac ar zoom. Mae'r cyfeillgarwch a'r ymarfer yn 
gwneud lles i ni i gyd.  
Mae llawer o wirfoddolwyr yn gwau petryalau i'w 
gwneud yn flancedi ond roedd angen croswyr i'w 
rhoi at ei gilydd. Dwedais y gallwn i grosio a 
dechreuais bennod wirfoddoli arall!Mae'r holl 
wirfoddoli yma yn bleserus ac yn werth chweil a 
byddwn yn annog unrhyw un i gymryd rhan.  
 
Maggie Sansom 
Fel mam sengl wedi symud i Gaerffili yn 
ddiweddar oeddwn i'n teimlo ychydig yn unig. 
Felly fe wnes i gysylltu â Glowyr Caerffili a gofyn a 
oedd angen unrhyw wirfoddolwyr arnynt. 

Dechreuais wirfoddoli yn Hydref 2021 ac nid wyf 
wedi difaru.  

  
 Mae fy meibion yn eu harddegau a fi yn helpu 
gyda gweithgareddau'r plant ar benwythnosau a 
gwyliau ysgol sy'n cyd-fynd yn berffaith gyda fy 
swydd ddydd Llun i ddydd Gwener. I mi mae 
gwirfoddoli yn y Glowyr yn rhywbeth rwy'n ei 
fwynhau yn wirioneddol. Fy hoff ran yw gweld y 
plant yn hapus yn gwneud y gweithgareddau 
crefft, mae eu hwynebau bach yn canolbwyntio 
yn annwyl. I mi mae'n hyfryd i fod yn rhan o grŵp 
mae ei ymdrechion yn helpu'r gymuned rwy'n 
byw ynddi mewn ffordd mor gadarnhaol. 
 Mae'r gwirfoddolwyr a'r staff yn y Glowyr yn 
hynod ddiffuant, caredig, anhunanol a 
chroesawgar ac rwy'n annog unrhyw un sydd ag 
ychydig oriau i sbario ac yn meddwl am wirfoddoli  
i ddod i ymuno â ni. Rwy'n teimlo fy mod yn elwa 
mwy o wirfoddoli nag ydw i'n rhoi mewn 
gwirionedd oherwydd bod Canolfan y Glowyr 
wedi fy helpu mewn ffyrdd nad oeddwn wedi eu 
rhagweld, fel helpu fy mab i gwblhau y Bacc a 
chofrestru fy meibion fel gwirfoddolwyr ieuenctid. 
Hefyd roedd cynnig cwrs cymorth cyntaf i mi yn y 
ganolfan a dysgu ar-lein yn bethau yr wyf yn eu 
gwerthfawrogi'n fawr. Ond yn fwy na hynny rwy'n 
teimlo'n ddefnyddiol, ac yn cael fy 
ngwerthfawrogi. Wrth symud ymlaen, rwy'n 

gobeithio parhau i gefnogi Glowyr Caerffili nid yn 
unig oherwydd fy mod yn mwynhau gwirfoddoli 
yno ond oherwydd bod y Glowyr yn gymaint o 
ased i gymuned Caerffili.   
  
Chris Cooper 

Rwyf wedi bod yn gysylltiedig â'r Glowyr o'r 
diwrnod cyntaf, pan benderfynodd Katherine y 
byddai'r adeilad yn cael ei gadw. Mae gweld ble 
rydym ni nawr yn wych, ond mae wedi bod yn 
broses hir a chaled. Rwyf wedi mwynhau bob 
munud. Rwy'n gwirfoddoli gyda gweithgareddau'r 
plant a'r ardd pan alla i. Mae gweld pobl yn 
mwynhau ac yn elwa o'r ganolfan wedi ei gwneud 
yn werth chweil. 
Fy hoff ddywediad yw : mae gan y Glowyr 
rywbeth i bawb p'un a ydych chi'n naw mis neu'n 
99 oed. Beth bynnag yw'ch diddordebau neu os 
ydych chi'n defnyddio'r Ganolfan ar gyfer llesiant 
mae rhywbeth  yma i bob un. Un o'r pethau 
mwyaf boddhaus yw pan fydd rhywun yn diolch i 
ni am achub yr adeilad ac yn dweud cymaint o 
drychineb fyddai wedi bod  
 i'w golli, ac mae gweld y manteision mae ein holl 
ymdrechion wedi eu rhoi i'r gymuned yn wych. 
 
Cysylltwch â Pauline, Joanne neu Tara am 
fanylion pellach am wirfoddoli neu brosiectau.                                    
029 2167 4242 neu ewch i'n gwefan  
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