
Beth sydd ymlaen i ofalwyr rhwng 25 - 50 yng Nghonwy! 

Hysbys am ddigwyddiadau, grwpiau a gweithgareddau ar gyfer Gaeaf 2017-18 

Ewch i’n gwefan www.cynnalgofalwyr.org.uk am fwy o wybodaeth 

Ffoniwch Laura Williams, 01492 533714 neu anfonwch e-bost help@carersoutreach.org.uk i 

archebu eich lle ar unrhyw un o'n digwyddiadau neu weithgareddau fel y gallwn roi gwybod i chi 

os bydd unrhyw newidiadau i'r gweithgareddau a hysbysebir. 

Rhagfyr 2017– Chwefror 2018 

Rhif Elusen Cofrestredig 1066262 

 

Dewch i un o’n digwyddiad 

arbennig i ofalwyr rhwng 

25 - 50 am sgwrs a chyfle i 

gwrdd â ffrindiau newydd. 

Byddwch yn siwr o groeso 

cynnes. 
 

      

……………………………………………………………. 

Bae Colwyn 

Cinio cymdeithasol i 

ofalwyr rhwng 25-50, The 

Station Café, Bae Colwyn, 

12.00 - 2.00 

Dydd Mercher 13 Rhagfyr: 

Cinio cymdeithasol am ddim. 

Ffoniwch Laura i archebu eich 

lle. 

 

Dydd Mercher 10 Ionawr 
 

Dydd Mercher 14 Chwefror 

 

Bydd ein Swyddog Prosiect 

Menter Morgan Laura 

Williams wrth law i groesawu 

chi ac i drafod eich pryderon 

gofalu. 

Mae'r fwydlen yn un wych yng 

nghwmni pobol cyfeillgar. 
 

Mae Laura yn edrych 

ymlaen at eich gweld! 
   

 

 

 

 

 
 

 

Llandudno 

Na ddylid ei golli! 

Cyfle arbennig i plant 

gydag anghenion 

ychwnagol, a’u brodyr, 

chwiorydd a’u rhieni / 

gofalwyr  

Dydd Mawrth 6 Chwefror, 

6.00 - 7.30 pm, Bonkerz 

Play Centre, Llandudno. 

Bwcio yn hanfodol, gweler y 

daflen amgaeedig. 

 

……………………………………………………………. 
 

Llandudno  

**Grŵp newydd** 
 

Dydd Mercher 7 Chwefror, 

1.00 - 2.00. 

Grŵp cefnogi i rieni a gofalwyr 

plant ac oedolion gyda 

Awtistiaeth, Aspergers ac 

ADHD 
 

Ffoniwch Laura ar fwy o 

fanylion.   
…………………………………………………………….. 

 

Skype 
Cysylltwch â Laura i wneud 

apwntiad Skype - weithiau 

mae’n haws sgwrsio wyneb yn 

wyneb yn hytrach nag ar y ffôn 

Hysbysiadau 

 

 

Dydd Mercher 28 Chwefror  

Ymwybyddiaeth 

Dementia  

10.00, Ty Llywelyn, 

Llandudno. 

Gyda'r arloesol Patsy Pope. 

Bwcio yn hanfodol, gweler y 

ffurflen amgaeedig. 

 
 
 

   
 

 

Cinio cymdeithasol am 

ddim 

Ymunwch â Laura am ginio 

Nadolig am ddim. Dydd 

Mercher 13 Rhagfyr. 

Lleoliad i'w gadarnhau. 

Ffoniwch Laura i archebu 

eich lle. 

 

 
Gofalwyr  yn unig 

Gofalwyr yn unig 


