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Heb os nac oni bai, mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod 
yr un mwyaf anodd  a heriol yn hanes cymharol fyr Hub 
Cymru Affrica. Mae’r pandemig COVID-19 yn amlwg wedi 
dominyddu meddwl a gwaith ein hunain, ein partneriaid a’n 
cyllidwyr. 

Mae’r flwyddyn wedi bod yn nodedig am ymddangosiad y 
mudiad Mae Bywydau Du o Bwys hefyd  (BLM), sy’n bwysig 
dros ben i ni fel sefydliad sy’n cefnogi datblygiad yn Affrica. 
Mae BLM wedi ein gorfodi i fyfyrio ar ba mor wirioneddol 
egalitaraidd mae ein model gweithio mewn partneriaeth 
wedi bod, a’r newidiadau sydd angen i ni eu gwneud i 
sicrhau bod ein hymddygiad yn dod yn agosach at ein 
dyheadau.

Mae’r ddau ffactor hyn wedi sbarduno newidiadau 
sylweddol yn y ffordd rydym yn gweithio ac yn meddwl 
am ein rôl, ac mae’r tîm wedi dangos cryn ddyfeisgarwch 
a gwydnwch wrth fabwysiadu ffyrdd newydd o weithio yn 
gyflym.

Mewn ymateb i COVID-19, rydym yn anochel wedi symud i 
weithio bron 100% o’r amser  ar-lein, sydd nid yn unig wedi 
gwella hygyrchedd a chyfranogiad ar draws Cymru ond 
sydd hefyd, yn caniatáu i bartneriaid Affricanaidd gymryd 
rhan mewn llawer o’n digwyddiadau am y tro cyntaf. Mae 
hyn yn caniatáu i’n holl gyfranogwyr yng Nghymru elwa 
o’u mewnwelediadau, ac i  rannu eu  syniadau llawer mwy 
rhwng gwahanol fentrau ar draws y 17 gwlad y mae ein 
partneriaid yn gweithio ynddynt, sydd heb fod yn  bosibl o’r 
blaen.

Gwelwyd y manteision hyn yn arbennig yn ein dwy 
gynhadledd ar-lein fawr, a gyrhaeddodd raddfa ac 
amrywiaeth o gyfranogiad na welsom  o’r blaen. 

Dylai’r newid tuag at weithio digidol leihau ôl troed carbon 
y rhaglen yn y pen draw hefyd, ar adeg pan fo maint yr 
argyfwng hinsawdd yn dod yn fwy a mwy  amlwg. 

Yn yr un modd â’r rhan fwyaf o sefydliadau yn ein maes, 
rydym wedi profi rhywfaint o golled ariannol yn sgil toriadau 
Llywodraeth y DU i ddatblygu rhyngwladol, ond mae hyn 
wedi cael ei liniaru i raddau helaeth gan adnoddau newydd 
o fannau eraill, ac rydym yn falch o fod yn gweithio gyda’r 
Sefydliad Waterloo fel cefnogwr newydd sy’n cefnogi 
gwaith arloesi digidol pwysig.

Rydym wedi elwa o’r hyblygrwydd sydd wedi cael ei 
ddangos gan ein prif gyllidwr hefyd, sef Llywodraeth Cymru, 
sydd wedi ein galluogi i addasu arferion gwaith mor gyflym.

Mae’r pandemig, wrth gwrs, ymhell o fod drosodd, ac 
mae ein holl bartneriaid yn Affrica yn gweithio mewn 
amgylcheddau llawer mwy heriol o’i gymharu â ni, a byddant 
yn gwneud hynny am beth amser i ddod; Mae Hub Cymru 
Affrica wedi gweithio’n galed i sicrhau ein bod yn darparu 
cymorth priodol yn yr amgylchiadau digyffelyb hyn, a 
byddwn yn parhau i wneud hynny dros y flwyddyn nesaf a 
thu hwnt.

Chris Johnes 
Cadeirdydd Hub Cymru Africa

Rhagair
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Ynghyd â’r heriau enfawr a’r dysgu sylweddol rydym wedi’i 
brofi eleni, mae’r sector undod byd-eang wedi dangos 
gwydnwch rhyfeddol, ac wedi dangos yn union pa mor 
ystwyth mae’n gallu bod.  Mae hyn yn galonogol; mae’r hyn 
rydym wedi’i weld yn ystod y misoedd diwethaf yn arwydd 
o’r hyn y gallai ein dyfodol fod, a’r hyn yr ydym barod i 
weithio gyda’n gilydd arno.

Mae llawer o bobl wedi dechrau sylweddoli pa mor frys yw’r 
heriau, a pha mor bell y mae’n rhaid inni fynd  i gyflawni’r 
Nodau Datblygu Cynaliadwy. Mae’r anghydraddoldebau 
presennol wedi cael eu gwneud yn amlwg, os nad eu 
dyfnhau. Ond yr hyn sydd ar ôl yw penderfyniad gan 
Hub Cymru Affrica i chwarae ei ran yn cefnogi sector 
sy’n gweithredu gwerthoedd cyfrifoldeb byd-eang ac yn 
sbarduno arfer gorau.

Rydym, yn fwy rhwydd, wedi gallu siarad â phobl yn y 
gwledydd rydym yn gweithio â nhw. Rydym wedi gallu 
eu gwahodd i ganol ein sgyrsiau, ac mae hyn wedi newid 
y ffordd rydym yn meddwl, yn siarad ac yn gweithredu. 
Byddwn yn parhau i wneud hyn, fel un o egwyddorion 
sylfaenol ein gwaith. Ni allwn fod yn llwyddiannus os nad 
ydym yn dod o hyd i atebion gyda phobl, nid ar gyfer pobl.

Dylai’r sector yng Nghymru fod yn falch o’r gwaith maen 
nhw wedi’i wneud, yn ceisio dod o hyd i atebion arloesol ar 

gyfer problemau oedd yn ein hwynebu i gyd, penderfyniad 
i wneud i bartneriaethau weithio, a digon o fyfyrio ar sut y 
gallem wella pethau. Mae’r adroddiad hwn yn dangos ein 
cyflawniadau gyda’n gilydd, ac rwy’n gobeithio y bydd yn 
dangos gwerth ein gweithredu ar y cyd.

Mae Hub Cymru Affrica yn parhau i fod yn sefydliad sy’n 
gwrando; fel erioed, rydym eisiau gweithio ar gyfer ein holl 
randdeiliaid, ac rydym yn edrych ymlaen at glywed gennych 
yn 2021 a 2022.

Claire O’Shea 
Pennaeth Hub Cymru Africa
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Gerddi Botanig Entebbe, Wakiso, Uganda. Llun gan Ninno Jack Jr

https://unsplash.com/@ninnojackjr


8

Mae Hub Cymru Africa yn bartneriaeth, a sefydlwyd yn 
2015, sy’n dwyn ynghyd Cymru Masnach Deg, Panel 
Cynghori Is-Sahara (SSAP), Rhwydwaith Cysylltiadau 
Iechyd Cymru ac Affrica (WaAHLN) a Chanolfan Materion 
Rhyngwladol Cymru (WCIA).

‘Dysgu ar y cyd’

Rydym wedi ein lleoli yn y Deml Heddwch ac Iechyd, 
Caerdydd. Ein prif nod yw cefnogi a datblygu gallu’r sector 
undod byd-eang yng Nghymru drwy gymorth datblygu, 
hyfforddiant, mentora, digwyddiadau a dysgu ar y cyd. Mae’r 
gwaith hwn yn cael ei ariannu gan Raglen Cymru ac Affrica 
Llywodraeth Cymru.

Rydym yn rhan o Gynghrair y DU hefyd, sydd yn cael ei 
ariannu gan Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu 
(FCDO) Llywodraeth y DU, ac yn gweithio gyda phartneriaid 
ar draws gwledydd y DU. Drwy’r gwaith hwn, rydym yn 
Cadeirio Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru (WOAG), yn 
cynrychioli Cymru yn y Gynghrair Datblygu Cynaliadwy sy’n 
cynrychioli’r sector yn y DU, ac yn gweithio gyda grwpiau 
polisi a chynghreiriau eraill i gydlynu polisi ac ymarfer.

‘Partneriaethau cynaliadwy’

Fel arfer, mae gan Hub Cymru Africa raglen waith prysur, 
ac ni wnaeth dechrau pandemig byd-eang a chyfnod clo 
cenedlaethol ein cadw rhag cyflawni dros y sector a’n 
partneriaid. Drwy’r perthnasoedd hyn, rydym wedi gallu 
datblygu a gwella arferion gorau, sydd wedi arwain at 
greu partneriaethau cynaliadwy sy’n sicrhau manteision i 
grwpiau yng Nghymru ac Affrica.

Partneriaeth

Wales and Africa
Health Links Network
Rhwydwaith Cysylltiadau
Iechyd Cymru ac A!frica

https://masnachdeg.cymru/
https://www.ssap.org.uk/
https://www.ssap.org.uk/
https://www.wfahln.org/
https://www.wfahln.org/
https://www.wcia.org.uk/
https://www.wcia.org.uk/
https://llyw.cymru/cymru-ac-affrica
https://llyw.cymru/cymru-ac-affrica
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-development-office
https://twitter.com/woagwales
https://fairtrade.wales/
https://www.ssap.org.uk/
https://www.wfahln.org/
https://www.wcia.org.uk/
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Diwrnod Uganda 2017, Y Deml Heddwch ac Iechyd, Caerdydd

Ein ffrydiau cyllido
Llywodraeth Cymru: Rhaglen Cymru ac Affrica

Mae rhaglen Cymru ac Affrica yn cefnogi pobl yng Nghymru i weithredu ar dlodi yn Affrica a chefnogi’r mudiad masnach 
deg. Mae’n rhoi cyllid i ni i ddarparu canllawiau ar godi arian ar gyfer prosiectau graddfa fach sydd wedi’u lleoli yn Affrica, ac 
i ddarparu gwybodaeth, hyfforddiant a chyngor i’r rheini sy’n gweithio mewn undod byd-eang.

Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu Llywodraeth y DU / Bond Cynghrair y DU

Nod y ffrwd gyllido hon yw cryfhau sefydliadau cymdeithas sifil, drwy Gynghrair y DU, fel bod ganddynt y gallu i addasu i 
amgylchedd sy’n newid yn gyflym, i eiriol dros newid, ac i gydweithio gydag eraill i geisio byd mwy cyfiawn a theg. Mae hyn 
yn cynnwys eirioli, codi arian a diogelu. Disgwylir i’r ffrwd hon ddod i ben ym mis Mehefin 2022.

Swyddfa Dramor, y Gymanwlad a Datblygu / Cronfa Her Elusennau Bychain Llywodraeth y DU

Roedd y Gronfa Her Elusennau Bychain (SCCF) yn gyfle cyllido i elusennau bach sydd wedi’u cofrestru yn y DU a 
sefydliadau dielw (<£250k). Mae Grant Datblygu Capasiti’r Gronfa Her Elusennau Bychain (SSCF) wedi’i gynllunio ar 
gyfer sefydliadau a rhwydweithiau cymdeithas sifil arbenigol, sy’n gallu meithrin gallu a darparu hyfforddiant arbenigol i 
elusennau bach yn y DU sy’n gweithio ym maes datblygu rhyngwladol.

Sefydliad Waterloox

Mae’r Sefydliad Waterloo (TWF) yn sefydliad annibynnol sy’n rhoi grantiau yng Nghaerdydd. Mae’n cefnogi prosiectau sy’n 
helpu’n fyd-eang, yn enwedig mynd i’r afael â thlodi a’r amgylchedd. Mae’n ein hariannu i ddarparu hyfforddiant, grantiau a 
chymorth i grwpiau o Gymru a’u partneriaid yn Affrica i wneud gwell defnydd o offer digidol yn eu gwaith.
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Er bod y flwyddyn ddiwethaf hon wedi bod yn un fel dim 
arall (gobeithio!), mae’r tîm Cymorth Datblygu wedi llwyddo i 
ddarparu cymorth datblygu o ansawdd i Gymuned Cymru-
Affrica gyda chapasiti llai pan oedd ysgolion ar gau.  Fe 
wnaethom ddarparu ein holl gefnogaeth yn rhithiol, ac 
rydym wedi llwyddo i gynorthwyo grwpiau sydd wedi 
wynebu sawl her oherwydd y pandemig.  Rydym wedi 
gweithio i helpu grwpiau i gyflawni eu gwaith partneriaeth 
ar-lein, a’u galluogi i feddwl sut y gallant gefnogi eu 

partneriaid o bell i gyflawni prosiectau wrth ddelio â 
chyfyngiadau ac effeithiau pandemig byd-eang. Mae’r 
pandemig wedi cael effaith ar yr amgylchedd cyllido hefyd, 
sydd wedi dod hyd yn oed yn fwy heriol, yn nhermau cyllid 
sefydliadol a gallu grwpiau i godi arian o ddigwyddiadau 
cymunedol. Er y gallai rhai o’r pethau hyn newid yn y dyfodol 
agos, mae effeithiau’r pandemig, yn bositif ac yn negatif, yn 
debygol o gael eu teimlo am flynyddoedd lawer.

Cefnogaeth

Diolch yn fawr am edrych ar ein cais eto.  Mae’r holl sylwadau a’r newidiadau’n ddefnyddiol 
iawn, ac rwy’n glir ynghylch beth sydd angen i ni weithio arno wrth i ni geisio cwblhau’r cais. 
Rwy’n cytuno ein bod ni bellach wedi datblygu cysyniad clir ac yn sicr, gallem geisio cysylltu â 
chyllidwyr eraill i helpu i gynyddu ein cyfleoedd.

Blossom Africa

“

Beth Kidd
Uwch Reolwr Datblygu Cymorth
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Beth Kidd
Uwch Reolwr Datblygu Cymorth

Prif Ystadegau
61 o grwpiau ac unigolion gymorth 

datblygu

18 yn grwpiau ac unigolion sy’n 
gysylltiedig ag iechyd

35 yn gymorth sy’n gysylltiedig ag 
iechyd

awr o gymorth datblyguRhoddwyd dros 210

20.5 awr mewn cyfarfodydd wyneb yn 
wyneb

190 awr yn gymorth o bell trwy Zoom

Daeth grwpiau a oedd yn cael cymorth o 28
o etholaethau’r 

Senedd

Mae grwpiau sy’n cael mynediad at 
gymorth yn gweithio mewn o leiaf

17
o wledydd yn 

Affrica

Gallwch gael mynediad at gymorth gan Hub Cymru Africa drwy fynd i’n gwefan 
neu e-bostio advice@hubcymruafrica.org.uk.

Cafodd

Roedd

Roedd

Roedd

Treuliwyd

https://hubcymruafrica.wales/get-support/
mailto:advice%40hubcymruafrica.org.uk?subject=Development%20Support%20required
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Sefydlwyd y Rhaglen Mentora Advance i hyrwyddo gallu 
sefydliadau yng Nghymru sy’n gweithio ar raglenni undod 
byd-eang yn Affrica. Mae’r rhaglen yn cael ei chyllido gan 
Lywodraeth Cymru ac yn cael ei rheoli gennym ni.

Nod y rhaglen yw gwella llwyddiant sefydliadau sefydledig 
drwy ddarparu mynediad at gymorth, grantiau meithrin 
gallu, a chyngor proffesiynol.

Y sefydliadau a gafodd eu mentora y llynedd oedd Dolen 

Ffermio a Niokolo Network. Mae Dolen Ffermio wedi’i lleoli 
yng Nghymru ac Uganda, ac mae’n elusen fechan iawn 
sy’n cael ei rhedeg gan wirfoddolwyr, sy’n ceisio gwneud 
gwahaniaeth parhaol drwy roi help llaw lle mae ei hangen 
fwyaf. Maen nhw’n gweithio’n agos gyda chymunedau yn 
Uganda, ac yn helpu teuluoedd i ddod yn hunangynhaliol 
drwy ffermio cynaliadwy a hyfforddiant sgiliau.

Dyma beth oedd gan Nick, Ymddiriedolwr Dolen Ffermio i’w 
ddweud ar ôl cwblhau’r Rhaglen Mentora Advance:

Mae Niokolo Network yn elusen fechan sy’n gweithio mewn 
partneriaeth â sefydliad cymunedol yn Senegal o’r enw 
Kamben, a’u chwaer-Sefydliad Anllywodraethol, Kamben 
Film Group.

Dyma beth oedd gan Tabitha i’w ddweud am brofiad 
Niokolo Network gyda’r Rhaglen Mentora Advance:

Rhaglen Mentora Advance

Mae gweithio gyda Hannah a’r tîm HCA wedi agor ein llygaid i gynifer o faterion hanfodol yn 
ymwneud â’n gwaith a chysylltiad ehangach Cymru ag Affrica... Mae’n teimlo fel ein bod ni’n 
ennill momentwm ac yn gweld cynnydd eithaf cyflym. Er enghraifft, fe wnaethom godi dros 
£7,000 yn ein hymgyrch ar-lein gyntaf erioed, recriwtio dau ymddiriedolwr newydd, gwella ein 
proses lywodraethu, a ffurfio perthynas agosach â’n partneriaid yn Uganda.

Yn dilyn blwyddyn o gefnogaeth ac anogaeth gan ein mentor arbenigol, rydym yn edrych ymlaen 
at ddod allan o’r rhaglen gyda system rheoli cyllid gwell, cysylltiadau â rhwydweithiau eraill ac 
yn fwy cyffredinol, y cymhelliant a’r gallu i wneud ein gwaith yn well!

Nick Christoforou, Dolen Ffermio

Tabitha Ndiaye, Niokolo Network

“

“

https://www.dolenffermio.org.uk/who-we-are/
https://www.dolenffermio.org.uk/who-we-are/
https://www.niokolonetwork.org/who-we-are
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Niokolo Network
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“My City My Shirt” murlun gan Yusuf Ismail; llun by Peter Frederick Gilbey
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Mae’r flwyddyn ddiwethaf wedi bod yn un brysur i Hub 
Cymru Africa a’n partneriaid. Rydym wedi bod wrthi’n ceisio 
codi proffil y bartneriaeth a’n sector yn y cyfryngau, ac wedi 
gweld cryn lwyddiant.

Roedd ein presenoldeb yn y cyfryngau yn cynnwys 
cyfweliadau, erthyglau newyddion a barnau ar draws ystod 
o gyfryngau, gan gynnwys S4C, Nation.Cymru, BBC Radio 
Wales, Golwg360, WalesOnline, BBC Radio Cymru ac ITV 
Cymru Wales..

‘Mae bywydau du o bwys’

Mae materion cydraddoldeb hiliol, y mudiad mae bywydau 
du o bwys a chyllidebau cymorth datblygu tramor wedi bod 
yn nodweddion o’r drafodaeth gyhoeddus, ac mae Hub 
Cymru Africa wedi gwneud ei gyfraniad ei hun.

Cefnogodd Hub Cymru Africa ein partneriaid i chwalu 
etifeddiaeth barhaus ein gorffennol, sy’n anrhydeddu 
gwladychu a’i gynheliaid creulon drwy ein prosiect 
parhaus ‘Ail-fframio’r Naratif’. Cafodd hyn ei sbarduno gan 
lofruddiaeth George Floyd yn Unol Daleithiau America. Fe 
wnaethom ryddhau datganiad sefydliadol, lle gwnaethom 
ailddatgan ein hymrwymiad i hyrwyddo masnach deg a 
hawliau dynol, a darparu platfformn i leisiau sy’n mynd 
heb eu clywed, ac ymdrechu i fod yn sefydliad gwrth-hiliol 
cynhwysol a rhagweithiol. Bod bywydau du o bwys. 

Fe wnaethom gefnogi SSAP a’u cangen ieuenctid - 
Rhwydwaith Arweinyddiaeth Ieuenctid SSAP - yn eu 
hymgysylltiad â Chyngor Caerdydd wrth ail-lunio cerflun 
Syr Thomas Picton, a gafodd ei anrhydeddu yn Neuadd 
y Ddinas. Roedd dull Picton o lywodraethu Trinidad yn 
awdurdodaidd ac yn greulon, ac arweiniodd at ei dreial 
ym 1806, ble cafodd ei gyhuddo o orchymyn artaith 
gyfreithyddol Louisa Calderon. Roedd Calderon yn ferch 
felynddu 14 oed. Cafodd ein deiseb a’n hymgyrch sylw 
nodedig ar draws y wasg, y radio a’r teledu.

‘Yr achos dros gymorth’

Parhaodd y bartneriaeth i ddadlau’r achos dros gymorth yn 
y newyddion. Gyda’r pandemig yn ymledu’n wyllt ar draws 
y byd, daeth y gwahaniaethau amlwg rhwng gwledydd 
incwm isel, canolig ac uchel hyd yn oed yn fwy amlwg. 
Pa un ai a oedd hynny’n golygu eirioli gefnu ar y syniad o 
‘waredwyr gwyn’ o blaid prosiectau undod dan arweiniad 
partneriaid, tegwch o ran iechyd y cyhoedd neu ymgorffori 
masnach deg yn ein ffyrdd o fyw, roedd Hub Cymru Africa 
a’i bartneriaid ar y radio, yn lledaenu’r gair.

Daeth y flwyddyn ariannol i ben gyda HCA yn cefnogi SSAP 
a’i bartneriaid i hyrwyddo murlun enfawr wedi’i baentio 
â llaw, sydd yn dathlu cyd-dreftadaeth cymunedau pobl 
dduon a grwpiau ethnig eraill ym Mae Caerdydd. Cafodd y 
murlun trawiadol sylw nodedig yn y wasg ac ar y cyfryngau 
ar-lein, ac mae’n deyrnged hardd i dreftadaeth a dyfodol 
cyfoethog, cynhwysol yr ardal.

Mae eleni wedi cyflwyno heriau yn y ffordd rydym yn 
ymgysylltu â’r gymuned rydym yn gweithio ynddi. Roedd 
digwyddiadau a gweithgareddau corfforol yn anghyfreithlon 
am ran helaeth o’r flwyddyn. Felly, gwnaed cryn ymdrech 
i ddarparu cynnwys teg, rheolaidd a pherthnasol ar y 
cyfryngau cymdeithasol. Dyma gipolwg ar ein perfformiad o 
rai o’n sianelau dros y flwyddyn ddiwethaf:

Porwch drwy’r newyddion, safbwyntiau a’r archif 
datganiadau i’r wasg ar ein gwefan hubcymruafrica.cymru/
newyddion.

Yn y newyddion

Twitter
453,000 o golygon 48%
2,902 o ddilynwyr 440
2,700 bobl â cysylltodd 71%

Facebook
Wedi cyrraedd 8,500 o bobl 420%
39 o ddilynwyr newydd 11.4%
2,576 o bobl wedi cymryd rhan 100%

O’i gymharu gyda 2019/20

Youtube
608 o bobl wedi edrych arno 316%

16 (from zero)16 danysgrifwyr
64 fideos wedi’u cyhoeddi 6,300% 
O.N. Mae’r cyfrif Youtube wedi bod mwy neu lai yn segur ers 2015

https://hubcymruafrica.cymru/newyddion
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Mae undod byd-eang wedi wynebu ergydion ac 
anfanteision dros y flwyddyn ddiwethaf. Ond mae hefyd 
wedi profi ei fod yn addasol, yn hyblyg ac yn bachu ar 
gyfleoedd. Nid yw’r sector yma yng Nghymru yn wahanol. 
Ailstrwythurwyd rhaglen Cymru ac Affrica i ystyried y 
cyd-destun newydd gyda’r pandemig sy’n wynebu ein 
partneriaid.

Cynhaliodd Hub Cymru Africa ddwy gynhadledd yn 
ystod y flwyddyn ddiwethaf. Un ar gyfer ein partneriaid, 
Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, 
#HealthForAll2020, a’r llall, ein huwchgynhadledd flynyddol, 
a gafodd ei hail-enwi’n Uwchgynhadledd Undod Byd-eang 
- #GlobalUndod2021. Fe wnaeth dechrau’r pandemig olygu 
goblygiadau ymarferol o ran ein gweithgareddau gyda’r 
gymuned, ac o ran ein themâu hefyd.

Defnyddiodd cynhadledd Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd 
Cymru ac Affrica y thema “Iechyd i bawb” - sy’n arbennig 
o berthnasol o ystyried yr argyfwng iechyd byd-eang. 
Croesawodd y gynhadledd siaradwyr a mynychwyr o bob 
cwr o’r byd. Agorodd y cyn Weinidog Iechyd yn Llywodraeth 
Cymru, Vaughan Gething AS, y gynhadledd gydag araith 
allweddol yn cael ei rhoi ar y cyd i’n cynhadledd a’r THET. 
Fe wnaethom groesawu Gweinidog Iechyd Zambia hefyd, 
sef Dr Chitalu Chilyfua, i rannu gwahanol safbwyntiau ar 
reoli pandemig ac iechyd y cyhoedd o dde Affrica. Buom 
yn archwilio pynciau dadleuol a sensitif hefyd, fel effaith 
ymgyrchoedd oedd yn protestio yn erbyn anffurfio organau 
cenhedlu benywod (FGM) ar y diaspora Affricanaidd yng 
Nghymru, a sicrhau urddas a pharch mewn ffotograffiaeth 
iechyd - yn unol â’n prosiect parhaus ‘Ail-fframio’r Naratif’. 
Roedd eleni’n flwyddyn etholiad, ac roeddem yn ddigon 
ffodus i groesawu cynrychiolwyr o brif bleidiau gwleidyddol 
Cymru i ddadl banel ar-lein ar rôl Cymru ym maes iechyd 
y cyhoedd, dan gadeiryddiaeth y newyddiadurwr a’r 
darlledwr, Garry Owen o BBC Cymru Wales. Mae’r holl 
sesiynau cynadledda ar gael i’w gwylio eto, ar alw, drwy ein 
sianel Youtube.

‘Llais Affricanaidd Awthentig’

Daeth y flwyddyn galendr i ben gyda rhaglen brysur o 
ddigwyddiadau. Fel rhan o’r prosiect parhaus,  ‘Ail-fframio’r 
Naratif’, ffurfiodd  Hub Cymru Africa bartneriaeth gydag 
Anabledd yng Nghymru ac Affrica (DWA) a Watch Africa 
Cymru i gynnal cyfres o ffilmiau, a gynhyrchwyd gan 
bartneriaid yn Affrica. Roedd y ffilmiau: Lisilojulikana (The 
Unknown), Everything Is Not Okay, Footsteps in the Dark, 
Rehema, River of Brown Waters a Chief’s Court yn archwilio 
materion yn ymwneud â hawliau anabledd, iechyd meddwl, 
ffeministiaeth a mwy. 

Ym mis Rhagfyr 2020 hefyd, cynhaliwyd Darlith Tony 
Jewell flynyddol eleni,  mewn partneriaeth â Rhwydwaith 
Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica, ar-lein am y tro cyntaf. 
Mae’r ddarlith o ddiddordeb i’r rheiny  sy’n ymwneud â 
gweithgarwch iechyd byd-eang yng Nghymru ac eleni,  fe’i 
chyflwynwyd gan yr Athro David Pencheon, sef sylfaenydd 
a chyfarwyddwr Uned Datblygu Cynaliadwy GIG Lloegrac 
Iechyd Cyhoeddus Lloegr rhwng 2007 a 2018. Fe 
wnaethom groesawu gwesteion arbennig cyn-weinidog 
Llywodraeth Cymru ac awdur ‘#Futuregen: Lessons from 
a small country’, Jane Davidson, a’r Dirprwy Weinidog dros 
Gysylltiadau Rhyngwladol yn Llywodraeth Cymru, Jane Hutt 
AS hefyd. Gallwch wylio’r ddarlith a thrafodaeth y panel eto 
ar ein sianel Youtube yma.

‘Maniffesto ar gyfer Undod Byd-eang’

Fel y soniwyd eisoes, cynhaliwyd dadl banel mewnweledol 
gennym ar gyfer y gynhadledd iechyd, cawsom 
bresenoldeb digidol mewn dwy o gynadleddau’r pleidiau, 
drwy ein cyd-gadeirydd Gr! p Asiantaethau Tramor 
Cymru (WOAG), cynhaliwyd dadl hustyngau gennym 
wrth ddynesu at etholiad y Senedd, ac fe wnaethom greu 
ymgyrch  i annog cymunedau diaspora a phobl ifanc dan 
oed i gofrestru i bleidleisio.  Fel rhan o’n gweithgareddau 
etholiadol, cyhoeddodd Hub Cymru Africa ei ‘Maniffesto ar 
gyfer Undod Byd-eang’, lle nodwyd 10 argymhelliad gennym 
ar gyfer dyfodol model datblygu byd-eang cynaliadwy. 
Cafodd hyn ei gefnogi gan flog a ddadansoddodd holl 
faniffestos y pleidiau a chyflwyno’r hyn oedd ganddynt i’w 
ddweud am ein sector.

Y gymuned

https://youtube.com/playlist?list=PLqGpLNCJ_5Hg9PtHBvwmBdwSz6Y2UEpZ1
mailto:https://twitter.com/pencheon1?subject=
mailto:https://twitter.com/sduhealth?subject=
https://youtu.be/n-IuVu4Th7w
http://www.youtube.com/channel/UC3Wkxt807rB1DndWEXYT1lg?sub_confirmation=1
https://youtu.be/9hb3abNUnmo
https://hubcymruafrica.wales/yourvoice2021/
https://hubcymruafrica.wales/26-02-2021/
https://hubcymruafrica.wales/26-02-2021/
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Arweiniodd dechrau’r pandemig COVID-19 at ein 
huwchgynhadledd flynyddol, a oedd i fod i gael ei chynnal 
yn y gogledd, yn cael ei chanslo ar gyfer 2020. Siom 
chwerw i ni a’r gymuned. Flwyddyn yn ddiweddarach, 
roeddem yn benderfynol o adeiladu ar bopeth oeddem 
wedi’i ddysgu o’n ‘normal newydd’, ac fe wnaethom gynnal 
uwchgynhadledd ar-lein wych ar gyfer y sector. O’r 15fed 
i’r 19eg o Fawrth 2021, cynhaliwyd yr Uwchgynhadledd 
Undod Byd-eang - #GlobalUndod2021.

Nod yr Uwchgynhadledd Undod Byd-eang yw dwyn 
ynghyd unigolion a sefydliadau o Gymru sy’n gweithio ar 
brosiectau undod ar draws  y byd. O grwpiau cymunedol 
bach i ganghennau o gyrff anllywodraethol rhyngwladol 
yng Nghymru, rydym yn codi proffil y sector yng Nghymru. 
Fe wnaethom ailenwi’r Uwchgynhadledd Datblygu 
Rhyngwladol yn Uwchgynhadledd Undod Byd-eang hefyd. 
Mae hyn yn dilyn rhaglen o ddigwyddiadau a hunan-
ddarganfyddiadau yn Hub Cymru Africa fel rhan o’r prosiect 
Ail-fframio’r Naratif.

‘Undod, parchu ac iachau’

Rydym yn anelu at ailgyfleu’r naratif sefydledig sy’n 
gysylltiedig â’r sector cymorth, gan sicrhau ei fod yn 
ymwneud ag undod, parch ac iachau, yn hytrach na 

thybiaethau  ôl-wladychol problemus. Hanfod y broses 
hon yw cydnabod na fydd unrhyw newid cadarnhaol oni 
byddwn yn gwneud pethau’n wahanol ar y lefelau unigol 
a chyfunol. Mae’n rhaid inni gydnabod ein bod oll yn rhan 
o’r broblem yn ogystal â’r ateb, waeth pa mor dda yw ein 
hymdrechion. Mae hynny’n golygu gweddnewid ein hunain 
a’r sefydliadau rydym wedi’u creu os ydym o ddifrif ynghylch 
gweddnewid y strwythurau ehangach sy’n amddifadu ac yn 
gwahaniaethu yn erbyn rhai grwpiau o bobl, lle bynnag yn y 
byd maen nhw’n byw. Mae’n rhaid inni weithio mewn undod.

Dros gyfnod o bum niwrnod, cyflwynodd y bartneriaeth 
25 o ddigwyddiadau ar y themâu: Cymru a’r Byd, yr 
Hinsawdd, Cynaliadwyedd, Rhywedd a Chynhwysiant, ac 
Mwyhau Lleisiau Partneriaid. Gallwch wylio ein holl sesiynau 
eto, ar alw drwy ein sianel Youtube neu ar ein tudalen 
uwchgynhadledd bwrpasol ar ein gwefan.

Grace, o’r ffilm: Lisilojulikana (The Unknown)

https://youtube.com/playlist?list=PLqGpLNCJ_5Hi169VarxkJR6iXoofABUeq
https://hubcymruafrica.wales/globalundod2021/
https://hubcymruafrica.wales/globalundod2021/
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Cyn-wirfoddolwraig Hub Cymru Africa a Dolen Ffermio, Lena. Ers hynny, cafodd ei phenod'n ymddiriedolwraig Dolen Ffermio.

mailto:https://hubcymruafrica.wales/lenasstory/?subject=
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Cafodd gwirfoddolwyr eu partneru gyda’r sefydliadau 
canlynol; oedd ar draws y wlad! 

• Fair Trade in Football
• Llywodraeth Cymru
• Cymdeithas Affrica Gogledd Cymru
• Dolen Ffermio
• SaddleAid
• Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica
• PONT
• Hazina

• Blossom Africa
• Tallafi UK
• Masnach Deg Bangor
• Climate.Cymru

I gael rhagor o wybodaeth am raglen wirfoddoli Hub Cymru 
Africa, boed yn wirfoddolwr posibl neu’n elusen sy’n chwilio 
am gymorth a chefnogaeth, ewch i’r dudalen gwirfoddoli ar 
ein gwefan, ac e-bostiwch:  
enquiries@hubcymruafrica.org.uk.

Sefydlwyd y rhaglen wirfoddoli yn 2018, ac mae’n caniatáu 
i wirfoddolwyr ddatblygu sgiliau a magu hyder i weithio yn 
y trydydd sector, a gweithredu ar faterion byd-eang, wrth 
iddynt herio eu safbwyntiau, cwrdd â phobl newydd ac 
ehangu eu rhwydweithiau.

Tyfodd y rhaglen yn sylweddol yn 2020-21, gyda 23 o 
wirfoddolwyr gweithgar. Gyda mwy o gyfathrebu digidol 

drwy’r cyfnod clo, roedd 16 o’r gwirfoddolwyr yn cefnogi 
11 o sefydliadau eraill, lle bynnag yr oeddent wedi’u 
lleoli yng Nghymru. Arweiniodd eu cyfraniad at “newid 
trawsnewidiol” mewn un sefydliad, a gwahoddwyd tri i fod 
yn ymddiriedolwyr. Mae gwirfoddolwyr eraill wedi dod o hyd 
i waith cyflogedig yn y sector drwy’r profiad gwirfoddol hwn.

Gwirfoddoli

 cyfan roeddwn ei eisiau oedd ffoi rhag diflastod, ond maes o law, enillais gyfeillgarwch gydol 
oes gydag Affricaniaid a Chymry fel ei gilydd, sgiliau perthnasol ac atgofion i bara am oes yn y 
lle mwyaf bendigedig yn y byd.

Felaniaina
Gwirfoddolwr Hub Cymru Africa a Chymdeithas Affrica Gogledd Cymru

“

Mae gwirfoddoli eisoes wedi bod yn brofiad gwerth chweil ac yn agoriad llygad i mi, ac rwy’n 
gyffrous i fod yn rhan o daith drawsnewidiol o fewn Dolen Ffermio. Dyna pam y cytunais yn 
hapus i fod yn ymddiriedolwr ym mis Ebrill 2021.

Lena
Gwirfoddolwr Hub Cymru Africa a Dolen Ffermio

“

mailto:https://hubcymruafrica.wales/get-involved/volunteering/?subject=
mailto:enquiries%40hubcymruafrica.org.uk?subject=Volunteering%20at%20HCA
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https://twitter.com/hubcymruafrica
http://www.youtube.com/channel/UC3Wkxt807rB1DndWEXYT1lg?sub_confirmation=1
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https://hubcymruafrica.wales
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