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Lansiad Tref Noddfa Wrecsam 
Mae Tref Noddfa yn lle croesawgar a diogel i bawb, lle 

mae pobl yn falch o gynnig noddfa i’r rheiny sy’n ffoi o 

drais ac erledigaeth.   Daeth dros 100 o bobl i lansiad yr 

ymgyrch i wneud Wrecsam yn Dref Noddfa yn Nhŷ Pawb, 

gan gynnwys ceiswyr lloches, Dirprwy Faer Wrecsam y 

Cynghorydd Rob Walsh, Michelle Brown AC, Lesley 

Griffiths AC, Mark Isherwood AC, Ian Lucas AS, Esgob 

Llanelwy, disgyblion o Ysgol Sant Joseff a chôr Happy 

Choir.  Yn y digwyddiad, bu i Noddwr TCC, yr Esgob 

Gregory Cameron ddweud "Mae celwydd ar led mewn 

cymdeithas fodern bod mewnfudwyr, ceiswyr lloches a 

ffoaduriaid yn gwneud gwlad yn wannach. Ac rydw i 

eisiau dweud fy mod i'n credu'r gwrthwyneb i hynny yn 

llwyr, ac wrth groesawu ffoaduriaid, wrth groesawu 

ceiswyr lloches, wrth groesawu mewnfudwyr ac 

amrywiaeth, rydym ni'n gwneud ein gwlad yn un gryfach." 

Dywedodd Godwin Akinyele "Er gwaethaf fy mhrofiad caled yn Wrecsam yn ystod fy mlwyddyn gyntaf 

yma, gallaf ddweud yn sicr fy mod i a'm teulu wedi dod o hyd i gartref a diogelwch yma yn Wrecsam. Yn 

ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, rydw i wedi cyfarfod pobl mewn eglwysi, llefydd lle rydw i'n 

gwirfoddoli, a thrwy ysgolion a grwpiau chwarae fy mhlant. Mae wedi bod yn galonogol iawn." 

Rydym ni'n gofyn i grwpiau ac unigolion arwyddo addewid i gefnogi Wrecsam fel Tref Noddfa, ac i 

arddangos sticer 'Rydym ni'n croesawu ceiswyr lloches a ffoaduriaid' (addewidion a sticeri ar gael gan 

TCC). Mae grŵp bellach wedi’i sefydlu er mwyn gweithio ar sut gall Wrecsam fod yn Dref Noddfa. Os 

hoffech chi fod yn rhan o'r gwaith yma, cysylltwch gyda ni. 

Bu i arweinwyr ifanc o Ysgol Sant Richard Gwyn gyfarfod 

gydag Aelod Cynulliad Alyn a Glannau Dyfrdwy, Jack 

Sargeant, yn ddiweddar i drafod ymddygiad 

gwrthgymdeithasol ac iechyd meddwl. O ganlyniad, bu iddo 

gytuno i ofyn cwestiwn yn y Senedd ar hyfforddiant cymorth 

cyntaf iechyd meddwl mewn ysgolion. Ar ôl y cyfarfod 

dywedodd Jack Sargeant AC, "Roeddwn i'n falch iawn o 

gyfarfod  grŵp o bobl ifanc sy’n llawn ysbrydoliaeth o TCC. 

Roeddwn i'n arbennig o falch o'u clywed yn siarad am iechyd 

meddwl - rhywbeth rydw i wedi bod yn gweithio'n galed arno yn y Cynulliad. Rydw i'n edrych ymlaen at 

weithio gyda nhw yn y dyfodol." 

Jack Sargeant AC yn cefnogi ymgyrch yr arweinwyr ifanc  
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Cyfarfod gyda Mark Isherwood AS 
Bu i Bobl Ifanc o grwpiau TCC gyfarfod gydag 

Aelod Cynulliad o Ogledd Cymru, Mark Isherwood 

yn ddiweddar i drafod Iaith Arwyddo Prydain (BSL) 

ac iechyd meddwl. Bu i Arweinwyr Ifanc o St 

Christopher ofyn a fuasai’n fodlon cefnogi eu 

hymgyrch i wella darpariaeth Iaith Arwyddo 

Prydain yn eu hysgol. Cytunodd Mark Isherwood 

i’w cefnogi a bu iddo wahodd y grŵp i gyflwyno 

tystiolaeth i ymchwiliad yn cefnogi deddfwriaeth 

Iaith Arwyddo Prydain yng Nghymru.  

Bu i arweinwyr ifanc o Ysgol Uwchradd Gatholig ac Anglicanaidd St Joseph / Cyfarfod Ieuenctid TCC ofyn i 

Mark Isherwood a fuasai’n cefnogi eu hymgyrch i ofalu bod gan ysgolion aelod o staff cymwys mewn 

cymorth cyntaf yn ymwneud ag iechyd meddwl ynghyd â lle diogel i ddisgyblion sy’n wynebu problemau 

iechyd meddwl. Cytunodd i arwyddo’r ddeiseb yn ymgyrchu ar y mater yn ymwneud ag unigolion cymwys 

mewn cymorth cyntaf yn ymwneud ag iechyd meddwl. Hefyd cytunodd Mark i gyflwyno cwestiwn i’r 

Gweinidog Addysg, Kirsty Williams yn y Senedd ynghylch y mater hynny.  

Cofiwch am TCC yn eich ewyllys 
Mae TCC yn fudiad anghyffredin. Dydyn ni ddim yn 

darparu gwasanaeth, ond yn hytrach rydym ni'n dod â 

llawer o bobl gwahanol ynghyd ac yn gwneud newid. 

Rydym ni'n gwrando, yn meithrin cysylltiadau hirdymor ac 

yn magu grym a nerth. Rydym ni'n cefnogi pobl cyffredin i 

adrodd eu hanes o dlodi, cael eu heithrio ac anghyfiawnder, 

a gyda'n gilydd yn dal y bobl sy'n gwneud penderfyniadau 

yn atebol.   Mae hyn yn golygu efallai nad ydym ni'n 

bodloni'r meini prawf ar gyfer pob gwneuthurwr grantiau, a dydyn ni ddim yn ceisio arian gan y 

Llywodraeth er mwyn parhau i fod yn gwbl annibynnol.    

Mae miloedd o bobl hael ar draws Prydain yn dewis gadael rhodd - yn fawr neu yn fach - i elusen yn eu 

hewyllys. Gall rhodd mewn ewyllys wneud gwahaniaeth mawr i waith TCC a'n cymunedau. Am fwy o 

wybodaeth cysylltwch gyda ni, neu ewch i'n tudalen Rhodd mewn Ewyllys ar ein gwefan. 

Ein tîm -  Cysylltwch gyda ni 
Mae gan TCC dîm staff bach, gyda phrif drefnydd cymunedol (swydd ar y cyd rhwng Kay Polley a Sam Rex-

Edwards), trefnydd ieuenctid a chymuned (swydd ar y cyd rhwng Lucy Allin a Chloe Gallagher) a gweithiwr 

gweinyddol cefnogol rhan amser (Sue Williams). Mae Sam ar gyfnod mamolaeth ar hyn o bryd ond fe fydd 

hi’n dychwelyd i’r gwaith yn fuan.    

Os hoffech chi fwy o wybodaeth am waith TCC cysylltwch gyda ni drwy ffonio 01978 262588.  Efallai na 

fydd rhywun yn y swyddfa bob tro, ond fe allwch chi adael neges neu anfon e-bost at office@tcc-

wales.org.uk. Mae croeso i unrhyw un o grwpiau aelodau TCC ddod i'n cyfarfodydd a'n sesiynau hyfforddi. 

Mae staff TCC bob tro yn hapus i gwrdd a siarad am gymryd rhan yn ein gwaith, neu drefnu i ddod i siarad 

gydag unrhyw grŵp.  


