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Rydym yn edrych ymlaen at 
greu gwasanaethau newydd 
a 100 o swyddi newydd yng 
Nghaernarfon 

Newyddlen sefydliad gofal Parc Pendine                                  Rhifyn 14

Newyddion Parc Pendine
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Mae ein canolfan ragoriaeth newydd ar gyfer gofal dementia wedi 
cael ei galw’n hwb “rhagorol” i economi Gwynedd. 
Rydym yn buddsoddi £7 miliwn yn y ganolfan, ar safle hen ysbyty 
cymunedol Bryn Seiont ar gyrion  Caernarfon.
Bydd y ganolfan yn creu 100 o swyddi ac mae’n cael cefnogaeth 
yr Aelod Cynulliad lleol, Alun Ffred Jones a’r Aelod Seneddol lleol, 
Hywel Williams. 
Fe gafodd y ddau daith o gwmpas y safle, wedi’i harwain gan 
berchennog Parc Pendine, Mario Kreft MBE. 
Mae’r sefydliad wedi cael llif mawr o alwadau yn barod oddi wrth 
bobl sy’n chwilio am waith yn y Bryn Seiont Newydd. 
Mae gobaith y bydd y ganolfan ddwyieithog newydd hon yn 
agor yn yr Hydref, a bydd yn darparu gofal seibiant a gofal dydd yn 
ogystal â 71 gwely ar gyfer pobl sy’n byw yno. 

Mae hefyd gynlluniau i adeiladu 16 o fflatiau fel bod pobl yn gallu 
byw gyda’i gilydd, fel ail ran y datblygiad. 
Dywedodd Mr Jones: “Mae hyn yn ffantastig. Mi fydd y cyfleuster 
yma o fantais fawr, nid yn unig i’r ardal yn union o’i gwmpas ond 
hefyd i Ogledd-orllewin Cymru yn gyffredinol. 

“Mae’n agor cyfleoedd newydd, nid yn unig i staff gael gweithio 
mewn canolfan o’r radd flaenaf, o’r math gorau, ond hefyd i 
deuluoedd y bobl sy’n dioddef o ddementia.
Roedd Mr Williams yn ogystal yn talu teyrnged i ymrwymiad Parc 
Pendine i  ddefnyddio’r celfyddydau fel ffordd o wella ansawdd 
bywyd y bobl sy’n cael gofal ganddynt.
Ac fe ychwanegodd Hywel Williams hyn: “Fe fydd y ganolfan yn lle ar 
gyfer gwasanaethau eraill fel gofal dydd a gofal seibiant.

Yn ôl Mr Kreft, bydd agor y ganolfan arloesol hon yn ffordd 
ddelfrydol o ddathlu 30 mlynedd o wasanaeth Parc Pendine.
Dyma ddywedodd ef: “Rydym am fod yn sefydliad dwyieithog yn y 
gymuned, yn gwasanaethu anghenion unigolion a’u teuluoedd a 
cheisio sicrhau bod pobl yn cael y gofal gorau posibl a chyfoethogi 
ansawdd eu bywydau, beth bynnag fydd eu hanabledd.”

Rydym yn edrych ymlaen at greu gwasanaethau newydd a 100 o 
swyddi newydd yng Nghaernarfon 

Mario Kreft gydag Alun Ffred Jones AC a Hywel 
Williams AS ar safle Bryn Seiont.

I gael mwy o wybodaeth am y 
gwasanaethau sydd ar gael a’r cyfleoedd 

am waith yng Nghanolfan Bryn Seiont, 
ffoniwch 01978 720242 os gwelwch yn dda, 

neu ewch i www.pendinepark.com

“...canolfan o’r radd flaenaf, o’r math gorau” 
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Roedd cynulleidfa lawn, pob tocyn wedi’i werthu, i sioe tonic gan y 
triawd. 
Sêr y cyngerdd yn Galeri, Caernarfon oedd y tenor rhagorol Rhys 
Merion a’i ddwy ferch Elan, 16, ac Erin, 13. 
Roedd y perfformiad yn rhan o raglen fisol o gyngherddau o 
dan yr enw TONIC, sy’n cynnig cyfle i bobl hŷn gael mwynhau’r 
celfyddydau.
Mae  Parc Pendine yn noddi’r rhaglen, a hefyd amrediad o 
ddigwyddiadau eraill gyda’r celfyddydau yn  Galeri. 
Dywedodd Rhys Meirion bod y rhaglen TONIC yn hanfodol 
bwysig am ei bod yn gyfle i bobl hŷn gael mwynhau amrediad 
o gerddoriaeth a pherfformwyr yn ystod rhan gyntaf y 
prynhawn. 
Dyma ddywedodd Rhys: “Mae TONIC yn rhaglen ffantastig am ei 
bod yn rhoi’r cyfle i bobl hŷn nad ydynt eisiau mynd allan min nos, 
neu ddim yn gallu gwneud hynny, gael mwynhau cerddoriaeth a’r 
celfyddydau.

“Rydw i wedi cael argraff dda iawn o ymrwymiad Parc Pendine i’r 
celfyddydau. Mae nawdd oddi wrth Barc Pendine yn golygu bod 
pobl hŷn yn gallu dod i TONIC am eu bod yn gallu fforddio prisiau’r 
tocynnau, ac mae hynny’n hanfodol.”
Mae Gwynfor Jones, sy’n llefarydd ar ran Parc Pendine, yn hynod 
falch bod rhaglen TONIC yn gallu denu perfformwyr mor arbennig 
o adnabyddus fel Rhys Meirion. 
Dyma ddywedodd: “Mae gan Barc Pendine ymrwymiad i’r 
celfyddydau ac rydym yn gwybod am y manteision sy’n gallu dod 
oddi wrth hynny i’n cleientiaid a’n preswylwyr ni.

“Mae’n arbennig o bwysig i ni fod yn cymryd rhan mewn rhaglenni 
fel TONIC yn ardal Caernarfon, yn yr adeg cyn i ni agor ein canolfan 
newydd ym Mryn Seiont fis Hydref.

“Ac rydym yn wirioneddol falch o weld gymaint, yn enwedig o bobl 
hŷn yn dod allan ac yn mwynhau’r perfformiadau TONIC yn Galeri 
Caernarfon.” 
Dywedodd rheolwr marchnata Galeri Caernarfon, Steffan Thomas: 
“Rydym yn hynod falch o’r rhaglen TONIC a’r nawdd oddi wrth Barc 
Pendine.
“Bydd y perfformiad bob mis yn gwerthu pob tocyn neu bron bob 
un, sy’n dangos yn union pa mor boblogaidd ydi’r cyngherddau.
“Heddiw, cyn dechrau’r cyngerdd gan Rhys Meirion, roedden ni’n 

gallu dangos ffilm fer newydd i egluro dipyn am ymrwymiad 
Parc Pendine i’r celfyddydau ac wrth gwrs ansawdd y gofal 
maen nhw wedi ymrwymo eu hunain i’w ddarparu.
Mae Buddug Jones o Gaernarfon yn 69 oed ac wedi 

cofrestru’n ddall. Bydd hi’n mynd â’i chi tywys, Freya gyda hi i 
fwynhau’r sioeau, a dyma ddywedodd Buddug: “Rydym wir yn 
mwynhau dod i bob perfformiad TONIC a ddim byth yn colli’r cyfle 
i ddod.”

Tonic y triawd gyda Rhys, 
y tenor rhagorol

“Rwyf wedi cael argraff dda o ymrwymiad Parc 
Pendine i’r celfyddydau”

Prif weithredwr Parc Pendine, Gwynfor Jones gyda Rhys Meirion a’i ddwy ferch Elan,16 ac Erin,13 yn Galeri. 
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Mae grŵp o bobl ifanc di-waith wedi dawnsio eu ffordd i ddyfodol gwell trwy 
drefnu dawns te yn ein canolfan gymunedol ni.
Roedd y digwyddiad ym Mharc Pendine yn uchafbwynt rhaglen dair wythnos 
oedd yn “ysbrydoli” o’r enw Truth about Youth - Who Cares? wedi’i hariannu gan 
y Co-operative Foundation.
Roedd y cwrs yn cael ei redeg gan Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru mewn 
partneriaeth gyda’n cwmni hyfforddi ni, Smartcare. 
Fe wnaeth cynllun tebyg y flwyddyn ddiwethaf arwain at fod 17 o’r rhai fu’n 
cymryd rhan yn ennill cymwysterau gofal cymdeithasol. Ac fe gafodd unarddeg 
o’r rheiny swyddi, chwech ohonyn nhw ym Mharc Pendine.
Roedd criw o westeion arbennig yno, yng Nghanolfan Gymunedol Gwern Alyn 
yng Nghartref Gofal Hillbury House, i longyfarch y grŵp diweddaraf o bobl ifanc 
ar y cwrs.
Roedd y gwesteion hynny’n cynnwys AC Wrecsam Lesley Griffiths, Maer 
Wrecsam Cyng. Alan Edwards a’r Faeres Glenys Edwards a Phennaeth Menter a 
Chyflogaeth Ymddiriedolaeth y Tywysog Cymru, Rhian Mathias.
Roedd y gwesteion hefyd yn cynnwys Deb Wozencraft sy’n Swyddog 
Aelodaeth y Co-operative dros Ganolbarth a Gogledd Cymru a Daisy Cole, y 
Cyfarwyddwr Lles a Grymuso ar gyfer Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. Roedd 
gwledd o frechdanau, teisennau, coffi a the ar gael yno, wedi’u gweini gan y tîm 
brwdfrydig o 14 o bobl ifanc rhwng 18 a 25 mlwydd oed.  
Fe wnaeth y grŵp ymroddgar yma hefyd berfformio drama fywiog, ddoniol a 
meddylgar am gofio am y pethau bychain wrth ofalu am bobl.  Roedd dawns 
te ar ddiwedd y digwyddiad, oedd yn gyfle i breswylwyr a staff Parc Pendine, 
yn ogystal â’r criw o Ymddiriedolaeth y Tywysog, gael dangos eu hunain mewn 
dawns.
Roedd hyn yn uchafbwynt cwrs tair wythnos lle cafodd aelodau’r grŵp ennill 
profiad a chymwysterau yn y diwydiant gofal gyda’r nod o’u helpu nhw i fynd i 
mewn i’w swyddi cyntaf.
Mae dros hanner y grŵp yn debygol o gael cynnig swyddi gyda Pharc Pendine.
Dywedodd Sabrina Rafferty, 18, o Wersyllt bod Ymddiriedolaeth y Tywysog wedi 
gwneud gwahaniaeth anferth i’w bywyd hi.  Mae hi wedi dysgu sut i fod yn 
ymarferydd gofal yng nghartref gofal Hillbury Parc Pendine.
Dyma ddywedodd Sabrina: “Mae wedi bod yn brofiad rhyfeddol. Maen nhw 
fel un teulu mawr yma ac mae wedi fy helpu i weld beth ydi’r dyfodol i mi, sef 
gweithio mewn gofal cymdeithasol.”
Fe ychwanegodd AC Wrecsam, Lesley Griffiths: “Rydw i bob tro’n hapus i 
ddod i Barc Pendine. Mae’r gwaith maen nhw’n ei wneud yn y sector gofal yn 
ffantastig.”
Fe ychwanegodd Mario Kreft MBE, perchennog Parc Pendine: “Rydw i eisiau 
diolch i’r Co-operative Foundation am gefnogi’r prosiect.
Erbyn hyn mae perthynas wedi datblygu ers cryn amser rhwng Parc Pendine ac 
Ymddiriedolaeth y Tywysog ac mae wedi bod yn fraint gweithio gyda’n gilydd.”

Pobl ifanc yn dawnsio eu ffordd i ddyfodol gwell

Un o’r preswylwyr, 
Isabella Buck gyda 
Sarah  Lee a Keyleigh 
Weston, ar y dde, 
myfyriwr 

Ymddiriedolaeth y 
Tywysog Sabrina Rafferty 
gyda phreswylydd arall, 
Ceinwen Jones

Un o’r preswylwyr Alan Hassall yn 
dawnsio gyda Sabrina Rafferty 

Myfyriwr Ymddiriedolaeth 
y Tywysog Zannia 
Kingaby gyda 
phreswylwyr. Ruth 
Crawshaw a Richard 
Brown 
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Fel rhan o’r gwaith paratoi cyn agor ein canolfan ragoriaeth newydd yng Nghaernarfon, rydym rŵan 
wedi agor ein lle newydd ni yng nghanol y dref.
Mae’r Siop Gofal yn y Stryd Fawr yn ganolfan lle gall pobl alw i mewn i gael gwybod mwy am ein 
cynlluniau ni ar gyfer Canolfan Gofal Bryn Seiont a chlywed am y cyfleoedd i gael gwaith yno.
Ar hyn o bryd, mae’n agored ddau ddiwrnod yr wythnos, ond bydd yn agored bob dydd wrth i ni 
fynd yn nes at adeg agor Bryn Seiont yn swyddogol.
Dywedodd perchennog Parc Pendine, Mario Kreft: “Fe fyddwn ni’n defnyddio’r swyddfeydd uwchben 
y Siop Gofal ar gyfer recriwtio a hyfforddi pobl.

“Mae hwn yn gyfle i bobl ddod i mewn a sôn am y math o wasanaethau y byddan nhw’n chwilio 
amdanynt, cael paned a chael gwybod beth rydym yn bwriadu ei wneud.
“Rydym yn edrych ymlaen at fod yn rhan annatod o gymuned Caernarfon.
“Rydym yn gobeithio yn fawr y bydd pobl yn derbyn y bydd Canolfan Gofal Bryn Seiont yn adnodd 
pwysig iawn i’r gymuned, ased o ddifri i’r gymuned.
“Rydw i’n gobeithio y byddwn ni’n darparu gwasanaethau o’r math gorau un i bobl gyda dementia 
a’u teuluoedd, am flynyddoedd i’r dyfodol.

Siopa am 
swyddi yng 
Nghaernarfon

Gwynfor Jones, Prif Weithredwr 
Parc Pendine ger y Siop Gofal
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Cafodd pedwar o bobl dalentog o Barc Pendine anrhydedd mewn digwyddiad uchel ei barch, 
Gwobrau Gofal Cymru.
Bydd y noson wobrwyo ddisglair hon yn digwydd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, i ddathlu’r arfer 
gorau yn y sector gofal yng Nghymru. Mae’n cael ei threfnu gan Fforwm Gofal Cymru a’i noddi gan 
fanc Barclays.
Y cyflwynydd ar gyfer y noson oedd y ddarllenwraig newyddion boblogaidd, Lucy Owen. 
Yr enillwyr o Barc Pendine oedd Matthew Palamarczuk, Claire Venables, Judi Roberts a Tracey Cuthill. 
Mae Matt yn gymhorthydd gweinyddol, mae ganddo barlys yr ymennydd  ac mae o’n ysbrydoliaeth 
i bobl eraill, ac roedd “mor arbennig o falch” ar ôl ennill gwobr aur.  
Roedd anrhydedd Matt yn y categori Hyrwyddo Bywydau Cyflawn, wedi’i noddi gan Wasanaethau 
Gofal Boots. 
Mae Mathew, 29, yn dod o Gresffordd, ac yn rhan annatod o’r tîm ym Mharc Pendine, er gwaethaf ei 
gyflwr, sy’n ei gadw mewn cadair olwyn am ei fod yn cyfyngu ar ei symudiadau a’i leferydd.
Mae gan Mathew radd 2:1 mewn rheolaeth stadau oddi wrth Brifysgol Glyndŵr a dyma oedd 
ganddo i’w ddweud: “Rydw i’n dal mor arbennig o falch. Roedd yn syndod mawr i mi glywed fy 
mod wedi ennill gwobr aur. Doeddwn i ddim erioed wedi ennill gwobr o’r blaen ac felly roedd yn 
ddigwyddiad arbennig. Doeddwn i ddim erioed yn meddwl y baswn i’n ennill unrhyw beth fel hyn. 
Roedd cael fy enwebu ar gyfer gwobr yn ddigon i mi.
Fe enillodd Claire Venables, 29, Uwch Ymarferydd Gofal yn Highfield, wobr aur yn y categori 
Ymarferydd Gofal Preswyl, dan nawdd Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru. 
Highfield oedd y cartref gofal cyntaf yng Nghymru i ennill achrediad swyddogol oddi wrth y 
Fframwaith Safonau Aur.
Syniad hynod o dda gan Claire oedd rhoi’r Fframwaith Safonau Aur mewn llyfryn hawdd i’w 
ddarllen ar gyfer staff yn y cartref gofal.
Dywedodd Claire: “Mae’n dal yn syndod mawr mewn gwirionedd i mi fod wedi ennill Gwobr Gofal 
Cymru.
Mae’n wych – rydw i’n teimlo bod hyn yn anrhydedd mawr ac rydw i’n teimlo’n reit wylaidd. 
Roeddwn i mor falch cael bod yno. 
“Roedd pawb yn nerfus ond roedd awyrgylch gyffrous yno hefyd. Achlysur hudolus, a phawb wedi 
gwisgo i fyny. Yn union fel bod yng ngwobrau’r Oscars.” 
Judi Roberts, sy’n gyfrifol am gartref Cae Bryn, enillodd y wobr am Arwain yr Ymarfer mewn 
Anabledd Dysgu a Gwasanaethau Iechyd Meddwl, wedi’i noddi gan  Barchester Healthcare. 
Mae Judi, 43, yn fam i ddau fab ifanc a dyma ddywedodd hi: “Roeddwn i wedi synnu’n fawr i ennill, 
am nad oeddwn i’n disgwyl hynny. Doeddwn i ddim yn meddwl fy mod am gael gwobr aur. Mae 
mor braf cael cydnabyddiaeth fel hyn.”
Roedd hi hefyd yn noson fawr i Tracey Cuthill, 46, rheolwr cofrestredig cartref gofal Penybryn, a 
dywedodd bod y digwyddiad yn gymaint mwy nag oedd yn ei ddisgwyl. 
Fe enillodd hi wobr Arian yn y categori Arweinyddiaeth a Rheolaeth mewn Gwasanaethau Gofal 
Preswyl, wedi’i noddi gan Christie & Co. 
Dywedodd Tracey: “Doeddwn i ddim wedi bod yno o’r blaen ac roedd yr awyrgylch yn wirioneddol 
gyffrous – fe wnes i fwynhau o ddifri. Roedd o dipyn yn fwy nag oeddwn yn ei ddisgwyl, a’r neuadd 
ar gyfer y digwyddiad yn wirioneddol syfrdanol.  
“Roedd wir yn anrhydedd bod yn y seremoni wobrwyo, ac mi oedd cael fy enwebu, ynddo’i hun, yn 
beth mor braf. 
“Pan gyrhaeddais yn ôl i’r gwaith roedd y staff wedi cael tusw prydferth o flodau i mi i fy llongyfarch. 
Roedd cerdyn gyda’r blodau a phawb wedi’i arwyddo. Mi wnaeth hynny argraff ddofn arnaf fi.
Fe fyddwn ni’n gweithio’n wirioneddol galed fel tîm ac mae hyn yn gydnabyddiaeth i’w gwaith 
caled nhw. Dim ond llywio’r llong rydw i’n ei wneud, y staff ydi’r bobl sy’n ei gyrru ymlaen, felly mae 
hyn i bawb ohonom ni.” 
Dywedodd Mario Kreft MBE, perchennog Parc Pendine: “Rydw i mor falch o bob un o’r pedwar ac 
yn hynod falch bod eu gwaith caled, sgiliau ac ymroddiad wedi cael eu cydnabod yng Ngwobrau 
Gofal Cymru. Maen nhw wir yn haeddu eu gwobrau.”  

Y pedwar sy’n gofalu, Matt Palamarczuk, Judi Roberts, Claire 
Venables a Tracey Cuthill. 

Pedwar sy’n gofalu yn disgleirio yng ngwobrau Oscar gofal cymdeithasol
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Roedd gweithdy blasus i’r preswylwyr oedd awydd 
rywbeth melys.
Daeth preswylwyr, staff ac aelodau o’u teuluoedd at ei 
gilydd ar gyfer gweithdy blasus wedi’i drefnu gan Siop 
Siocled Dinbych, yn ein cartref gofal ni, Hillbury. 
Roedd cyfle i bobl sy’n frwdfrydig am siocled gael 
malu bisgedi, a’u cymysgu gyda siocled gwlad Belg a 
marshmallows i greu rocky road arbennig o dda.
Roedd John Molyneux, 70, un o breswylwyr Hillbury, yn 
rhan o’r digwyddiad ac yn cael hwyl fawr yn yr arddangosfa 
siocled arbennig hon. 
Dywedodd John: “Mae hyn yn hyfryd ac mae pawb yn 
hapus. 
Roeddwn i’n cymryd rhan mewn gwneud y rocky road ac 
mae’n edrych yn flasus iawn.
Fe ychwanegodd Ceri  Belshaw, 25, sy’n gweithio i Siop 

Siocled Dinbych: “Rydym yn gwneud rocky road, gyda’r 
preswylwyr yn cymryd rhan ac yn helpu.
“Rydym wedi toddi’r siocled a malu’r bisgedi a chymysgu 
popeth gyda marshmallows.  Mae hyn yn hwyl fawr. 
Fedrwch chi ddim methu gyda siocled.”
Roedd y gweithdy’n syniad gan  Anita Moran, sy’n Gyd-
drefnydd Gweithgareddau a Lles ym Mharc Pendine. 
Dywedodd Anita: “Mae’r arddangosfa’n ddiddorol, pawb yn 
chwerthin a chael hwyl – mae’n wych.
“Dyma’r tro cyntaf rydym wedi gwneud hyn ond mae wedi 
mynd mor dda nes y byddwn ni’n ei wneud eto.
“Mae’n rhan o’n rhaglen ni i gyfoethogi bywydau pobl 
yma ym Mharc Pendine. Rydym wedi cael pob math o 
ddosbarthiadau i’r preswylwyr, fel dosbarthiadau celf a 
barddoniaeth. Rydym hyd yn oed wedi cael cerddorfa Hallé, 
i wneud gweithdai cerdd, ac maen nhw o safon fyd-eang.”

Gweithdy siocled blasus i’r 
preswylwyr 

Ceri Belshaw o Siop Siocled 
Dinbych gydag un o’r 

preswylwyr, John Molyneux, 
a Susie Owen.

Un o’r preswylwyr Phil Hillier gyda Susie Owen.

Y preswylydd Alan Hassall gyda Ceri Belshaw o Siop Siocled Dinbych.

Y preswylydd John Pierce gyda Anita Moran.

http://www.pendinepark.com
mailto:admin%40pendinepark.com%0D01978%20720242?subject=


www.pendinepark.com admin@pendinepark.com   01978 720242

Mae sefydliad hyfforddi’n parhau i gryfhau ar ôl gweithio fel tîm 
gyda choleg addysg bellach. 
Mae Smartcare Training yn rhan o sefydliad gofal Parc Pendine ac 
yn gweithio gyda Choleg Cambria i wella safonau mewn gofal 
cymdeithasol. 
Yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf mae Smartcare, o’u 
canolfan yn Wrecsam, wedi helpu 550 o ymarferwyr gofal i ennill 
cymwysterau NVQ a diplomas mewn iechyd a gofal cymdeithasol – 
gyda 194 o ddysgwyr, sy’n fwy nag erioed, yn cael eu hyfforddi eleni.
Fe gafodd y criw diwethaf o fyfyrwyr eu gwobrau mewn seremoni 
arbennig yng Nghanolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr, ar ôl pasio 
eu Lefel 2, 3 neu 5 mewn diploma gofal cymdeithasol.
Roedd Maer Wrecsam, Cyng. Alan Edwards yno, a Cyng. Jim Kelly, 
sydd wedi cefnogi Parc Pendine ers talwm, i gyflwyno eu diplomas 
i’r dysgwyr, o flaen cynulleidfa o deulu a chyfeillion.
Dywedodd rheolwr Smartcare Ann Farr: “Rydym yn parhau i 
gryfhau, gyda thîm o 16 o aseswyr erbyn hyn i gefnogi dysgwyr sy’n 
gweithio gyda phobl mewn gofal preswyl mewn nifer o wahanol 
sefydliadau ar draws y rhanbarth.
“Mae gennym ni ddysgwyr sydd, bob un ohonynt, yn awyddus i 
symud ymlaen yn eu gyrfa ac mae ennill cymhwyster sy’n cael ei 
gydnabod ac wedi’i seilio ar y gwaith yn gam pwysig. Mae gennym 
ni ddysgwyr ifanc a rhai sy’n fwy aeddfed.
“Ond beth bynnag ydi oed y bobl maen nhw wedi gweithio’n dda 
iawn, ac gyda’i gilydd wedi dangos brwdfrydedd gwirioneddol tuag 

at eu gwaith academaidd yn ogystal â’u rôl fel ymarferwyr gofal 
proffesiynol.
“Maen nhw’n mynd â’r wybodaeth maen nhw wedi’i dysgu yn ôl i’r 
cartrefi gofal a’r cartrefi preswyl ac yn defnyddio eu sgiliau newydd i 
gyfoethogi a gwella bywydau’r bobl fregus sydd yn eu gofal nhw.”
“Rydw i’n hynod falch o beth rydym wedi’i gyflawni, nid yn unig yn y 
12 mis diwethaf ond hefyd dros y pedair blynedd ddiwethaf.
Roedd Ms Farr yn falch iawn o gael gweithio’n agos gyda Choleg 
Cambria eto, i ddarparu prentisiaethau modern perthnasol.

Dyma ddywedodd hi hefyd: “Rydym yn edrych ymlaen at weithio 
gyda Choleg Cambria yn y dyfodol a gwella mwy byth ar y cynllun 
prentisiaeth fodern. Rydym wedi gosod safon uchel a fyddwn ni 
ddim yn gorffwys ond yn parhau i fynd ymlaen.”
Roedd pennaeth a phrif weithredwr Coleg Cambria, David Jones, o’r 
un farn.
Dyma ddywedodd Mr Jones: “Mae mor arbennig o braf cael 
gweithio gydag Ann Farr a’r tîm yn Smartcare ac mae gennym ni 
berthynas ardderchog gyda sefydliad gofal Parc Pendine ers amser 
hir.
“Mae’r sector gofal cymdeithasol mor bwysig i Ogledd-ddwyrain 
Cymru a Wrecsam yn benodol ac mae  Parc Pendine yn gweithio’n 

eithriadol o galed i sicrhau bod safonau gofal yn cael eu gwella 
gydol yr amser.” 
“Mae’n drawiadol gweld faint o ddysgwyr sydd wedi ennill 
cymwysterau trwy Smartcare mewn dim ond pedair blynedd 
a hanner. Rydw i’n sicr y byddwn ni’n gweithio hyd yn oed yn 
agosach yn y dyfodol i ddarparu cyrsiau ymarferol sydd wedi’u seilio 
ar wybodaeth.”
Dywedodd Maer Wrecsam, Cyng.  Alan Edwards: “Mae wir yn fraint 
eu bod wedi gofyn i mi gyflwyno tystysgrifau i gymaint o fyfyrwyr 
llwyddiannus. Mae sefydliad gofal Parc Pendine wedi datblygu a 
thyfu yn Wrecsam ac erbyn hyn yn ddarparwr mawr ar gyfer gofal 
cymdeithasol.
“Mae’r sefydliad yma hefyd yn gyflogwr mawr yn y dref ac fe ddylem 
ni oll fod yn falch o’r enw da ardderchog sydd ganddynt.
“Mae enw da mor wych gan Barc Pendine, nid yn unig fel darparwr 
gwych o’r gofal gorau un y gall y sector ei gynnig, ond hefyd fel 
darparwr hyfforddiant mawr i bobl sy’n gweithio mewn gofal, y 
rhai sy’n newydd i’r rôl neu ymarferwyr gofal sydd wedi sefydlu eu 
hunain yn y gwaith.”
Fe ychwanegodd cyn Faer Wrecsam Cyng Jim Kelly: “Mae fy ngwraig 
a minnau’n anferthol o falch o fod wedi’n cysylltu gyda sefydliad 
mor wych ac wedi bod yn ymwneud ag ef, a’i staff, am gymaint 
o flynyddoedd. Rydw i’n credu y dylem ni fod yn ddiolchgar bod 
canolfan Parc Pendine yma yn Wrecsam.” 

Ein tîm hyfforddi’n glyfar iawn, gyda mwy nag erioed o ddysgwyr

O’r dde i’r chwith, Maer a Maeres Wrecsam Cyng. Alan Edwards a Glenys Edwards, Ann Farr o Smartcare, David Jones, Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, Gwynfor Jones a Cyng. Jim Kelly a’i wraig Margaret. 

“Mae enw da mor wych gan Barc Pendine...fel 
darparwr hyfforddiant”
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Rydym wedi bod yn codi arian i helpu merch ifanc sydd wedi cael ei llosgi’n ofnadwy ar ôl 
damwain bws ac sy’n ysbrydoliaeth i bobl eraill.

Mae staff, preswylwyr a theuluoedd Parc Pendine wedi cyfrannu £500 i Catrin Pugh, 20, gafodd 
ei dal mewn tân ar fws yn yr Alpau yn Ffrainc y llynedd.

Fe drefnodd y criw ym Mhendine gyfres o ddigwyddiadau i godi arian ar gyfer Catrin, yn 
cynnwys taith gerdded cadair olwyn a barbeciw, noson cwis, diwrnod hwyl i’r teulu a gŵyl haf.

Dim ond un siawns mewn 1,000 oedd gan Catrin, yn ôl rhai pobl, o fedru dod trwyddi ar ôl 
y ddamwain ger ardal wyliau Alpe d’Huez. Roedd ganddi losgiadau o 96%. Mae hi wedi cael 
grafftiau croen oddi wrth ei mam, Sara, a’i brawd Robert, ac wedi cael dros 4,000 o styffylau yn ei 
chorff i’w dal yn eu lle. 

Fe wnaeth Jen Roberts, rheolwr Gwern Alyn, dalu teyrnged i ddewrder Catrin. 

Dywedodd Jen:  “Rydw i’n credu bod Catrin yn rhyfeddol. Mae ganddi bersonoliaeth mor 
rhyfeddol, ac mae hi mor wych. Mae hi wedi dod ymlaen gymaint. Pan ddaeth hi i’n digwyddiad 
cyntaf ni yn Bersham roedd hi’n gorfod eistedd i lawr y rhan fwyaf o’r amser.

“Rydym wedi codi £500 ac mae wedi bod yn ymdrech tîm o ddifri gan bobl ar draws y cyfan 
o Barc Pendine. Nid ddim ond y staff sydd wedi bod yn cymryd rhan yn hyn ond hefyd y 
preswylwyr a’u teuluoedd. 

“Mae hanes Catrin wedi bod yn ysbrydoliaeth i lawer o bobl, ac mae llawer yn cofio clywed 
amdani yn fuan ar ôl y ddamwain, wedyn eisiau gwneud rhywbeth i helpu ar ôl clywed ein bod 
ni’n codi arian.  

“Mae hyn yn wir yn rhoi golwg wahanol ar fywyd i ni.” 

Staff and phreswylwyr yn 
codi arian ar gyfer Catrin

Un o’r preswylwyr, 
Marion Jenkins, gyda 
Teresa Jardine a Catrin.
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Ymunodd y staff a’r preswylwyr yn y chwyldro mewn pobi a threfnwyd 
gwerthiant cacennau fel rhan o ymgyrch i godi arian i elusen Sglerosis 
Ymledol. 
Ysbrydolwyd y criw llawen yng nghartref gofal Highfield gan Paul Hollywood 
a Mary Berry a’u tebyg i gynnal y digwyddiad er budd y Gymdeithas Sglerosis 
Ymledol (MS Society).
Effeithia Sglerosis Ymledol (Multiple Sclerosis neu MS) ar dros 100,000 o bobl 
yn y DU gan gynnwys nifer o breswylwyr Parc Pendine.
Mae Cymdeithas Sglerosis Ymledol yn ymladd i wella triniaethau a gofal er 
mwyn helpu pobl gyda’r cyflwr i gael rheolaeth ar eu bywydau.
Cyflwr cymhleth, gyda sawl symptom yw Sglerosis Ymledol, a all gynnwys 
blinder, problemau gyda’r golwg ac anawsterau’n cerdded. Ond mae MS yn 
wahanol i bawb.
Mae’r staff yn Pendine wedi bod yn cynnal boreau coffi wythnosol i 
Gymdeithas Sglerosis Ymledol hefyd.
Mae’r preswylydd yn Highfield, Sue Mullally, 67 oed wedi byw gyda’r cyflwr 
ers ei hugeiniau.
Ymunodd Sue â Chymdeithas Sglerosis Ymledol cyn iddi wybod bod y cyflwr 
arni, fel rhan o’i gwaith fel rheolwr personél i Nwy Prydain.
Dywedodd: “Roedd byw gyda Sglerosis Ymledol yn cyfyngu ar lawer o’r 
pethau y gallwn i eu gwneud, ac mae’n rhaid i mi gadw tipyn mwy o lygad 
pan na fyddaf yn teimlo cystal.
“Rwy’n credu ei bod hi’n wych bod y staff ym Mhendine wedi trefnu’r boreau 
coffi hyn a’r gwerthiant cacennau hwn er mwyn codi arian i Gymdeithas 
Sglerosis Ymledol. Mae angen yr arian ar y gymdeithas er mwyn iddi allu 
gofalu am ei haelodau, ac mae hyn yn ffordd hyfryd o godi’r arian hwnnw.
“Mae’n gyfle hefyd i bobl gyda sglerosis ymledol i rannu eu profiadau a chael 
cefnogaeth. Mae’n dda cael llwyfan lle gall pobl rannu eu teimladau. Mae’n 
rhoi cyfle i ni helpu ein gilydd. 
Rydym wedi cael tipyn o gacennau.
Cefais ychydig o deisen Fictoria ac ambell i sgonsen. Roedden nhw’n flasus 
iawn ac rwy’n credu i bawb eu mwynhau.
Mae Pendine yn trefnu tipyn o weithgareddau i ni ac yn cysylltu â’r gymuned 
hefyd. Fan hyn maen nhw’n canolbwyntio tipyn ar yr hyn y gall pobl ei 
wneud, ac yn rhoi’r cyfle iddynt wneud cymaint ag y gallant. Rwy’n gwneud 
gwaith celf yma. 
Roedd Seema Day, gwirfoddolwraig i gangen Wrecsam Cymdeithas Sglerosis 
Ymledol yn y gwerthiant cacennau hefyd.
Mae gan y fam i ddau sy’n byw yn Wrecsam Sglerosis Ymledol ei hun ac mae 
hi o’r farn fod cyfarfodydd coffi Cymdeithas Sglerosis Ymledol Parc Pendine 
yn gwneud gwahaniaeth mawr i’r preswylwyr.
Meddai: “Mae’n rhoi’r cyfle i bobl sgwrsio a rhannu eu profiadau.
“Mae’n ymwneud ag atgoffa pobl gyda Sglerosis Ymledol nad ydynt ar eu 
pen eu hunain, ac nad oes rhaid iddynt wneud hyn ar eu pen eu hunain.

Chwyldro pobi yn codi arian i Gymdeithas MS

Seema Day o Gymdeithas Sglerosis Ymledol a Suzie Owen, y trefnydd lles a gweithgareddau ym Mharc Pendine yn y gwerthiant cacennau.
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Y Prif Weinidog yn cyflwyno Gwobr Dewi Sant i Mario
Mae Mario Kreft MBE, perchennog Parc Pendine, wedi’i 
wobrwyo ag anrhydedd uchaf Cymru.

Enillodd Mario, sydd hefyd yn gadeirydd Fforwm Gofal 
Cymru, y categori menter yng Ngwobrau Dewi Sant.

Cyflwynwyd y wobr gan y Prif Weinidog Carwyn Jones 
mewn seremoni ddisglair yn y Senedd yng Nghaerdydd.

Yn addas iawn, bu ei wraig Gill, sydd wedi chwarae rhan 
fawr yn natblygiad Parc Pendine ers iddynt ei sefydlu gyda’i 
gilydd ym 1985, yn gwmni iddo yn y seremoni.

Mi wnaethon nhw sefydlu Parc Pendine oherwydd roedd 
gan y ddau ohonynt neiniau a theidiau oedrannus yr oedd 
angen gofal arnynt ac nid oedd y lleoedd yr aethant i’w 
gweld yn cyfateb i’w gofynion - felly sefydlon nhw eu 
“cartref gofal teuluol” eu hunain.

Ymhlith y cyntaf i longyfarch Mario yr oedd Lesley Griffiths 
AC Wrecsam.

Dywedodd: “Rydw i wrth fy modd fod Mario wedi’i 
anrhydeddu fel hyn.

“Mae’r gydnabyddiaeth hon am ei holl waith arloesol a’i 
ymroddiad ers 30 mlynedd yn haeddiannol dros ben. 

“Arweinia Mario drwy esiampl ac mae’n bencampwr 
huawdl ac effeithiol i’r sector gofal cymdeithasol yng 
Nghymru. 

“Fo yw’r cyntaf i ddweud  iddo gael cefnogaeth ardderchog 
gan ei gydweithwyr ym Mharc Pendine a Fforwm Gofal 
Cymru ac wrth ei wraig, Gill. Maen nhw’n bobl arbennig 
iawn.”

Dywedodd Mario: “Roeddwn i wrth fy modd o gael 
fy enwebu yn y lle cyntaf felly roedd cael y wobr yn 
anrhydedd arbennig.

“Dyma’r anrheg pen-blwydd berffaith i Barc Pendine sy’n 
30 oed. Ni fyddai hyn wedi bod yn bosibl heb gyfraniad 
enfawr fy ngwraig Gill, gan fod ei harbenigedd, ei hegni a’i 
chreadigedd wedi darparu sylfaen ar gyfer popeth rydym 
wedi’i gyflawni.

“Mae’r wobr hefyd yn cydnabod cyfraniad enfawr gofal 
cymdeithasol mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru, gan 
gynnwys y timau yn Fforwm Gofal Cymru a Parc Pendine. 

Llynedd, gwobrwywyd Cymrodoriaeth i Mario gan Brifysgol 
Glyndŵr yn Wrecsam.

http://www.pendinepark.com
mailto:admin%40pendinepark.com%0D01978%20720242?subject=


www.pendinepark.com admin@pendinepark.com   01978 720242

Mae dwy ofalwraig wedi ennill gwobr fawreddog am fynd yr ail filltir 
gyda gwên.
Rhannodd Christine Lewis, 55 oed, ac Olga Azarcon,  41 oed, sy’n 
gweithio ym Mharc Pendine, y wobr Gwên-Ofalwr orau yn ein 
Gwobrau Gwenu blynyddol.
Crëwyd y wobr yn 2010 i gydnabod y rhai sydd nid yn unig yn gwenu, 
ond sy’n mynd y filltir ychwanegol i helpu pobl eraill yn Parc Pendine.
Enwebwyd yr holl ymgeiswyr yn y gystadleuaeth gan eu 
cydweithwyr, preswylwyr y cartref gofal a’u teuluoedd.
Dewiswyd pymtheg gan banel o feirniaid i fod yn y rownd derfynol. 

Fel arfer, un enillydd cyffredinol sydd, ond penderfynodd y beirniaid 
na allen nhw ddewis rhwng Christina ac Olga, felly dyfarnwyd y wobr 
i’r ddwy. 
Dywedodd Christine, sy’n gweithio fel gweithiwr cymorth gofal yn ein 
cartref gofal yn Highfield: 
“Teimlaf yn falch iawn ac roedd hi’n hyfryd darllen yr hyn yr oedd 
fy nghydweithwyr, preswylwyr ac aelodau eu teuluoedd wedi’i 
ysgrifennu amdanaf. 
“Rydw i wrth fy modd yn fy ngwaith. Mae mor braf a chyfeillgar ym 
Mharc Pendine. Rwy’n canu drwy’r amser yn y gwaith.

“Mae gwên mor bwysig i’r preswylwyr, oherwydd mae’n rhywbeth 
a all wneud eu diwrnod. Mae’n gwneud i chi deimlo’n dda o wneud 
iddyn nhw deimlo’n dda. 
Dywedodd Olga, uwch ymarferydd gofal yng nghartref gofal 
Bodlondeb Parc Pendine: “Rwy’n dod i mewn gyda gwên ac yn 
gadael gyda gwên. Mae pobl wedi dweud wrthyf fod fy ngwên i’n 
heintus.” 
Llongyfarchodd llefarydd Parc Pendine, Gwynfor Jones, yr enillwyr.
Dywedodd: “Mae hon yn wobr i bobl sydd wedi mynd gam siriol 
ymhellach i helpu’r preswylwyr neu eu cydweithwyr.”

Christine ac Olga’n mynd yr 
ail filltir gyda gwên

Enillwyr gwobr Gwenu Parc Pendine ,Olga Azarcon a Christine Lewis gyda Phrif Weithredwr Parc Pendine, 
Gwynfor Jones a Rheolwr Canolfan Smartcare, Ann Farr. 
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Staff cerddorol yn rocio yn erbyn dementia
Mae cyngerdd roc wedi codi’r to – ac arian i frwydro yn erbyn 
dementia.
Ymhlith y sêr yn y noson Roc yn erbyn Dementia yn nhafarn y 
Commercial yn Wrecsam oedd Olivia Thomas, 26 oed, cantores a 
rannodd llwyfan gyda’r dywysoges bop, Pixie Lott, un tro.
Ymunodd ei ffrindiau gwaith cerddorol o Barc Pendine â hi.
Mi wnaethon nhw berfformio cymysgedd egniol o gerddoriaeth 
bop, indi a rhythm a’r felan a chodi cyfanswm o £300.
Bydd yr elw’n mynd at helpu codi ymwybyddiaeth 
o ddementia a chefnogi gwaith Nyrsys Admiral, 
sydd wedi’u hyfforddi’n arbennig i ofalu am bobl â 
dementia. 
Perfformiodd Olivia Thomas, cydlynydd 
gweithgareddau a lles Parc Pendine ac sy’n un 
rhan o’r pump yn y band merched Indigo City, ar 
yr un llwyfan â Pixie Lott yn Chester Rocks.
Yn y Commercial, bu’n canu Thinking Out Loud 
gan Ed Sheeran, a Killing Me Softly gan y Fugees. 
Dywedodd Olivia: “Aeth y noson yn dda dros ben. 
Daeth nifer fawr i’n gweld ni.
Cawsom raffl, ac roedd llwyth o wahanol 
wobrau fel gwin a siocledi.
Rhoddodd lleoedd fel Nando’s, 
ODEON a Mecca Bingo wobrau. 
Cawsom hyd yn oed fasged 
fawr gan Unilever.
Maen nhw i gyd wedi 
bod yn hael iawn ac 
rydym yn ddiolchgar 

iawn iddynt. Rydym yn ddiolchgar iawn hefyd i’r Commercial 
oherwydd rhoeson nhw £100 ychwanegol ar ben y £200 a 
godwyd gennym a darparon nhw fwffe am ddim.
Ychwanegodd Olivia: “Mae cerddoriaeth yn bwysig iawn i’r 
hyn a wnawn fan hyn yn Parc Pendine. Mae’n rhan o’n rhaglen 
gyfoethogi.
Roedd cariad Olivia, Rob Hanaghan, 26 oed yn perfformio ar y 
noson hefyd. Chwaraeodd fersiwn acwstig o Purple Angel, sef 
cân ymgyrch ymwybyddiaeth dementia a ysgrifennwyd gan un 
o aelodau staff Parc Pendine, sef Tracey Green. 

Canodd yr ymarferwraig gofal Bethan Williams, 23 oed, sy’n 
gweithio yng nghartref gofal Hillbury, Parc Pendine ar y noson 
hefyd. Perfformiodd True Colours gan Cyndi Lauper, a Valerie 
gan Amy Winehouse.
Y grym y tu cefn i’r digwyddiad oedd Anita Moran, y 
cydlynydd gweithgareddau a lles yng nghartref gofal Hillbury 
Parc Pendine.

Y perfformwyr 
Bethan Williams, 
Rob Hanaghan 
ac Olivia Thomas 
gyda’r trefnydd 
Anita Moran.
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Mae gŵr gyda pharlys yr ymennydd sy’n gweithio i Parc Pendine 
wedi goresgyn ei gyflwr i fod yn hyfforddwr cymwys mewn camp 
Paralympaidd.
Yn ogystal â gweithio fel cynorthwyydd gweinyddol, mae Matthew 
Palamarczuk, gŵr 29 oed penderfynol, yn addysgu camp a elwir yn 
Boccia i’r preswylwyr.
Mae Matthew wedi ennill Gwobr Arweinwyr Boccia er mwyn 
addysgu’r gamp Paralympaidd.
Mae’r gêm bêl darged sy’n debyg i fowlio ar gyfer athletwyr a 
chanddynt anableddau sy’n cael effaith fawr ar eu sgiliau echddygol.
Er mwyn ennill y wobr, roedd rhaid i Matthew ddangos ei fod 
yn hyfedr mewn pethau fel sgiliau addysgu, deall anghenion 
chwaraewyr a’u grymuso, cyflwyno creadigedd a hwyl i mewn i’r 
sesiynau a saernïo gweithgareddau. 
Er gwaetha’i gyflwr, sy’n ei gadw’n gaeth i’r gadair olwyn, ac sy’n 
cyfyngu’n ddifrifol ar ei symudiadau a’i leferydd, mae Matthew wedi 
dod yn rhan annatod o’r tîm gweinyddol ym Mharc Pendine.
Chwaraewyr Boccia Parc Pendine oedd uchafbwynt fideo a wnaed 
gan y sefydliad gofal i gefnogi Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol 

Llangollen 2014.
Syrthiodd Matthew mewn cariad â’r gamp pan wyliodd hi am y tro 
cyntaf yn ystod Gemau Paralympaidd Llundain yn 2012.
Dywedodd Matthew: “Rydw i wedi bod yn chwarae Boccia ers dros 
flwyddyn. Rwy’n hoffi taflu peli a gweld pa mor agos y gallaf eu cael 
nhw at y targed.
“Mae’r gêm yn llawer o hwyl ac yn gystadleuol iawn ac rwy’n 
chwarae i ennill heb os nac oni bai. 
“Mae’r preswylwyr yn ei mwynhau hefyd ac rwy’n mwynhau ei 
haddysgu iddynt.” 
Yn sicr, nid yw cyflwr Matthew wedi’i atal rhag bod yn heini. Mae’n 
perthyn i’r Gymdeithas Marchogaeth i’r Anabl yn Llanfynydd, ger 
Wrecsam, yn mynd ar wyliau sgïo bob blwyddyn yn yr Alpau yn 
Ffrainc, ac mae ganddo Wobr Aur Dug Caeredin. Mae wedi bod yn 
gweithio yn sefydliad gofal Parc Pendine ers dros flwyddyn. 
Ychwanegodd Matthew: “Mae parlys yr ymennydd yn ei gwneud 
hi’n anos symud o gwmpas oherwydd rwy’n methu cerdded ac 
mae’n gwneud hi llawer yn anoddach i mi siarad.
“Ond rydw i’n bwrw ymlaen â phethau. Nid oes diben mynd i boeni 

am y peth.
“Rwy’n lwcus iawn o gael ffrindiau a theulu sydd wedi fy nghefnogi 
ar hyd fy mywyd. 
“Rwy’n gweithio ar gyfrifiadur arferol ym Mharc Pendine ac rwy’n 
defnyddio llechen hefyd oherwydd 
mae fy nghyflwr yn ei 
gwneud hi’n anodd i mi 
ysgrifennu.
“Roeddwn i’n chwilio 
am rywbeth i wneud 
felly gofynnais a allwn i 
helpu ym Mharc Pendine. 
Creodd fy ngwaith 
gymaint o argraff, cefais 
fy nghynnwys ar y llyfrau. 
Hon yw fy swydd go iawn 
gyntaf.
“Rwy’n hoff iawn o weithio 
yn Parc Pendine oherwydd rwy’n 
hoffi’r bobl yma.” 

Matthew yn benderfynol o gymhwyso fel hyfforddwr Paralympaidd
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Prynodd merch 
preswylydd artistig 
un o’i luniau colledig 
mewn arwerthiant 
gan drechu cynigwyr 
o ben arall y byd.
Cafodd Amanda 
McGilchrist, 50 oed, 
sioc pan welodd 
y llun dyfrlliw 
adnabyddus iawn 
iddi a beintiwyd gan 
ei thad, Wilf Jones, 
86 oed, wrth iddi 
bori yn ystafelloedd 
arwerthiant Wingetts 
yn Wrecsam.
Bu’n llwyddiannus 
wrth gynnig am 
y llun a chafodd 
le haeddiannol 
mewn arddangosfa 
arbennig yn Parc 
Pendine i ddathlu 
Wythnos Positif am 
Oed.
Dywedodd Wilf, 
sy ’n preswylio yng 
nghartref gofal 
Gwern Alyn: “ Teimlwn 
yn hapus iawn ei 
bod hi wedi dod o 
hyd iddo. Mae wedi 
bod yn hongian yn 
fy ystafell a theimlaf 
yn falch iawn iddo 
gael ei ddangos yn 
yr arddangosfa ar 
ddiwedd Wythnos 
Positif am Oed.
“Mae’r llun gerllaw’r 
rhaeadr ym Mers 
lle mae llawer o 
goed. Gallwch 
ddweud bod yr haul 
allan oherwydd y 
cysgodion.”

Merch yn trechu cynigion o bedwar ban byd i adfer gwaith celf ei thad
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Bu parti yn Wrecsam i godi arian at elusen canser y fron yn dipyn o hwyl.
Croesawodd y parti pinc yn sefydliad gofal Parc Pendine er lles Ymwybyddiaeth 
Canser y Fron westeion arbennig iawn, diolch i Warchodfa Tylluanod Gogledd Cymru.
O’u plith roedd Malaqi, tylluan wen pum mlwydd oed o Dde Affrica, ynghyd â Casper 
sef tylluan sgops wynebwen sy’n bum mlwydd oed hefyd, a Gandalf, tylluan sgops 
torchog India, sydd rhyw bedair blwydd oed.
Gwisgodd preswylwyr cartref gofal Hillbury fenig amddiffynnol er mwyn dal nifer o 
dylluanod a dysgu popeth amdanyn nhw.
Ar ôl hynny, cafwyd gwledd o gacennau pinc, mwynhawyd lemonêd pinc arbennig, cafwyd 
gêm o fingo pinc a phrofon nhw eu gallu gyda chwis pinc arbennig.
Ffrwyth cydlynydd gweithgareddau Cartref Gofal Hillbury House, sef Anita Moran oedd y parti 
pinc perffaith. Collodd hithau ei mam ei hun i ganser y fron.
Dywedodd: “Mae Ymwybyddiaeth Canser y Fron a chefnogi elusennau canser y fron yn bwysig 
iawn i mi oherwydd collais fy mam fy hun, Jean, i’r salwch bum mlynedd yn ôl. Dim ond 68 oed 

oedd hi.
“Nid ofynnodd Mam am help yn ddigon cynnar ac erbyn iddi fynd at y doctor roedd 
hi’n rhy hwyr. Dyna pam rydw i o’r farn fod codi ymwybyddiaeth o ganser y fron mor 
bwysig, heb os gall cael eich archwilio’n gynt achub bywydau.” 

“Mae ein preswylwyr yn mwynhau digwyddiadau fel hyn yn fawr iawn ac mae’r staff 
wedi helpu trwy wneud cacennau sy’n cael eu gwerthu gennym i godi arian.

“Rydw i hefyd yn ddiolchgar i berthnasau’r preswylwyr a ddaeth i mewn i 
gefnogi’n parti pinc ac a’n helpodd i godi arian at achos da.” 

Galwodd Kath Teburi i mewn i ymweld â’i mam, Gertrude Jones, 97 oed, 
ac i fwynhau’r parti pinc gyda hi. Dywedodd: “Rwy’n ymweld â Mam bron 

bob dydd. Mae hi wedi bod yn Hillbury ers dwy flynedd a hanner erbyn 
hyn ac mae’n ei fwynhau’n fawr. Mae cymaint yn digwydd yno, boed yn 
gerddoriaeth, yn bartïon neu’n ymweliadau gan bobl fel y Warchodfa 
Tylluanod.”

Parti pinc yn llawn hwyl

Olivia Thomas gyda’r preswylydd Giavanna Andrews a Casper Preswylydd Betty Coggins gyda Malaqi
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Unwaith eto, mae Parc Pendine yn noddi Gŵyl Gerddorol 
Ryngwladol Llangollen eleni.

Byddwn yn cefnogi Diwrnod y Plant ar ddydd Mawrth, 7 
Gorffennaf a’r cyngerdd a fydd yn cynnwys y tenor nodedig, 
Alfie Boe, ar nos Iau’r Eisteddfod.

Mae Alfie Boe wedi gwerthu miliwn a hanner o recordiau ac 
wedi cyrraedd rhif un y siartiau clasurol sawl tro. Bydd Hoff 
Denor Prydain, fel mae’n cael ei adnabod, yn perfformio caneuon 
o sioeau cerdd a ffilmiau. 

Yn rhannu’r llwyfan ag ef fydd y gantores o Gymru, Sophie Evans, 
a aeth ymlaen i chwarae rhan Dorothy yng nghynhyrchiad y 
West End o The Wizard of Oz ar ôl iddi ddod yn ail yn y sioe 

dalent ar y teledu Over the Rainbow, y sacsoffonydd clasurol 
Amy Dickson ynghyd â Jonathan Antoine, y tenor sydd wedi’i 
hyfforddi’n glasurol a ddaeth yn enwog ar Britain’s Got Talent.
Dywedodd y perchennog Mario Kreft MBE: “Mae ein nawdd i 
Eisteddfod Ryngwladol Llangollen yn ffordd berffaith o ddathlu 
pen-blwydd Parc Pendine yn 30 oed eleni. 
“Rydym yn caru ethos yr Eisteddfod ac rwy’n credu ei bod yn 
ŵyl gelfyddydol bwysig iawn yng Nghymru ond sy’n denu pobl 
o bedwar ban byd. 
“Rydym mewn cytgord â’u hathroniaeth ac rydym mewn 
cytgord â’r syniad o allu arddangos ein gwaith rhwng 
cenedlaethau, ein gwaith gyda phobl ddiamddiffyn, yn enwedig 
pobl gyda dementia, trwy’n gweithdai cerddoriaeth a’n 

gweithgareddau eraill sydd wedi’u cynllunio eleni. 

“Rydym wrth ein bodd o fod yn rhan o Ddiwrnod y Plant 
unwaith eto, gan ddod â’r gwaith i gynulleidfa llawer ehangach 
gyda dealltwriaeth o bobl gydag anghenion arbennig a phobl 
gyda dementia. 

“Mae’n wych fod pobl Parc Pendine yn cymryd rhan yn y 
prosiect arloesol hwn ac yn cael eu llwyfan eu hunain.” 

“Rydym yn falch iawn hefyd o allu cefnogi cyngerdd Alfie Boe. 

“Yr hyn sy’n ddiddorol yw mai un o elusennau allweddol Alfie 
yw dod â cherddoriaeth i bobl ddiamddiffyn, boed yn blant 
neu’n oedolion a phwysigrwydd celf fel therapi, fel ymdeimlad o 
les ac yn unol â’r hyn a wnawn yn Parc Pendine.”

Parc Pendine yn taro’r nodyn iawn
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Daisy a Rosie gyda’r 
staff, o’r chwith, 
Olivia Thomas, 
Olga Azarcon, Nicky 
Clarke, Beth Mullock, 
Sophie Ellis, Susie 
Owen, Irene Monks 
a Tracey Green.

Mae ein tîm 
gweithgareddau wedi cael 
hwb fflwffiog.
Mae ein ci bach anwes 
Daisy wedi cael cwmni ei 
chwaer fach o ran oedran 
nid maint, Rosie.
Mae’r cŵn Samoyed 
melltigedig a gwyn fel yr 
eira’n boblogaidd gyda’n 
preswylwyr. 
Dywedodd perchennog 
Parc Pendine Mario Kreft 
MBE: “Mae manteision 
therapi trwy gymorth 
anifeiliaid yn dod yn 
fwyfwy adnabyddus am eu 
heffeithiau cadarnhaol ar 
iechyd a lles. 
“Gall treulio amser gyda 
chŵn annwyl fel Daisy a 
Rosie helpu i fagu hyder, 
yn ogystal â rhoi cysur a 
chwmni i bobl hŷn.” 

Therapi deuol Daisy a Rosie
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