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Roedd eleni yn flwyddyn hynod heriol i’r sector 
datblygu rhyngwladol; Parhaodd Covid-19 i lunio 
nid yn unig y ffordd yr oeddem yn gweithio’n 
fewnol ond fe wnaeth ddominyddu’r heriau byd-
eang yr ymatebom ni ac eraill iddynt yn llwyr. Yn 
sgil yr heriau heriau hyn, fe wnaethom ddysgu 
llawer, a chyflymu tuag at uchelgeisiau a ddelir 
yn hir. Gyda mwy a mwy o bobl yn addasu i 
dechnoleg, roeddem yn gallu lliniaru effaith teithio 
ar yr argyfwng hinsawdd, cynyddu cyfranogiad yn 
sylweddol gan bartneriaid yn Affrica Is-Sahara, a 
cyflymu’r newid i ddatblygiad dan arweiniad  lleol.

Daeth ein sgyrsiau’n fwy cyfoethog ac yn fwy 
ymwybodol o anghydraddoldebau, gan ein 
bod yn gallu gweithio mewn ffordd oedd heb ei 
gyfyngui gan ddaearyddiaeth. Er bod rhesymau 
dros ddathlu a myfyrio ar waith cadarnhaol, 
roedd y darlun byd-eang o gydraddoldeb i’w 
weld yn disgyn yn ôl. Parhaodd Covid-19 i redeg 
roughshod trwy ddegawdau o gynnydd, gan 
gynnwys mewn llawer o’r cymunedau rydym yn 
gweithio â nhw. Roedd yr heriau’n arbennig o 
amlwg pan wnaethon ni ystyried sut i gyflawni ein 
gwaith ar gydraddoldeb rhyw heb atgyfnerthu’r 
gwahaniaethau i’r rheini sy’n byw mewn tlodi 
digidol; y menywod oedd a’r mwyaf i’w ennill 
o weithio mewn partneriaeth â sefydliadau 
Cymreigoedd hefyd  y rhai lleiaf abl i gael arian 
ac adnoddau i wneud hynny. Er ein bod ni’n gallu 
adeiladu rhaglen drwy’r Sefydliad  Waterloo 
i ddarparu gwaith datblygu digidol, roedd y 
darlun ariannu ar y cyfan yn amlwg. Fe wnaeth 
Llywodraeth y DU leihau Cymorth Datblygu 
Tramor o 0.7 i 0.5% o’r incwm cenedlaethol 
gros, toriad a welodd Hub Cymru  Africa yn colli 
peth o’n cyllid, gan felly, leihau ein gallu i gyflawni 
gwaith polisi. I eraill, effeithiodd y toriad ar eu 

gallu i gyflwyno eu rhaglenni, a oedd yn niweidiol 
i fywydau pobl yr oeddent yn gweithio â nhw. 
Ymgyrchodd Hub Cymru  Africa, ynghyd â llawer 
o sefydliadau ar draws Cymru, yn erbyn y toriadau 
ariannol hyn. Er i’r toriad gael ei wneud yn y pen 
draw, cynyddodd cefnogaeth y cyhoedd i waith 
datblygu am y tro cyntaf ers blynyddoedd lawer; 
mae pobl yn poeni am ein gwaith ni pan maen 
nhw’n gwybod amdano.

Arhosodd cynhwysiant a gwrth-hiliaeth yn 
ganolog i’r hyn rydyn ni’n ei wneud a sut rydyn ni’n 
ei wneud. Fe wnaethon ni ymrwymo i brofi ffyrdd 
newydd o weithio, a cymryd camau bach a mawr. 
Er enghraifft, nid oes gennym baneli gwyn i gyd, 
rydym yn cynnal digwyddiadau mewn adeiladau 
ar draws Cymru, ac rydym wedi dylunio siarter 
gwrth-hiliaeth a fydd yn cael ei ddatblygu  dros y 
misoedd nesaf, gan osod safonau ar gyfer y ffordd 
yr ydym ni ac eraill yn gweithio gyda’n gilydd. 
Buom yn myfyrio ar ein harbenigedd ac, er ein 
bod yn falch ohono, fe wnaethom geisio chwarae 
rhan wrth ddod â sefydliadau eraill i’r amlwg. 
Fe wnaethom barhau â’n gwaith ‘Ail-fframio’r 
Naratif’ gyda’n grwpiau, gan newid y ffordd yr 
ydym yn meddwl amdano ac yn cymhwyso ein 
hamcanion fel nad yw ein partneriaid byth yn 
cael eu cyfaddawdu. Byddwn yn parhau gyda’r 
gwaith hwn a byddwn yn parhau i wrando hefyd.

Mae Hub Cymru Africa yn sefydliad sy’n bodoli i 
gefnogi undod byd-eang. Mae’n hanfodol ein bod 
ni a grwpiau eraill yng Nghymru yn parhau i fod yn 
berthnasol i’r gwaith y mae partneriaid yn Affrica 
Is-Sahara eisiau ei wneud i wella eu cymunedau.

Claire O’Shea 
Pennaeth Hub Cymru Africa

Rhagair
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Rhifau ein Blwyddyn
21       gwirfoddolwr, gan gynnwys 12 unigolyn newydd

Gofyn am gymorth gan Hub Cymru Africa drwy mynd i’n wefan neu drwy ebostio advice@hubcymruafrica.org.uk.

216Fe wnaeth pobl o                  sefydliadau ddod i’n digwyddiadau

9Cynhaliwyd                  sesiwn yn canolgwyntio ar ddiogelu

28 cais llwyddiannus gan grwpiau rydym yn gweithio gyda

174Fe wnaethom roi                  awr o gymorth datblygu

161Fe wneuthom ddarparu                  awr o fentora

6Fe wneuthom redeg                  digwyddiad, gyda’r nod o
              adeiladu cynaliadyedd i’r sector

21Cawsom sylw cadarnhaol yn y cyfryngau                  gwaith

15Fe wnaethom weithio gyda                  o grwpiau am y tro cyntaf

Roedd             % o’r grwpiau rydyn ni’n gweithio a nhw 
	 	 	 		wedi	defnyddio	offer	datblygu	digidol

2Cynhaliwyd                   gynhadledd ar-lein lwyddiannus yn canolbwyntio 
     ar iechyd ac undod byd-eang

85
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Mae Hub Cymru Affrica yn sefydliad partneriaeth sydd yn 
cael ei letya gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru 
yn y Deml Heddwch, Caerdydd. Mae Cymru Masnach Deg, 
Rhwydwaith	Cysylltiadau	Iechyd	Cymru	ac	Affrica a Phanel 
Cynghori	Affrica	Is-Sahara yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni 
amcanion cyffredin ynghylch undod a datblygiad byd-eang. 
Rydym yn cael ein harwain gan ein bwrdd partneriaeth dan 
arweiniad cadeirydd annibynnol, Chris Johnes.

Mae ein partneriaid yn cynhyrchu eu fersiynau eu hunain o 
adroddiadau blynyddol, lle maen nhw’n cynnwys meysydd 
gwaith penodol, neu waith maen nhw’n ei gyflawni’n 
annibynnol o’r bartneriaeth. Buasem  yn eich annog i edrych 
ar eu gwefannau priodol, neu gysylltu â ni fel y gallwn rannu 
mwy o wybodaeth gyda chi.  

Partneriaid
Wales and Africa
Health Links Network
Rhwydwaith Cysylltiadau
Iechyd Cymru ac Affrica

“One	Small	Change”	gan	Malumbo	Simwaka,	Ail-redwr	ar	y	cyd	Cystadleuaeth	
Ffotograffiaeth	Hub	Cymru	Africa	a	Phanel	Cynghori	Is-Sahara	“Ail-ffurfio’r	Naratif”
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https://www.wcia.org.uk/cy/
https://masnachdeg.cymru
https://cy.wfahln.org
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Cynghrair y DU

Mae Hub Cymru Africa, drwy gyllid gan y Swyddfa Dramor, 
y Gymanwlad a Datblygu, yn aelod o Gynghrair y DU. 
Trwy gytundeb cynghrair ochr yn ochr â Bond, Cynghrair 
Datblygu Rhyngwladol yr Alban a Chlymblaid Asiantaethau 
Cymorth a Datblygu yng Ngogledd Iwerddon, rydym yn 
gweithio i wneud y mwyaf o botensial cyfunol ein holl 
aelod-sefydliadau i ddileu tlodi ac anghyfiawnder ar sail yr 
egwyddorion o gydweithio a gweithio mewn partneriaeth.

 
Grwp Asiantaethau Tramor Cymru

Fe wnaeth ein Pennaeth Partneriaeth, Claire O’Shea, 
gadeirio Rhwydwaith Dramor Cymru, sy’n dod â’r elusennau 
rhyngwladol mwy yng Nghymru at ei gilydd. Eleni, roedd y 
tirlun ar gyfer sefydliadau rhyngwladol yn anodd, gyda nifer 
yn colli’r cyllid, yn gorfod rhoi staff ar ffyrlo, ac ailffocysu 
eu blaenoriaethau ar effaith ddomestig COVID-19. 
Fodd bynnag, fe wnaethom gynnal rhaglen waith lai, ac 
ymgysylltu â gwleidyddion ar draws Cymru mewn materion 
yn ymwneud â datblygu, yn enwedig y toriad i’r gyllideb 
cymorth datblygu tramor o 0.7% o’r Incwm Gwladol 
Crynswth i 0.5%. Mae rhai o’n gweithgareddau allweddol 
o ran cynrychioli’r sector yn cynnwys anfon llythyrau at 
bwyllgorau’r Senedd yn dilyn etholiad Senedd Cymru 2021 
ym mis Mai. Fe wnaethom amlinellu meysydd gwaith y dylid 
eu hystyried yn flaenoriaethau. Arweiniodd hyn at Claire 
a Susie Ventris-Field, Prif Swyddog Gweithredol CMRhC, 
yn rhoi tystiolaeth i’r Pwyllgor Diwylliant, Cyfathrebu, y 
Gymraeg, Chwaraeon, a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Fe wnaethom chwarae rôl weithgar hefyd yn Grŵp 
Trawsbleidiol Rhyngwladol Cymru, gan drafod meysydd 
blaenoriaeth ar gyfer ei waith yn y dyfodol. Ar ddiwedd y 

flwyddyn hon, fe wnaethom fynychu Cynhadledd Llafur 
Cymru a Chynhadledd Plaid Cymru, a chael trafodaethau 
niferus gyda chynrychiolwyr etholedig ynghylch cymuned 
Cymru ac Affrica a’i rôl wrth sicrhau undod byd-eang.

Yng Nghynhadledd Llafur Cymru, fe wnaethom gynnal 
digwyddiad ymylol gyda John Griffiths AS, ac ymunodd y 
Prif Weinidog Mark Drakeford a Jane Hutt AS, y Gweinidog 
Cyfiawnder Cymdeithasol, â nhw.

Ochr yn ochr ag Oxfam, buom yn ymgyrchu ary mater o 
ecwiti teg, a phledio’r achos i bob gwlad allu cael mynediad 
i’r modd i gynhyrchu eu brechlynnau eu hunain yn hytrach 
na dibynnu ar y model COVAX amherffaith. Er nad yw 
hwn yn fater sydd wedi ei ddatganoli, fe wnaethom alw ar 
wleidyddion i ddangos arweiniad ar y mater. Cyflwynodd 
Heledd Fychan AS ddatganiad barn, ac fe ysgrifennodd y 
Prif Weinidog at Brif Weinidog y DU i’w annog i weithredu a 
hepgor hawliau dros y brechlyn.

 
Rhyngwaith Ewropeaidd

Ar 17 Hydref 2021, sefydlodd deg sefydliad Ewropeaidd y 
Rhwydwaith Ewropeaidd ar gyfer Mentrau Dinasyddion ar 
gyfer Undod Byd-eang. Nod y rhwydwaith hwn yw cefnogi 
a datblygu mudiad mentrau dinasyddion ar gyfer undod 
byd-eang yn Ewrop; gyda nifer ohonynt yn canolbwyntio 
ar ddileu tlodi byd-eang drwy ddatblygiad sy’n cael ei yrru 
gan ddinasyddion. Mae Hub Cymru Affrica yn falch o’r rôl y 
gall ei chwarae wrth gynnal cysylltiadau â sefydliadau’r UE 
er mwyn cefnogi undod byd-eang a chymryd rhan mewn 
dysgu ar y cyd. Yn ogystal ag eistedd ar y grŵp cydlynu a 
dylunio hunaniaeth y rhwydwaith, mae ein Uwch Reolwr 
Cymorth Datblygu, Beth Kidd, yn aelod o’r gweithgor sy’n 
canolbwyntio ar adeiladu capasiti.

Cynghreiriau a
Chlymblaidau
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Llywodraeth Cymru

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru adnewyddu  ein cyllid am 
dair blynedd o fis Ebrill 2021 ymlaen, gan sicrhau y gallai 
grwpiau Cymru ac Affrica barhau i gymryd rhan yn ein 
rhaglen brysur o ddigwyddiadau, hyfforddiant, cefnogaeth 
datblygu a mentora. Fe wnaethom ddysgu o COVID-19 
a’r argyfwng hinsawdd i ystyried beth y gallai Hub Cymru 
Affrica ei wneud i gefnogi’r sector mewn ffyrdd newydd o 
weithio. Roeddem yn benderfynol o barhau â’r cynnydd 
tuag at wrth-hiliaeth, a sicrhau bod hyn yn thema o’n cyllid 
gan Lywodraeth Cymru. Ein prif egwyddorion gwaith tan 
2024 yw Gweithio Mewn Partneriaeth, Cynnwys Pawb, 
Gwella Gallu, Adeiladu Cynaliadwyedd a Bod yn Gyfrifol yn 
Fyd-eang.

Fe wnaethon ni barhau i weithio ar gydraddoldeb rhywedd 
hefyd,  drwy gyllid Llywodraeth Cymru. Roedd hon yn 
flaenoriaeth weinidogol, a gafodd ei gosod ychydig 
wythnosau cyn y pandemig byd-eang. O ganlyniad, 
gohiriwyd y gwaith, gan ein bod yn ymwybodol y byddai 
newid i raglen ddigidol yn eithrio menywod a merched yn 
rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Affrica is-Sahara, lle 

mae mynediad at y rhyngrwyd a dyfeisiau yn gyfyngedig 
dros ben. Nid oeddem eisiau dyfnhau’r anghydraddoldebau 
presennol, felly arhosom nes bod pobl yn gallu cwrdd mewn 
person eto cyn ailddechrau’r gwaith hwn ym mis Chwefror.

 
The Waterloo Foundation

Mae Hub Cymru Affrica wedi annog model partneriaeth 
sy’n gwneud y gorau o gynaliadwyedd bob amser, gan osgoi 
teithio mewn awyren a rhoi’r rhan fwyaf o’r pŵer yn nwylo 
partneriaid yn Affrica Is-Sahara. Cafodd COVID-19 effaith 
enfawr ar allu grwpiau bach dan arweiniad gwirfoddolwyr i 
barhau â’u gwaith yn effeithiol yn ystod cyfyngiadau teithio 
byd-eang, ac yn ei dro, cyflymodd y mudiad i ffordd newydd 
o weithio. Fe wnaeth Sefydliad Waterloo ein hariannu i 
ganolbwyntio ar newid partneriaethau i weithio mewn 
ffordd fwy digidol. Tua diwedd y flwyddyn, roeddem yn gallu 
cyflogi rheolwr cymorth datblygu i weithio’n benodol ar 
ddatblygu capasiti digidol, a chynllunio rhaglen rhoi grantiau 
sy’n ymateb i anghenion grwpiau yn Affrica a Chymru. 

 
Cronfa Her Elusennau Bach - UK Aid Direct

Dechreuodd Hub Cymru Affrica ar ein rhaglen 
Springboard for Learning yn 2021. Bwriad 
y rhaglen yw cefnogi grwpiau yn y sector 
undod byd-eang yng Nghymru i gynyddu 
eu gwybodaeth a’u gallu. Roedden ni’n 
gallu gweithio ar draws gwahanol lwyfannau 
a ddaeth i’r amlwg fel adnoddau dysgu 
defnyddiol, gan gynnwys podlediadau a 
gweminarau. Dros y flwyddyn gyfan,roeddem 
yn gallu cynnig cyfleoedd i ddysgu’n fwy 
dyfn dan arweiniad cyfoedion, drwy gefnogi 
datblygu Cymunedau Ymarfer a ddyluniodd 
ac a ddatblygodd rhaglenni gwaith a oedd 
yn canolbwyntio ar amrywiaeth o faterion, 
gan gynnwys rhyw, gwrth-hiliaeth, monitro, 
gwerthuso, atebolrwydd a dysgu.

Cyllidwyr

Prif	Weinidog	Mark	Drakeford	AS, 
Dr	Salamatu	Jidda-Fadu	a 

Claire	O’Shea,	Pennaeth	Hub	Cymru	Africa
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Mae graig y sector yng Nghymru yn gwirfoddoli. Yn 
Hub Cymru Affrica, fe wnaethom sicrhau bod gwaith 
ein gwirfoddolwyr o fudd nid yn unig i’n sefydliad ni ein 
hunain ond hefyd, i sefydliad y gwirfoddolwyr eu hunain a 
sefydliadau llai yr oeddem yn gallu eu cysylltu â nhw. Rydym 
yn gwybod bod gwirfoddoli yn rhoi cyfleoedd i bobl fynd i 
mewn i’r gweithle, yn enwedig mewn rolau anodd eu cyrchu. 
Rydym yn ofalus bob amser i sicrhau ein bod yn cynnig 
amrywiaeth o gyfleoedd, fel y gall unigolion ffitio gwirfoddoli 
o amgylch eu hymrwymiadau eraill. Dros y flwyddyn, roedd 
21 o bobl yn weithgar yng nghynllun gwirfoddolwyr Hub 

Cymru Affrica, gan gynnwys 12 o wirfoddolwyr newydd. 
Roedd naw (43%) yn dod o gymuned leiafrifol.

Rydym yn parhau i weld manteision tymor hwy y rhaglen 
wirfoddoli, gyda phump o’n gwirfoddolwyr diweddar yn dod 
o hyd i’w rôl gyntaf yn sector undod byd-eang y DU eleni.

Ym mis Gorffennaf, fe wnaethom hwyluso digwyddiad 
dysgu ar y cyd ar effaith gwirfoddolwyr, gyda chyfraniadau 
gan wirfoddolwyr a sefydliadau oedd wedi cynyddu eu gallu 
trwy gynnal ein gwirfoddolwyr.

Gwirfoddoli
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Eleni, parhaodd cyfathrebiadau Hub Cymru Affrica i gefnogi 
ein rhaglen waith, gan gynnwys dwy uwchgynhadledd, a 
dwsinau o ddigwyddiadau llai yn amrywio o drafodaethau 
panel i ddigwyddiadau dysgu ar y cyd a rhwydweithio 
ar-lein. Wrth i ansicrwydd COVID-19 barhau, arhosodd 
cyfathrebiadau Hub Cymru Africa yn ddigidol yn bennaf. 
Mae’r uchafbwyntiau’n cynnwys ein Uwchgynhadledd 
Cydsafiad Byd-eang flynyddol sy’n gweld mwy o bartneriaid 
o Affrica yn ymuno nag erioed o’r blaen, gweminar 
gynhwysol i nodi Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anableddau 
a darlith flynyddol Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru 
ac Affrica gyda’r Athro Anthony Costello, Sophie Howe a 
Mme Mpheng Molapo .

Dechreuodd y flwyddyn gyda’r toriadau dinistriol i 
gymorth datblygu tramor gan Lywodraeth y DU, a thrwy 
ein haelodaeth o Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru, 
cyflwynom ddatganiad cyhoeddus a darn barn ym mhapur 
newydd The National, a lansiwyd yn ddiweddar.

Drwy gydol y flwyddyn, arweiniwyd naratif Hub Cymru Africa 
gan egwyddorion dilysrwydd, angerdd, a dwyieithrwydd. 
Mae naratif mor bwysig o ran sut rydym yn siarad am ein 
partneriaid ond hefyd o ran sicrhau ein bod yn parhau i fod 
yn hygyrch ac yn cael ein gweld fel pwynt mynediad i bobl 
y tu allan i’r sector. Mae ein hiaith yn angerddol oherwydd 
mae yna frys yn y gwaith rydyn ni’n ei wneud a’r undod 
rydyn ni’n gweithredu ynddo. Mae ein hiaith hefyd yn ddilys, 
gan osgoi jargon a thermau cymhleth neu anesboniadwy 
fel y gallwn fod mor hygyrch, cynhwysol, 
ac mor dryloyw â phosibl. Mae’r 
egwyddorion hyn wedi goruchwylio twf 
sylweddol ym mhresenoldeb digidol 
Hub Cymru Affrica gyda thwf mewn 
dilynwyr a thanysgrifwyr ar draws ein 
holl lwyfannau ac ychwanegu podlediad 
newydd – Hub Cymru Africa.

Gwelsom gynnydd yn y sylw yn y  

cyfryngau o gymharu â’r flwyddyn flaenorol gyda chynnydd 
o 24% ac ymgyrchoedd nodedig gan gynnwys Brechlyn 
y Bobl, ail-fframio’r naratif o amgylch Thomas Picton, darn 
ar “lefelu” y sector undod byd-eang yng nghyhoeddiad y 
Sefydliad Materion Cymreig : Yr Agenda Gymraeg, a mwy.

Yn ogystal â hyn, roedd y flwyddyn yn cynnwys hanner olaf 
ymgyrch Etholiad y Senedd 2021 a hanner cyntaf ymgyrch 
Etholiadau Lleol 2022. Defnyddiwyd y ddau ddigwyddiad 
i hyrwyddo ein strategaeth gan ganolbwyntio ar undod, 
masnach deg, a’r nodau datblygu cynaliadwy. Rhoddodd 
dychweliad cynadleddau pleidiau corfforol hwb i 
strategaeth materion cyhoeddus Hub Cymru Affrica gydag 
ymgysylltiad rhagorol â’n gwaith yn Llandudno gyda Llafur 
Cymru a Chaerdydd gyda Phlaid Cymru. Roeddem yn falch 
o groesawu’r Prif Weinidog Mark Drakeford, y Gweinidog 
dros Gyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt ac AS Dwyrain 
Casnewydd, John Griffiths i’n digwyddiad ymylol.

Daeth y flwyddyn i ben gyda’n Gwobrau Partneriaeth 
cyntaf, a noddir yn garedig gan Raglen Cymru ac Affrica 
Llywodraeth Cymru. Roedd enillwyr y tri chategori - 
Partneriaeth, Cynaladwyedd, a Gwirfoddolwr Unigol - yn 
hynod haeddiannol ac ysbrydoledig. Mae’r Gwobrau hyn 
yn caniatáu i ni dynnu sylw at arfer gorau a’i ddathlu, gan 
ganiatáu i’r sector dyfu a gwella.

Peter Gilbey 
Rheolwr Cyfathrebu

Cyfathrebu

Erthygl	gan	Claire	O’Shea, 
yn The National Wales, 1af Mai 2021
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Arweiniodd ein rheolwyr cymorth datblygu grwpiau 
drwy ddigwyddiadau, cefnogaeth datblygu, mentora a 
hyfforddiant. Ochr yn ochr â’r 174 awr mesuradwy iawn 
o gymorth datblygu a ddarparwyd gennym, buom yn 
gweithio’n agos gyda 9 grŵp am 161 awr, gan eu mentora 
ar faterion penodol. Mae mentora’n cefnogi sawl grŵp yn y 
sector i symud eu gwaith ymlaen yn bwrpasol ac yn unol ag 
arferion gorau o fewn y sector.

Mae ein cymorth datblygu yn aml yn digwydd ar sail mwy 
ad-hoc, gan ganolbwyntio ar flaenoriaethau neu anghenion 
uniongyrchol ar gyfer grwpiau ac unigolion. Mae’n 
defnyddio arbenigedd llawn y tîm. Fel sydd wedi digwydd 
dros y blynyddoedd diwethaf, mae cyllid yn parhau i fod y 
brif flaenoriaeth rydym yn cefnogi grwpiau ag ef ar hyn o 
bryd; fe wnaeth 28 o grwpiau y  gwnaethon weithio gyda 
nhw gael cyllid eleni. 

Er i ni golli cyllid oedd yn cefnogi’r gwaith o gyflwyno 
hyfforddiant diogelu, roeddem o’r farn ei fod yn flaenoriaeth, 
felly buom yn cydweithio’n agos â Chyngor Gweithredu 
Gwirfoddol Cymru i sicrhau bod pob grŵp sy’n derbyn 
grantiau’r llywodraeth yn cael eu hyfforddi ar egwyddorion 
diogelu. Lle bo modd, fe wnaethom ddatblygu hyfforddiant 

pwrpasol ar gyfer sefydliadau a’u hymddiriedolwyr. Ar y 
cyfan, fe wnaethom drefnu saith digwyddiad diogelu, a 
dderbyniodd adborth rhagorol gan gyfranogwyr a gwella 
eu gwybodaeth am y prif faterion yn ymwneud ag atal ac 
adrodd am ddigwyddiadau diogelu. 

Ein digwyddiadau a’n hyfforddiant yw un o’n prif bwyntiau 
cyswllt gyda phobl newydd o fewn y sector. Fe wnaethom 
redeg rhaglen waith amrywiol, gan sicrhau bod gan bobl â 
dealltwriaeth ddofn o sector Cymru ac Affrica gymaint i’w 
dreulio â’r rhai oedd yn newydd neu’n gweithio ar y cyrion. 
Dyma rai o uchafbwyntiau ein rhaglen ar-lein eleni:

•  Yr Uwchgynhadledd Undod Byd-eang

• Gweminar Ymwybyddiaeth LHDT

• Bubble Up Economy, digwyddiad dysgu ar y cyd

• Gwirfoddoli Shared Learning Event

• Digwyddiad Lansio Hanes Pobl Dduon

• Diwrnod Rhyngwladol i Bobl ag anabledd 

• Gweminar myfyriol Ol Cop-26

Gyda’n cefnogaeth, fe wnaeth Rhwydwaith Cysylltiadau 
Iechyd Cymru ac Affrica gyflwyno cyfres o ddigwyddiadau 

Cymorth Datblygu

Plant	yn	Senegal	gyda	thystysgrifau	geni	y	derbynid	drwy	gymorth	gan	Niokolo	Network	a	Kamben
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Project planning and 
fundraising

39%

Partnership working
12%

Governance and risk
12%

Southern capacity building
11%

MEAL
7%

Awareness Raising in Wales
5%

Communications and 
profile

5%
Identifying needs in Wales 

(training/capacity)
4%

Involving people and 
volunteers

4%
Project implementation

1%

MOST DISCUSSED TOPICS IN DEVELOPMENT SUPPORT 2021-22
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proffil uchel hefyd, gan gynyddu cyrhaeddiad a chwmpas 
y gwaith yr oeddent yn ei wneud. Mewn blwyddyn lle’r 
oedd iechyd byd-eang ar flaen meddyliau pawb, cymerodd 
WaAHLN farn strategol, a gweithio’n galed i gael y sylw 
oedd ei angen. Yn ogystal â’u cefnogi gyda blwyddyn lawn 
o ddigwyddiadau dysgu ar y cyd, fe wnaethom gynnal dau 
ddigwyddiad mawr: darlith flynyddol gyda’r Athro Anthony 
Costello gyda Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r 
Dyfodol, yn rhoi ei hymateb iddi; a chynhadledd iechyd 
flynyddol, ar y thema Dinasyddiaeth Fyd-eang. 

Dioddefodd ein rhaglen rhywedd o dan effeithiau COVID-19. 
Fodd bynnag, tua diwedd y flwyddyn, fe wnaethom redeg 
cynllun grantiau oedd yn dyfarnu arian i dair partneriaeth 
ragorol er mwyn gweithio ar gynnwys menywod a merched 
ar faterion bywoliaeth, bioamrywiaeth ac iechyd. Rydym yn 
gyffrous i weld canlyniadau’r gwaith hwnnw dros y flwyddyn 
i ddod. Y llynedd, fe wnaethom ddyfarnu arian i Dolen 
Cymru i wneud gwaith yn Lesotho. Oherwydd y materion 
yn ymwneud â COVID-19, roedd y gwaith yn amrywio 
o’r cynlluniau cychwynnol, ac er bod heriau, cynhaliodd 
partneriaid yn Lesotho ymchwil manwl i ddylunio rhaglen 

o hyfforddiant gyda’r heddlu lleol ar faterion trais yn erbyn 
menywod. 

Mae’r rhaglen Springboard for Learning wedi bod yn 
llwyddiant ysgubol hyd yma, gan roi’r gallu i ni gael mynediad 
at sianeli a oedd gennym o’r blaen i barcio fel ‘syniad da’ yn 
unig. Gan ei bod yn rhaglen waith fer dros gyfnod o ddwy 
flynedd, mae’r gweithgarwch wedi bod yn gyflym. Mae 
rhai o’r ‘pethau cyntaf’ sydd wedi deillio o’r gwaith hwn yn 
cynnwys:

• Cynhaliodd grŵp darllen eu cyfarfod cyntaf. 

• Aethon ati i gynnull a chefnogi sawl cymuned ymarfer. 

• Fe wnaethom recordio, golygu a chyhoeddi ein 
podlediad cyntaf.

• Fe wnaethom gomisiynu ymchwil ar agweddau Cymru 
at gymorth rhyngwladol.

• international aid.

Beth Kidd 
Uwch Rheolwr Cymorth Datblygu

Cynllunio prosiect a 
chodi arian 

39%

Gweithredu prosiect 
1%

Cynnwys pobl a gwirfoddolwyr 
4%

Nodi anghenion yng Nghymru 
(hyfforddiant/capasiti) 

4%

Cyfathrebu a phroffil 
5%

Codi ymwybyddiaeth yng Nghymru 
5%

Adeiladu capasiti deheuol 
11%

Llywodraethu a risg 
12%

Gweithio mewn partneriaeth 
12%

PYNCIAU A CHAFODD EI DRAFOD MWYAF YNG NGHYMORTH DATBLYGU 2021-22
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Eleni, fe wnaethom dderbyn ffrydiau ariannu newydd ac, 
fel partneriaeth, buom yn myfyrio ar ein gwaith a datblygu 
strategaeth newydd. Un o’n prif amcanion oedd gosod 
llinell sylfaen a mesuriadau er mwyn cyfleu’r newid rydym 
yn gallu ei wneud trwy ein gwaith. Yn y flwyddyn gyntaf 
hon, mae’r rhan fwyaf o’r gwaith monitro yn dweud wrthym 
ble’r ydym ar hyn o bryd, ac yn y blynyddoedd i ddod, 
byddwn yn gallu penderfynu a yw’r sector wedi symud i 
gyfeiriad penodol. 

Dyma rai o’r cyflawniadau rydym yn gobeithio adrodd 
arnynt:

• Bydd y sector yng Nghymru yn un sy’n gweithio’n 
gyfrifol mewn partneriaeth â sefydliadau yn Affrica Is-
Sahara, gan adlewyrchu anghenion a phenderfyniadau 
pob cymuned.

• Mae cymuned Cymru Affrica yn amrywiol a 
chyfranogol, ac mae gan HCA rôl yn y gymuned hon 
wrth gefnogi pobl newydd i’r sector.

• Bydd Hub Cymru Affrica yn gweithio i sicrhau bod 
pobl yng Nghymru yn cefnogi’r gwaith ac yn deall y 
materion y cyfeirir atynt drwy undod byd-eang.

• Mae dysgu a chymryd rhan yn cael eu gwneud mewn 
partneriaeth ar draws Cymru ac Affrica, ac yn tynnu 
sylw at arferion da, yn gosod safonau ac yn gyrru’r 
sector yn ei flaen.

• Mae’r sector yn wydn i heriau allanol, ac yn gallu 
ymateb i newid gyda phositifrwydd a hyblygrwydd.

Yn ychwanegol at y rhain, yn 2022, byddwn yn lansio ein 
strategaeth newydd, a fydd yn nodi ein huchelgeisiau 
ehangach.

Mesur ein Cynnydd

Twitter
362,000 o olygon - 66%
3,085 o ddilynwyr 6.3%

Facebook
Wedi cyrraedd 8,650 o bobl 1.8%
39 o ddilynwyr newydd 11.4%
1,288 o bobl wedi cymryd rhan - 50%

i gymharu a 2020/21

Youtube
1,799 o bobl wedi edrych arno 296%

206%16 o danysgrifwyr newydd
50 fideos newydd wedi’u cyhoeddi - 22% 

Diolchiadau
Hoffai Hub Cymru Africa ddewud diolch i’n cadeirydd 
annibynnol, Chris Johnes; ein bwrdd partneriaeth, Lila 
Haines, Martin Fidler Jones, Selina Moyo, Paul Myres, 
Kathrin Thomas, Tasmin Wallbank, Alex Williams a Fred 
Zimba; ein cyllidwyr, Llywodraeth Cymru, the Waterloo 
Foundation a chronfa her elusennau bach UK Aid Direct; 
ein sefydliadau partner, Cymru Masnach Deg, Canolfan 

Materion Rhyngwladol Cymru, Rhwydwaith Cysylltiadau 
Iechyd Cymru ac Affrica, a Phanel Cynghori Is-Sahara; ein 
staff, Emma Beacham, Lena Fritsch, Peter Gilbey, Hannah 
Harvey, Faith Israel, Cathie Jackson, Beth Kidd, Fadhili 
Maghiya, Cath Moulogo, Claire O’Shea and Julian Rosser; 
a’n holl wirfoddolwyr.
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“Mother Daughter Solidarity” gan Cordelia Weedon

Ail-redwr ar y cyd Cystadleuaeth Ffotograffiaeth 
Hub Cymru Africa ac SSAP “Ail-ffurfio’r Naratif”



hubcymruafrica.cymru

@hubcymruafrica

https://twitter.com/hubcymruafrica
http://www.youtube.com/channel/UC3Wkxt807rB1DndWEXYT1lg?sub_confirmation=1
https://www.instagram.com/hubcymruafrica/
https://www.facebook.com/HubCymruAfrica
https://www.linkedin.com/company/hubcymruafrica
https://hubcymruafrica.cymru
https://hubcymruafrica.wales

