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Diweddariad ar ein gwaith
Mae Cysylltwyr Cymunedol yn gweithio gydag unigolion, grwpiau a sefydliadau ar draws ardal Casnewydd 
i ddarparu gwybodaeth a chyngor am y cymorth sydd ar gael, eich helpu i ddod o hyd i weithgareddau lleol a 
chwrdd â mwy o bobl yn eich cymuned. 

Mae Cysylltwyr wedi bod yn parhau i gefnogi pobl drwy gydol pandemig Covid19. Wrth ailddechrau 
dosbarthu wyneb yn wyneb, mae’r cylchlythyr hwn yn rhoi gwybodaeth am yr hyn sy’n digwydd yn lleol yn 
eich cymuned a’r hyn y gallwch gymryd rhan ynddo.  

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â grŵp, cysylltwch â ni.  

E-bost: community.connectors@newport.gov.uk  Ffôn: 01633 235650 
Gwefan: www.newport.gov.uk/communityconnectors a llenwch ffurflen yn gofyn am wybodaeth.
 

www.newport.gov.uk/communityconnectors

Cysylltwyr Cymunedol  
Casnewydd Cylchlythyr HAF 2022

‘Diolch yn fawr am y wybodaeth a gefais.  Rydw i nawr yn mynychu 2 grŵp ac rwyf wedi cwrdd â  
ffrindiau newydd’ 
‘Roeddwn i mewn lle isel iawn, diolch am eich caredigrwydd a’ch cefnogaeth.  Roedd y wybodaeth yn 
ddefnyddiol iawn.’ 
‘Dwi wrth fy modd yn gallu mynd nôl allan yn fy nghymuned a gwybod beth sy’n digwydd.  Rwy’n teimlo’n 
llai ynysig.’ 

“ADBORTH CYMUNEDOL

http://community.connectors@newport.gov.uk 
http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
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Cymorth i ofalwyr 

YDYCH CHI’N OFALWR DI-DÂL? 

Gofalwr di dâl yw rhywun sy’n gofalu am berthynas, 
ffrind neu gymydog na allai ymdopi heb ei gymorth.   
Gallai hyn fod oherwydd salwch, anabledd, salwch 
meddwl, iechyd, camddefnyddio sylweddau neu 
eiddilwch. Gall gofalwyr fod o unrhyw oedran - 
gallai gofalwyr ifanc ofalu am berthynas drwy helpu 
gyda choginio, glanhau, siopa neu ofalu am frodyr 
a chwiorydd tra gallai gofalwyr hŷn ofalu am eu 
partner, perthynas neu ffrind.  Nid yw gofalu heb ei 
heriau ac mae’n bwysig bod gofalwyr di-dâl yn cael 
eu cefnogi i gynnal eu lles eu hunain, gan eu galluogi i 
barhau i ofalu.

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnig ystod 
eang o wybodaeth, cyngor a chymorth i ofalwyr  
di-dâl yng Nghasnewydd - gan gynnwys rhannu 

gwybodaeth am wasanaethau a gweithgareddau 
cymorth lleol. Mae pecynnau prawf  Llif  Unffordd 
hefyd ar gael i’r rhai sy’n gofalu am y rhai a ystyrir eu 
bod yn agored i niwed yn glinigol. 

Cysylltwch â’r CYSYLLTWYR CYMUNEDOL  
ar 01633 235650, e-bost  
community.connectors@newport.gov.uk  
neu ewch i www.newport.gov.uk/carers

Rhwydwaith Gofalwyr 
Casnewydd
I gael y wybodaeth ddiweddaraf  - ymunwch â’r 
Rhwydwaith Gofalwyr i dderbyn bwletinau misol ac 
e-byst gwybodaeth am ddim.  

Cofrestrwch drwy e-bostio  
community.connectors@newport.gov.uk 

Cewch ddatdanysgrifio ar unrhyw adeg. 

Cymorth Cyngor 
Dinas Casnewydd  

i ofalwyr  
di-dâl

Am fwy o wybodaeth ewch i: newport.gov.uk/gofalwyr 

Asesiad Gofalwrsgwrs am eich  anghenion eich  hun fel gofalwr

Gwybodaeth  
a Chyngor

ar-lein, dros y ffôn 

neu wyneb  
yn wyneb

Adnoddau Ategol
llawlyfr gofalwyr  

a chyfeirlyfr  
cymorth

Rhwydwaith  
Gofalwyr

derbyn gwybodaeth 

ac e-fwletinau  
rheolaidd 

Caffi’r Gofalwyr Gwybodaeth,  cymorth a chyngor cyfoedion

Cysylltwch â: community.connectors@newport.gov.uk neu 01633 235650

Grantiau i Ofalwyr  
help gydag eitemau 

hanfodol, sgiliau, 
mynediad ac amser 

ymdawelu

Dewis 
Mae Dewis Cymru yn wefan sydd â’r nod o helpu pobl gyda’u llesiant neu les anwylyn.  Nid yw dau 
berson yr un fath ac mae lles yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl.  Felly mae Dewis Cymru  
yma i’ch helpu i gael gwybod mwy am yr hyn sy’n bwysig i chi.  

Ydych chi’n rhedeg grŵp cymunedol, neu’n cynnig gwasanaeth sy’n cefnogi llesiant pobl? 

Os yw eich gwasanaeth neu eich grwpiau cymunedol yn helpu pobl gyda’u lles, bydd ychwanegu eich 
manylion at Dewis Cymru yn ei gwneud yn haws iddynt ddod o hyd i chi. Os ydych chi’n helpu pobl  
gyda’u lles, yna rydyn ni eisiau gwybod amdanoch chi.  

I gael rhagor o wybodaeth am Dewis neu i ychwanegu eich manylion, ewch i https://www.dewis.wales

http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
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Wythnos Gofalwyr, 6 - 12 Mehefin 2022
Mae Wythnos Gofalwyr yn amser i adnabod, cydnabod a chynnig cymorth i ofalwyr di-dâl, yn ogystal â 
dathlu’r cyfraniad anhygoel y maent yn ei wneud i’n cymdeithas. 

Bydd tîm Cysylltwyr Cymunedol Casnewydd yn cynnal digwyddiad gyda phartneriaid lleol i rannu gwybodaeth 
â gofalwyr di-dâl.  

Cysylltwch â 01663 235650 neu e-bostiwch  01633 235650 neu e-bostiwch  
Community.connectors@newport.gov.uk am ragor o wybodaeth.   

Caffi Gofalwyr Casnewydd

“Mae mor braf mynd allan a 
chwrdd â gofalwyr eraill a gweld 
cymaint o wybodaeth ar gael”

http://Community.connectors@newport.gov.uk
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Carers Cube  
Mae Carers Cube yn brosiect amser ymdawelu 
yng Nghasnewydd, a ariennir gan Gyngor Dinas 
Casnewydd a bydd yn cynnig opsiwn seibiant  
di-dâl i oedolion o gefndiroedd Pobl Dduon, Asiaidd 
a Lleiafrifoedd Ethnig ar gyfer 2022. Mae hyn yn 
cynnwys dewis o daleb pryd o fwyd, taleb sinema 
Cineworld a dewch ar drip i Ddinbych-y-pysgod 
Ddydd Gwener 1 Gorffennaf 2022  
(dyddiad i’w gadarnhau).  

Os oes gennych ddiddordeb, e-bostiwch  
carerscube@outlook.com 

The Care Collective
Nid yw Ymddiriedolaeth Gofalwyr De-ddwyrain  
Cymru bellach yn rhan o’r Rhwydwaith  
Ymddiriedolaeth Gofalwyr yng Nghymru ac maent  
wedi ail-frandio dan yr enw The Care Collective.

Bydd The Care Collective yn parhau i roi cymorth  
a gwasanaethau i ofalwyr di-dâl ledled Gwent. Os  
hoffech wybod pa gymorth y gallant ei gynnig, 
cysylltwch â Chanolfan Gofalwyr Gwent ar 
gwentcarershub@thecarecollective.cymru  
neu 01495 367564.

www.newport.gov.uk/communityconnectors

http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
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Men’s Sheds Cymru & Newport City Homes 
 With support from the Newport Uskmouth Rotary Club 

 
Come and join us in…  

  
 
 
 
 
 

Our Men’s Shed could be for you. 
Men’s Sheds are shoulder to 
shoulder with local people and 
community organisations, especially 
NCH residents . We are jointly 
developing a new workshop and 
social area at NCH in Malpas and 
we’d love you to come along and 
join us. All genders are welcome. 
To find out more email : 
Newport.menssheds01@talktalk.net  
or call Tony on 07340 907643 for a 
chat. We are located at the Newport City 
Homes , Malpas Depot, Malpas Road, 
Newport,  NP20 5PP. 
 
Newport City Homes are proud to support the 

fantastic work of Men’s Sheds.  

The MALPAS COMMUNITY MEN’S  
SHED 

Are you someone with time on 
your hands? 
Do you like the idea of doing a 
bit of wood or craft work or 
maybe just  socialising ? 

Grŵp Dynion Maendy 
Adeiladu cymuned ofalgar yn y Maendy

Mae Dynion Maendy yn grŵp cyfeillgarwch ar gyfer 
dynion Maendy a’r cyffiniau.

Mae rhai o’r grŵp wedi adnabod ei gilydd ers cyrraedd 
Casnewydd o wahanol wledydd a chefndiroedd ond heb 
gael cyfle i gymdeithasu. 

Mae Dynion Maendy yn gyfle i sefydlu ffrindiau newydd a 
rhannu profiadau a diddordebau, yn ogystal ag archwilio 
lleoedd sydd fel arfer yn anodd eu gwneud oherwydd 
bywydau prysur. 

Mae’r gweithgareddau’n cynnwys: 

• Darllen  • Tripiau dydd 

• Archwiliadau iechyd  • Gemau bwrdd 

• Dathliadau neu ddigwyddiadau wedi’u trefnu 

Mae croeso i ddynion o bob cefndir - dewch ar eich pen 
eich hun neu dewch â ffrind! 

Cysylltwch ag Imran Badat i gael rhagor o wybodaeth ar  
07837 405547.

http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
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Darganfod Llesiant Dynion
Côr Meibion Dinas Casnewydd  

Ers ei ffurfio yn ystod dyddiau tywyll 1943 i hybu 
morâl, mae’r côr yn dal i fynd yn gryf  gyda’i arwyddair 
sef  ‘gwneud cerddoriaeth, gwneud ffrindiau’. 

Elusen gofrestredig sy’n rhoi ei hegni i gefnogi 
elusennau a grwpiau gwirfoddol eraill drwy 
gyngherddau codi arian (ac sy’n cael hwyl ar  
hyd y daith!)

Mae gennym dîm cerddorol proffesiynol; fodd 
bynnag, nid yw’n ofynnol i aelodau’r côr allu darllen 
cerddoriaeth dim ond bod yr awydd ganddynt i 
fwynhau creu sain sy’n dod â phleser i lawer yn 
nhraddodiadau gorau canu lleisiau dynion Cymru.
 
Nid oes terfyn oedran ac nid oes angen unrhyw 
brofiad blaenorol.  Mae dysgu nodau a geiriau (gan 
gynnwys unrhyw ieithoedd nad ydynt yn Saesneg) yn 
cael ei wneud drwy ailadrodd syml.  Bydd recriwtiaid 

newydd yn cael cymorth i ddod o hyd i le yn y  
côr sy’n addas i’w llais penodol a darperir  
gwisgoedd amrywiol.
  
Mae nosweithiau ymarfer rhwng 7.30pm a 9pm yn 
Eglwys Fethodistaidd Bishpool, 146, Ringland 
Circle, Casnewydd NP19 9PL.  

Mae llawer o bobl yn honni nad oes ganddynt lais 
canu.  Nid yw hyn yn wir gan y gellir lletya lleisiau 
gwahanol o fewn côr.  Y penderfyniad anoddaf  
yn syml yw croesi’r trothwy ond rydym yn annog 
unrhyw un sydd â diddordeb i ddod i mewn ac 
eistedd drwy bractis i weld a allai fod ar eu cyfer.

I gael rhagor o wybodaeth neu i drafod pryderon 
ewch i 
www.newportmalechoir.co.uk neu ffoniwch 
y Cadeirydd, Peter Cox, ar 07900 316778 neu’r 
Ysgrifennydd, Elwyn Jones, ar (01633) 771648 neu 
07963 194444.

Cor Meibion Dinas Casnewydd
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Brecwast y Dynion 

Dynion Iachach, Hapusach 
Byddwch yn ymdrin ag amrywiaeth o wahanol 
bynciau sy’n effeithio ar les gan gynnwys newid arfer, 
cysgu a bwyta’n iach i enwi ond ychydig.
  
Mae’n rhoi cyfle i chi nodi materion a rhoi cyfle i chi 
fynegi eich teimladau a mynd i’r afael â nhw gyda 
chymorth a chefnogaeth aelodau’r grŵp. 

Mae hefyd yn ymwneud â symud, magu hyder 
a chwalu’r rhwystrau sy’n eich atal rhag cymryd 
rhan mewn gweithgarwch corfforol ar hyn o bryd.  
Cynhelir y sesiynau ar Ddydd Llun a Dydd Iau,  
6:30pm - 7:30pm. 

Os oes gennych chi neu unrhyw un rydych chi’n ei 
adnabod ddiddordeb, anogwch nhw i e-bostio   
HHMproject@newportlive.co.uk

www.newport.gov.uk/communityconnectors

http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
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Sefydlwyd Menywod Casnewydd i ddechrau yn 2019 
fel arddangosfa i ddathlu menywod ysbrydoledig lleol.  
Nawr mae’n gymuned gynyddol o fenywod sydd 
am gyfarfod, creu cydweithrediadau, gweithio gyda’i 
gilydd a helpu ei gilydd.  

Roeddem am adeiladu rhywbeth cadarnhaol yn ein 
dinas a rhannu ein doniau, ein hangerdd a’n sgiliau 
unigryw.  Os ydych chi am gwrdd â menywod sydd 
ag angerdd tebyg, creu prosiect gyda rhywun, neu 
ledaenu’r gair am eich gwaith unigryw, cysylltwch â ni.  

Mae cymuned yn bwysicach nag erioed ar hyn o bryd 
- sydd wedi cael ei dangos gan Fenywod Casnewydd 
yn ystod y drasiedi sy’n datblygu 2,000 o filltiroedd i 
ffwrdd yn Wcráin. 

Mae Menywod Casnewydd yn gweithio gyda 
Polonia dla Ukenfy (cyfieithiad yw Cymuned Bwylaidd 
ar gyfer Wcráin) a chymuned ehangach Casnewydd 
ar draws y ddinas, gan drefnu casgliadau o eitemau 
angenrheidiol a’u cludo i Wlad Pwyl ar gyfer 
dinasyddion sy’n ffoi o’r Wcráin. 

Roedd yr eitemau’n 
cynnwys dillad, cewynnau, 
meddyginiaeth, poenladdwyr, 
rhwymynnau, nwyddau 
hylendid, duvets, batris a 
goleuadau ac maent wedi’u 
trefnu a’u pacio o wahanol 
leoliadau ar draws y ddinas, gan 
gynnwys Gwesty’r Westgate, Friars Walk, Rodney 
Parade, Malpas a chae clwb pêl-droed Casnewydd. 

9

Grŵp Tadau Gwent 

Mae’r Grŵp Tadau yn grŵp cymorth ar gyfer 
unrhyw dad neu ofalwr gwrywaidd i blentyn 
neu berson ifanc ag anabledd neu anhawster 
datblygiadol. 

Mae’n gyfle i gwrdd â thadau eraill er mwyn 
ennill a darparu cefnogaeth ar y cyd yn  
seiliedig ar brofiadau personol, gwybodaeth  
a dealltwriaeth. 

Mae’r grŵp yn cael ei gynnal ar yr ail Ddydd 
Sadwrn bob mis ac yn rhithwir ar bedwerydd 
Dydd Sadwrn bob mis.

Darganfyddwch fwy yn 
https://dadsgroupgwent.wixsite.com/
website neu e-bostiwch 
dadsgroupgwent@gmail.com.

Cefnogir y grŵp Tadau gan Sparkle.



10

Dangosodd Advanced Satellite Solutions yn y dociau 
gryfder cydweithrediad a phartneriaeth Cymuned 
Casnewydd drwy roi eu hamser, eu lle a’u cymorth 
ac, ar adegau, yr anogaeth a’r cymhelliant i ddal ati. 
  

Mae rhwng 150-200 o wirfoddolwyr o Gaerdydd, 
Pont-y-pŵl, Cwmbrân, Pen-y-bont ar Ogwr a 
Threfynwy wedi rhoi o’u hamser i helpu i drefnu bron 
i 3.5 tunnell o roddion. Mae tua 30 o faniau a lorïau 
wedi gadael i helpu’r rhai sy’n ffoi rhag yr argyfwng 
erchyll gyda mwy o faniau’n cael eu trefnu i barhau i 
gasglu eitemau. Dyma beth yw diffiniad o gymuned.

www.newport.gov.uk/communityconnectors10

Rydym yn dal i chwilio am wirfoddolwyr. 
Os oes gennych ychydig o amser sbâr ac 
os hoffech wirfoddoli, archebwch drwy 

ein calendr archebu gwirfoddolwyr  
ar doodle:   

www.doodle.com/meeting/participate/
id/PdRnoWOd/vote

http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
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Cymorth Wcrainaidd
I unrhyw un sy’n cael ei effeithio’n uniongyrchol neu’n anuniongyrchol gan ddigwyddiadau yn Wcráin, mae 
amrywiaeth o gymorth ar gael a ffyrdd y gallwch helpu.

11

Cymorth  
Mewnfudo  

I ddod o hyd i gynghorydd mewnfudo ewch i: 

•  Cyngor Dinas casnewydd  
www.newport.gov.uk/en/About-Newport/Migration/Asylum-and-immigration-solicitors.aspx 

•  Swyddfa’r Comisiynydd Gwasanaethau Mewnfudo  
www.gov.uk/find-an-immigration-adviser 

•  Cymdeithas y Gyfraith 
https://solicitors.lawsociety.org.uk/ 

Os nad oes gennych gyfrifiadur y gallwch ei ddefnyddio, cysylltwch â’r cyngor ar 01633 656656.

Tai Os oes angen cymorth arnoch gyda thai, cysylltwch â rehousing.services@newport.gov.uk 

Addysg I gofrestru plant gydag ysgol leol, cysylltwch â school.admissions@newport.gov.uk 

Hanfodion 

Mae amrywiaeth o elusennau sy’n gallu cynnig bwyd, dillad, nwyddau mislif, dodrefn a nwyddau eraill y gallai 
bod eu hangen mewn argyfwng:

• Cyngor Ffoaduriaid Cymru – rhoi cymorth i ffoaduriaid yng Nghasnewydd Newport info@wrc.wales

•  Banc Bwyd Casnewydd – darpariaeth bwyd brys info@newport.foodbank.org.uk neu 07968 275325

• Banc Bwyd Betws – parseli bwyd a dillad plant bettwsfoodbank@btinternet.com 

•  Bwydo Casnewydd – darparu bwyd a nwyddau hanfodol eraill feednewport@gmail.com  
neu 01633 549796

•  Pantri Bwyd Maendy – wedi’i leoli yn Llyfrgell Maendy, yn cynnig bwyd ac eitemau eraill  
pantry@maindee.org neu galwch heibio ar ddydd Llun a Dydd Mercher 2:30pm - 4:30pm,  
dydd Gwener 2:30pm - 4pm a dydd Sadwrn 10:30am - 12pm

• Bwndeli Babi – darparu hanfodion ar gyfer babanod a phlant ifanc Bundles.cymru@gmail.com

Cyngor ar 
fudd-daliadau

Os oes angen cyngor arnoch ar y budd-daliadau y gallwch eu hawlio yn y Deyrnas Gyfunol, cysylltwch â  
Chyngor ar Bopeth ar 01633 227948. Mae Cyngor ar Bopeth hefyd yn gallu rhoi cyngor ar amrywiaeth o 
faterion gan gynnwys tai, cyflogaeth a gwahaniaethu. 

Cofrestru gyda 
Meddyg Teulu 
(GP)

I gofrestru gyda meddyg teulu a chael mynediad at ofal iechyd am ddim, cysylltwch ag  
ABB.HealthInclusionService@wales.nhs.uk or 01633 261434.

Help gyda’ch  
iechyd meddwl 

Os ydych yn cael trafferth gyda’ch iechyd meddwl, siaradwch â’ch meddyg teulu.  Os nad oes gennych feddyg 
teulu, cysylltwch ag ABB.HealthInclusionService@wales.nhs.uk

Mae rhagor o wybodaeth am GYMORTH WCRAINAIDD ar gael ar wefan y cyngor
www.newport.gov.uk/en/Support-and-Advice/Ukraine-Support.aspx
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Clwb Blodau Casnewydd  
Clwb Blodau Casnewydd yn troi’n  
60 oed eleni!  

Mae Clwb Blodau Casnewydd yn cyfarfod ar 
Ddydd Iau cyntaf  y mis am 2pm yn Neuadd 
Eglwys Fethodistaidd Sain Silian, Ffordd Caerllion, 
Casnewydd NP19 7JT.  

Mae gennym arddangosiadau blodau gan 
arddangoswyr ac athrawon cysylltiedig, gweithdai 
bach a gweithgareddau eraill sy’n gysylltiedig 
â blodau.   Mae cyfleoedd i fynd ar dripiau ac i 
ddigwyddiadau blodau. 

Mae’n glwb cefnogol cyfeillgar iawn sydd am gael 
ychydig o hwyl yn ymwneud â blodau.  Gall aelodau 
gymryd rhan mewn trefnu blodau neu beidio - mae 
llawer o’n haelodau’n dod draw am yr hwyl a’r 
mwynhad.   Dewch o hyd i ni ar Facebook ac ar-lein 
yn http://newportfloral.org.uk/

Dewch at eich gilydd am 
baned a sgwrs 
Mae llawer o grwpiau a gaiff eu cynnal yng Nghasnewydd 
lle gallwch ddod at eich gilydd am baned a sgwrs i gwrdd â 
phobl newydd a gwneud ffrindiau.  Mae’r rhain yn cynnwys: 

Cymynrodd Bore Coffi Bishpool yn Eglwys 
Fethodistaidd Bishpool
Bob pedwerydd Dydd Mercher o’r mis   
10.30am - canol dydd
Cysylltwch â Penelope Blakemore yn   
penelope.blakemore1@virginmedia.com

Coffi a Chwerthin yn Tŷ Cymunedol, Ffordd Eton
Bob prynhawn Iau 1-3pm
Cyswyllt mpriday@googlemail.com  
neu ffôn 07515 570971

Potiau Coffi yn Eglwys Gymunedol Crindau 
Dydd Iau am 9:30am
Darganfyddwch fwy yn www.facebook.com/crindau

Paned yng Nghaffi Glan yr Afon  
Bob Dydd Mawrth rhwng 10am a 12 hanner dydd

http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
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Mae Inside Out Cymru 
Cymru yn elusen celfyddydau 
ac iechyd meddwl sy’n 
cyflwyno gweithdai a 
gweithgareddau celfyddydol 
ledled Gwent.  

Bob Dydd Iau yn ystod 
y tymor maent yn cynnal gweithgareddau 
celfyddydol yng Nglan yr Afon, Casnewydd, gyda’r 
nod o hyrwyddo iechyd meddwl da a lles. Maent 
hefyd yn cynnig dysgu cyfunol sy’n golygu y gall eich 
profiad fod wyneb yn wyneb neu drwy Zoom o 
gysur eich cartref  eich hun. 

Gwneud crefftau gyda Lisa Floyd 
Dydd Iau 10am – 12pm
Dysgu Cyfunol

Mae dosbarthiadau Lisa yn archwilio cerflunio 
â gwifren, decoupage a chreu gemwaith. Mae’r 
dosbarthiadau’n archwilio syniadau ynghylch 
delwedd ac emosiynau ac yn annog dysgu 
sgiliau creadigol newydd.  

Canu gyda Jonathan Rowland 
Dydd Iau 12.15pm – 2.15pm
Dysgu wyneb yn wyneb

Mae’r dosbarthiadau’n codi ac yn annog 
cyfranogwyr i roi hwb i’w hyder, gan weithio drwy 
ymarferion lleisiol ar ymwthiad, rheoli anadl, llefaru 
ac ynganu. Mae’r sesiynau’n helpu i ddatblygu 
‘pecyn cymorth’ y gellir ei roi ar waith mewn  
canu grŵp. 

Ysgrifennu Creadigol gyda 
Jonathon Rowland  
Dydd Iau 2.30pm – 4.30pm
Dysgu Cyfunol

Mae’r dosbarthiadau’n tyrchu’n 
ddwfn i bob math o ysgrifennu. 
Mae sesiynau blaenorol wedi cynnwys gweithdai 
ar farddoniaeth, deialog a’r cysyniad  ‘dangos dim 
dweud’. Anogir cyfranogwyr i ysgrifennu eu hunain 
a rhannu eu gwaith gyda’r grŵp. 

Ariennir y sesiynau hyn gan Gyngor Dinas 
Casnewydd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin 
Bevan.  I gael rhagor o wybodaeth neu i gofrestru, 
e-bostiwch engage@inside-out-cymru.org
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Food Cycle

Come in!For tasty food and good company

Free mealsTuesdays6.30pm
Everyone is welcomeFoodCycle Newport

Community HouseEtEton Rd
NP19 0BL

http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
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Volunteer
 With FoodCycle 
 Newport
Week in, week out we invite 
people from all backgrounds 
to come together and share 
delicious meals made from 
surplus food.

Join the Join the FoodCycle family as a 
volunteer and help end hunger 
and loneliness in your 
community.

 www.foodcycle.org.uk/get-involved/volunteer
  Registered Charity Number 1134423 

Sign up

Cylch Bwyd Gwirfoddoli 

Dewch i wirfoddoli gyda’r Cylch Bwyd! 

Mae’r Cylch Bwyd yn defnyddio’r gegin yn Nhŷ 
Cymunedol Maendy unwaith yr wythnos lle mae ein 
gwirfoddolwyr yn coginio’r bwyd dros ben ffres a 
roddir i ni, gan gynhyrchu prydau llysieuol poeth iach 
i unrhyw un a hoffai gael un.  

Mae’r prydau bwyd yn rhad ac am ddim ac nid oes 
angen atgyfeiriad a thrwy ddefnyddio bwyd dros ben 
a roddwyd, a fyddai fel arall yn cael ei wastraffu, mae 
ein prydau bwyd hefyd yn hyrwyddo cynaliadwyedd.  

Mae ein model yn cyfuno prydau tri chwrs am ddim 
- wedi’u coginio â chynhwysion ffres - gyda bwyta 
cymunedol. Mae ein gwirfoddolwyr lleol caredig yn 
creu awyrgylch cynnes a chroesawgar fel y gall pobl 
sgwrsio â’i gilydd yn gyfforddus dros bryd o fwyd a 
rennir – bwyd i’r corff a’r meddwl. 

Bydd ein gwesteiwyr gwirfoddol yn siarad â 
gwesteion sydd â diddordeb ynghylch syniadau syml 
am ryseitiau a rhagflas llysiau.  Mae Food Cycle hefyd 
yn rhedeg gwasanaeth ‘gwirio a sgwrsio’ am ddim 
dros y ffôn i unrhyw un a hoffai gael ei gyfeirio at 
wasanaethau lleol eraill, neu ar gyfer unrhyw un a 
hoffai gael clonc yn unig. Rydym i gyd yn ymwneud â 
lleihau unigedd cymdeithasol ac adeiladu ymdeimlad 
o gymuned yn ogystal â llenwi boliau yn y bôn!

Cofrestrwch i wirfoddoli yn Cylch Bwyd  
Casnewydd yma:  
https://volunteer.foodcycle.org.uk/
volunteer-sign-up

FoodCycle Casnewydd - 
Mae croeso i bawb 
Mae FoodCycle Casnewydd yn darparu lle diogel 
a chroesawgar i rannu bwyd a sgwrsio, gan helpu i 
gryfhau cymunedau a gwella iechyd a lles meddyliol 
pobl o bob cefndir a phob cefndir.

Ni fyddai hyn yn bosibl heb bobl fel chi! 

Mae rôl wirfoddol i bawb ac rydym yn hyblyg iawn - 
p’un a ydych am gasglu bwyd o fannau gwerthu lleol, 
coginio yn y gegin neu groesawu gwesteion wrth 
iddynt gyrraedd. Mae cyfle hefyd i ddarparu cymorth 

gyda marchnata rhanbarthol, neu efallai y  
byddwch yn helpu i arwain y sesiynau a dod yn  
arweinydd prosiect? 

Pa rôl bynnag sy’n mynd â’ch ffansi, byddem wrth ein 
bodd yn clywed oddi wrthych! 

Gweinir prydau bwyd bob Dydd Mawrth am  
6:30pm yn safle   

Tŷ Cymunedol, Eton Road, 
Casnewydd. 
NP19 0BL.

Mae sifftiau gwirfoddolwyr ar gael o 2pm ymlaen. 

Am fwy o wybodaeth ewch i  
www.foodcycle.org/get-involved/volunteer, 
e-bostiwch   
newport@foodcycle.org.uk neu ffoniwch  
0207 7292755.
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I thoroughly enjoy my role
as an Equip Mentor, seeing
my mentee progress over
the course of our match
really shows the power of
volunteering and the
difference projects like
Equip can make’. 

Do you have what it takes to
become an Equip+ mentor?

For more information or to make a referral, contact the
team at sarah.belger@volunteeringmatters.org.uk or

07399504012

The Volunteering Matters project Equip+ is launching in Newport to
support people aged 16-64 who are currently looking for work. We
need dedicated volunteers who can offer support and guidance.

- Equip Mentor

Volunteer Requirements
Aged 18-64
Able to complete our volunteer
recruitment and training process 
6 week - 2-month commitment,
1-3 hours per week
Good people, communication,
and organisational skills 
No other skills or qualifications
are required, just a willingness to
support someone in need of
encouragement and guidance.

What we provide
Full induction and ongoing training 
All ongoing support provided by the Project Coordinators
Out of pocket expenses, including travel costs
The opportunity to take part in a meaningful mentoring role, giving back to the local
community 

Mae’r prosiect hwn ei ariannu gan Lywodraeth y DU trwy Gronfa Adfywio Cymunedol y DU.
This project is funded by the UK Government through the UK Community Renewal Fund.

Christians Against 
Poverty
Christians Against Poverty provides free debt 
help in Newport and across Wales. Our Debt 
Centres provide practical, face to face and 
ongoing support for anyone in problem debt or 
financial difficulty. 

You can contact your local CAP Debt Centre 
by calling 0800 328 0008.  

Find out more about  
CAP’s services here: 
www.capuk.org 

Do you need help from a  
trained independent  
Volunteer Advocate to:
•  Ensure people listen to your 

views, wishes and feelings so  
you lead the decision making?

•  Get the right support you  
need when you need it?

•  Be supported to say what 
matters to you and why?

•  Understand information about 
services or your rights?

•  Understand your options  
and choices?

Independent Advocacy:
supporting you to be informed, heard and involved

Are you aged 50+, or a carer of an older person, living in the 
community and have issues or concerns that you’re finding 
it difficult to resolve?

If you think that HOPE can 
support you, please e-mail 
janet.ellard@agecymru.org.uk
or call 07943 186766
carl.pugh@agecymru.org.uk
or call 07944 995603

Creating an age friendly Wales

Age Cymru, Ground Floor, Mariners House, Trident Court, East Moors Road, Cardiff, CF24 5TD
Tel: 029 2043 1555  E-mail: enquiries@agecymru.org.uk  www.agecymru.org.uk
Age Cymru is a registered charity 1128436. Company limited by guarantee and registered  
in England and Wales 6837284. Registered office as above. ©Age Cymru 2020

Follow us on:

facebook.com/agecymru twitter.com/agecymru

THURSDAYS∙10am-12pm∙DYDD IAU

Geraint Thomas National Velodrome of Wales & Newport Centre

 Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas & Canolfan Casnewydd

Geraint Thomas National Velodrome of Wales  

 Newport Centre

Sport & Support
Using Sport to Support your Wellbeing

Learn new sports.

Build new friendships.

Improve your wellbeing. 

Chwaraeon a Chymorth  

Defnyddio Chwaraeon i Gefnogi eich Lles.

Dysgu chwaraeon newydd.

Gwneud ffrindiau newydd.

Gwella eich Lles.

Thursdays 10am -12pm 

Geraint Thomas National Velodrome of Wales

Free session. Includes refreshments. 

Age 18+

Dydd Iau 10am -12pm    

Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas

Sesiwn am ddim. Yn cynnwys lluniaeth. 

Oed 18+ 

To attend the session 

call: 
I fynychu’r sesiwn 

ffoniwch:

01633 656757
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Ydych chi wedi clywed am 
eich Hyb Cymunedol lleol?   
Mae Hybiau Cymdogaeth Casnewydd yn 
cynnig mynediad rhwydd at wasanaethau hanfodol i 
breswylwyr mewn cymunedau lleol. 

Parseli Bwyd

I gael cymorth a gwybodaeth am barseli bwyd brys 
sydd ar gael ar hyn o bryd, ffoniwch 0808 196 3482 
neu e-bostiwch eich hyb lleol.  Os ydych yn byw 
mewn cymdeithas dai, cysylltwch â’r gymdeithas yn 
uniongyrchol am gymorth.  

Angen cyngor ar gyflogaeth?

Gallwn roi cymorth a chyngor os oes risg y caiff  
eich swydd ei dileu neu os yw eich swydd wedi’i 
dileu’n ddiweddar, os ydych ar ffyrlo, neu os ydych 
yn gweithio contractau dim oriau. Cysylltwch â 
ni am fentora cyflogaeth, cymorth i ysgrifennu 
CV a cheisiadau am swyddi, cyrsiau am ddim sy’n 
gysylltiedig â chyflogaeth, cyngor ar sut i gael cymorth 
ariannol e.e. ar gyfer dillad cyfweliad, teithio i gyrsiau 
hyfforddi a chyfweliadau, mynediad digidol a chymorth 
a gofal plant.

I gael rhagor o wybodaeth ffoniwch rhadffon   
0808 196 3482 neu e-bostiwch eich Hyb lleol.

Grwpiau a Gweithgareddau Cymdeithasol 

Yn ein hybiau fe welwch weithgareddau cymdeithasol 
fel clwb lego i deuluoedd, clwb lego oedolion, 
paned grefftus, atgofion chwaraeon, cerddoriaeth ac 
atgofion, grŵp cerdded ar gyfer 50+, grŵp hanes lleol, 
tymor Natur a chymaint mwy. Dewch i ymuno yn y 
grwpiau a chwrdd â phobl newydd a dod o hyd i 

hobïau newydd.  Cysylltwch â’ch hyb cymdogaeth lleol 
i gael gwybod mwy!...

HYB Y GOGLEDD

Bettws Community Centre,  
43 The Precinct, 
Bettws NP20 7TN

E-bostiwch: northhub@
newport.gov.uk

Yn gwasanaethu: Betws, 
Caerllion,  
Malpas, Shaftesbury 

HYB Y GORLLEWIN

Canolfan Gymunedol Maesglas, Bideford Road, 
Casnewydd, NP20 3XT 

E-bost: westhub@newport.gov.uk 

Yn gwasanaethu: Parc Tredegar, y Graig, y Gaer, 
Maerun a Thŷ-du

HYB Y DWYRAIN

282 Ringland Circle, Casnewydd NP19 9PS  
(hen ganolfan gymunedol Ringland) 

E-bost: easthub@newport.gov.uk

Yn gwasanaethu: Ringland, Alway, Somerton, 
Llyswyry, Beechwood, Sain Silian, Langstone  
a Llanwern

YR HYB CANOLOG

Canolfan y Mileniwm Pilgwenlli, Courtybella Terrace, 
Casnewydd, NP20 2GH
E-bost: centralhub@newport.gov.uk
Yn gwasanaethu: Pilgwenlli, Victoria, Stow Hill,  
Allt Yr Ynn

HYBIAU  CYMDOGAETH

NEIGHBOURHOOD  HUBS

Umbrella Cymru 
Mae Umbrella Cymru yn arbenigwyr cymorth 
rhywedd ac amrywiaeth rhywiol â’r nod o hyrwyddo 
rhywedd ac amrywiaeth rhywiol, cydraddoldeb a 
chynhwysiant ledled Cymru. Mae Umbrella Cymru 
yn darparu amrywiaeth o wasanaethau allweddol i’r 
gymuned LGBTQ ledled Gwent. 
 
Mae gan eu tudalen we lu o wybodaeth am y 
cymorth y gallant ei gynnig, grwpiau cymdeithasol, 
hyfforddiant a llawer mwy.  

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar eu gwefan 
 www.umbrellacymru.co.uk 
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Eton Road
Mae Tŷ Cymunedol, Eton 
Road  yn ganolfan gymunedol 
amlddiwylliannol boblogaidd yyn y 
Maendy sy’n cynnig amrywiaeth o 
weithgareddau a gwasanaethau cymunedol. 

Ymholiadau: CHER@ideasuk.co.uk neu ffoniwch  
07976 267367.

Prosiect Ieuenctid 
Mae Prosiect Ieuenctid Cymunedol  
yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc 
rhwng 6 a 25 oed.  Mae’r tîm allan yn y gymuned 
ledled Casnewydd, gan ddarparu cymorth, bum 
noson yr wythnos.

Er gwybodaeth, cysylltwch â:  
zenia.hamid@etonrdch.org, 07746 439992, 
neu sarah.miller@etonrdch.org,  
07746 440761, communityhousemaindee.org/ 
community-youth-project

 

 

 

 

EYST BAME OVER 
50+SUPPORT 
AVAILABLE 
SSUUPPPPOORRTT  FFOORR  BBAAMMEE  OOVVEERR  5500ss  
Funded by Newport City Council a service has become available 
through EYST to help and support people from the (BAME over 50s ) 
please contact for more information. 

 

WWee  ccaann  hheellpp  
wwiitthh::  

Physical health and 
wellbeing 

Housing 

Care packages 

Mental Health 

Isolation 

Access to community 
services 

Signposting 

Family support 

Advocacy 

Welfare Benefits 

JARNA KHATUN 

For furthure information please 
contact: 

07519940952 

Jarna@eyst.org.uk 

Working days 

Monday 9-2 

Tuesday 9-2 
 

Grŵp Cefnogi a 
Chymdeithasol Pobl Ifanc 
LGBTQ+ 
Os ydych chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod 
yn chwilio am le diogel a chefnogol i bobl ifanc 
LGBTQ+, gall y Prosiect Ieuenctid  
Cymunedol helpu. 

Wedi’i noddi gan Jehu Group a Chartrefi Dinas 
Casnewydd, mae’r grŵp yn darparu lle diogel i 
bob person ifanc LGBTQ+ 13-25 oed ac mae 
hefyd yn cynnig cymorth un-i-un. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni drwy 
e-bostio Jacob.greggharris@etonrdch.org 
or call 07729 827873. 

Follow us:

     @communityyouthLGBTQ+ 

     Community Youth Project LGBTQ+

     @CYPLBTQ

Grŵp Lleisiau Cudd 
Awtistiaeth - boreau  
coffi misol 
Os ydych chi’n rhiant ifanc gyda phlentyn awtistig 
sydd newydd gael diagnosis, neu’n rhiant i blentyn 
yn ei arddegau neu oedolyn awtistig, mae grŵp 
Lleisiau Cudd Awtistiaeth wedi lansio eu boreau 
coffi misol yn ddiweddar yn Theatr a Chanolfan 
Gelfyddydau Glan yr Afon.  

Galwch draw Ddydd Gwener rhwng  
9am - 1:30pm am goffi a sgwrs gyda rhieni eraill a 
gweithwyr gwadd proffesiynol.

Mae croeso i bawb.  I gofrestru ffoniwch  
01633 656757 neu e-bostiwch 
customerservice@newportlive.co.uk
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Achieving Employment through ACE

SKILLS

CAREER
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Race Equality First's MEE in Mind project, funded by Welsh
Government, offers advocacy for BAME individuals on health
issues. 

Race Equality First 

Translation/interpretation
to access/attend a
medical appointment 

We offer advocacy on the following issues:

MEE in Mind Health Advocacy 

Travel to medical
appointments

Assistance with
applying for
benefits 

Housing

Loneliness and
isolation

Befriending and
Community Care 

Independent
Living 

Care-related family
issues  

Bereavement Wellbeing
Activities 

Anna Petrie (Mid & West Wales):
anna.petrie@raceequalityfirst.org.uk         
07510 702 279

Clare Skidmore (North Wales):
clare.skidmore@raceequalityfirst.org.uk   
07724 029 840 

Roon Adam (Cardiff & Vale): 
roon.adam@raceequalityfirst.org.uk         
07593 259 587

Sy Joshua (South East Wales):
sy.joshua@raceequalityfirst.org.uk           
07724 031 329

Contact Us:

Race Equality First

@REFCardiffVG 

@raceequalityfirst 

Contact Omega to request an application form:

 aletterfromlouise@omega.uk.net  01743 245 088

 Freepost RSGB-CYBY-HSCX, Omega, London House, 

Town Walls, Shrewsbury, SY1 1TX

Once we have received your completed form, you will be matched to a pen pal, who will send you the 

first letter. On average, correspondence between you and your pen pal will occur monthly.

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â grŵp, 
cysylltwch â ni.  

E-bost:  
community.connectors@newport.gov.uk 

Ffôn: 01633 235650 

Gwefan: www.newport.gov.uk/
communityconnectors a llenwch ffurflen yn gofyn 
am wybodaeth.

http://community.connectors@newport.gov.uk 
http://www.newport.gov.uk/communityconnectors
http://www.newport.gov.uk/communityconnectors

