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Aur Cyntaf i Highfield
Ein cartref gofal, Highfield, sydd
wedi’i gofrestru ar gyfer gofal nyrsio,
yw’r cartref cyntaf yng Nghymru i
gyflawni’r “safon aur” arloesol.
Mae Parc Pendine yn dathlu ar
ôl i Highfield dderbyn achrediad
swyddogol gan y Fframwaith
Safonau Aur.
Datblygwyd y rhaglen hyfforddi yn
Lloegr yn wreiddiol, ym maes gofal
sylfaenol, ar gyfer meddygon teulu a
thimau Nyrsio Ardal.
Profwyd bod cleifion, teuluoedd a
staff yn elwa’n fawr yn sgil y rhaglen
hon, drwy wella trefniadaeth ac
ansawdd y gofal a roddir.
Y nod yw hyrwyddo ansawdd
bywyd i breswylwyr mewn cartrefi
gofal, o’r diwrnod y byddant yn
cyrraedd hyd at ddiwedd eu hoes.
Mae’r fframwaith yn canolbwyntio
ar leihau derbyniadau diangen
mewn ysbytai a rhoi blaenoriaeth
i anghenion a dewisiadau’r
preswylwyr.
Bu’n rhaid i’r tîm yn Highfield
gyflawni 20 o safonau ansawdd,
o arweinyddiaeth a chefnogaeth i
urddas a pharch.
Dywedodd rheolwr Highfield, Tracey
Smith: “Mae wedi bod yn ymdrech
tîm gwirioneddol i gyflawni’r safon
hon. Roedd yn cynnwys staff y
gegin, cymorth gofal, staff gofal,
nyrsys, pawb. Mae pawb wedi
gweithio’n galed iawn i gyflawni hyn.
“Mae’n llawer mwy na derbyn y
wobr ei hun. Mae’n golygu newid y
diwylliant o ofalu am bobl o’r amser
y byddant yn dod atom i’r amser y
byddant yn ein gadael.
“Mae gweithio mewn partneriaeth
yn bwysig iawn. Mae gennym
berthynas dda gyda’r ysbyty, felly
rydym yn sicrhau bod pobl yn
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dychwelyd cyn gynted â phosibl
ar ôl derbyn unrhyw driniaeth
weithredol.
“Os na fydd y pethau hyn yn cael
eu gwneud yn gywir, gallant achosi
gofid diangen i’r preswylwyr a’u
teuluoedd, oherwydd dyma yw eu
cartref yn awr.
Cafwyd cyfraniad hollbwysig gan
y dirprwy reolwr, Terri Broderick, yn
y gwaith o gyflawni’r Fframwaith
Safonau Aur ar draws y cartref gofal.
Meddai: “Mae’n golygu rhoi gofal
o ansawdd da i bobl o’r amser y
byddant yn cyrraedd y cartref gofal,
hyd at ddiwedd eu hoes.
“Rydym yn creu cynlluniau gofal
uwch ar gyfer pob un o’r preswylwyr,
er mwyn sicrhau ein bod yn
gwybod beth yw eu hanghenion,
eu dymuniadau a’u dewisiadau – y
pethau bach sy’n gwneud y gofal yn
fwy personol iddynt hwy a’u teulu
hefyd.
“Rydym yn ceisio sicrhau bod
diwedd oes unigolyn mor
gyfforddus ac ystyrlon â phosibl.
Mae rhywun yn eistedd gyda hwy
drwy’r amser, yn berthnasau neu’n
aelodau o’r teulu.
“Y flaenoriaeth yw ein trigolion, a’u
rhoi hwy yn gyntaf.”
Dywedodd un o breswylwyr
Highfield, Les Llewellyn, 57,: “Mae
Parc Pendine yn wych, rwyf wrth fy
modd yma. Mae’r staff yn gyfeillgar
iawn ac maent bob amser yn
gwenu. Maent yn gweithio’n galed
iawn yn gofalu amdanom.”
Rheolwr Highfield,
Tracey Smith, gyda’r
staff a’r preswylwyr y
tu allan i Highfield
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Gwaith yn cychwyn ar ganolfan rhagoriaeth dementia yng Nghaernarfon

Mae’r gwaith wedi dechrau ar ein canolfan rhagoriaeth newydd i
bobl â dementia a fydd yng Nghaernarfon.
Cafodd y newyddion ei groesawu gan yr Arglwydd Dafydd
Wigley a ymwelodd â’r safle ar gyrion y dref lle mae hen ysbyty
cymunedol, Ysbyty Bryn Seiont, wedi cael ei ddymchwel er mwyn
gwneud lle i’r datblygiad blaenllaw.
Mae’r gwaith adeiladu bellach yn mynd rhagddo, ac os bydd
popeth yn mynd yn hwylus, bydd y ganolfan yn agor ym mis
Medi 2015.
Bydd gan y ganolfan ddwyieithog hefyd 16 o fflatiau gofal
ychwanegol er mwyn galluogi pobl i aros yn annibynnol.
Dywed perchennog Parc Pendine, Mario Kreft MBE a’i wraig, Gill, y
bydd y broses o recriwtio staff uwch yn dechrau cyn bo hir.
Mae’r cynlluniau ar gyfer Canolfan Dementia Bryn Seiont yn
seiliedig ar ganolfan debyg, o’r enw Bodlondeb, yn Wrecsam a
agorwyd gan y Prif Weinidog Carwyn Jones yn 2010.
Cafodd Bodlondeb ei enwi fel y cyfleuster gofal dementia newydd
gorau ym Mhrydain yng Ngwobrau Tai Dros 50 oed y Deyrnas
Unedig.
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Yn dilyn taith o amgylch y safle, dywedodd yr Arglwydd Wigley:
“Rwyf wrth fy modd bod defnydd cadarnhaol yn cael ei wneud
o hen safle Ysbyty Bryn Seiont o fewn yr un sector gan gyfarfod
ag angen sicr yn yr ardal a hefyd y ffaith y bydd yn darparu 100 o
swyddi. Mae pob swydd yn bwysig yn yr ardal hon.
“Yn yr ardal hon mae gennym draddodiad o ofalu yn y sector
cymdeithasol ac iechyd ac felly rwy’n gobeithio’n fawr y bydd
pobl leol yn manteisio ar y cyfleoedd yma ac y bydd y prosiect
hwn yn llwyddiannus. Rwy’n siŵr y bydd.
“Rwyf wedi adnabod Mario ers blynyddoedd lawer. Mae wedi bod
yn ymgyrchydd yn ogystal â darparwr ac mae hynny’n bwysig
iawn, sef bod y bobl sy’n gwybod beth yw’r heriau yn y rheng
flaen o ran darparu gwasanaethau yn rhoi eu mewnbwn i’r parth
cyhoeddus, fel bod y cydbwysedd cywir yn cael ei sicrhau wrth
ddatblygu polisi yng Nghymru, a’n galluogi i fanteisio ar y sgiliau
a’r talentau y mae Mario’n eu cynnig.”
Roedd Mr Kreft yn falch iawn bod yr Arglwydd Wigley wedi gallu
canfod yr amser a mynd i’r drafferth i ymweld â’r safle er mwyn
cael y wybodaeth ddiweddaraf am y cynlluniau.
Dywedodd: “Rydym yn ddiolchgar iawn am yr holl gefnogaeth
www.pendinepark.com

rydym wedi’i derbyn gan bobl leol a chan ffigurau allweddol fel
yr Arglwydd Wigley, yr AS lleol Hywel Williams a’r AC Alun Ffred
Jones.
“Rydym yn gyffrous iawn o gael y cyfle hwn i ddarparu
gwasanaethau hanfodol bwysig i bobl Gwynedd mewn canolfan
dementia gwbl ddwyieithog - mae gallu siarad yn eich iaith
gyntaf bob amser yn bwysig ond yn arbennig felly yn achos pobl
sydd â dementia.
“Bydd y ganolfan rhagoriaeth yn ganolbwynt i wasanaethau
eraill gan gynnwys gofal seibiant, gofal dydd, clinigau cof a
gwasanaethau allgymorth i gefnogi pobl yn eu cartrefi eu hunain.
“Byddwn yn darparu gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, ac yn
canolbwyntio ar berthynas, mewn unedau bychain.
“Agwedd bwysig arall yw ein rhaglen gyfoethogi sy’n defnyddio’r
celfyddydau i roi’r ansawdd bywyd hanfodol hynny i bobl, sef y
pethau bach yna sydd mor bwysig ac yn defnyddio arloesedd
hefyd yn enwedig o fewn y celfyddydau.
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Parc Pendine
yn cyrraedd y
brig
Rydym wedi llwyddo i ennill gwobr ryngwladol.
Mae Parc Pendine wedi derbyn cydnabyddiaeth am
yr arloesedd mwyaf eithriadol yn y byd ym maes
gofal dementia yn 2013.
Cyflwynwyd yr anrhydedd yn seremoni gwobrau
rhyngwladol y Globals, sy’n cael ei threfnu gan y
grŵp dylanwadol, Over 50s Housing.
Roedd y sefydliadau gofal cymdeithasol gorau yn y
byd yn bresennol yn y digwyddiad mawreddog yn
y Grosvenor House Hotel yn Llundain, rhai ohonynt
wedi teithio o Seland Newydd a Chanada hyd yn oed.
Rhoddodd y beirniaid ganmoliaeth arbennig i
gartref Bodlondeb, canolfan rhagoriaeth dementia
a gofal iechyd meddwl Parc Pendine, a agorwyd yn
swyddogol gan Brif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, a
ddisgrifiodd y ganolfan fel “model arloesol o ofal”.
Roedd y ffordd y mae’r ganolfan yn cael ei rhedeg o
fewn cyfyngiadau cyllid y sector cyhoeddus a’r ffordd
yr oedd y celfyddydau creadigol yn cael eu defnyddio
i gyfoethogi bywydau’r trigolion wedi creu argraff
arbennig ar y beirniaid.
Roedd perchennog Parc Pendine, Mario Kreft MBE,
yn eithriadol o falch bod eu gwaith wedi derbyn
cydnabyddiaeth yng ngwobrau’r Globals.
Dywedodd Mario:“Mae’n anrhydedd aruthrol, a
chafodd Parc Pendine ei ddewis yn benodol am
y gwaith yr ydym yn ei wneud gyda’n rhaglen
gyfoethogi, gan wneud defnydd penodol o’r
celfyddydau.
“Roeddent hefyd eisiau cydnabod yr hyn yr ydym
wedi’i wneud gyda’n gweithlu a’r rhaglen ddatblygu,
a oedd yn un o’r ffactorau a fu’n gymorth i ni gyflawni
Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl.
“Yng nghartref Bodlondeb, mae gennym reolwraig
ysbrydoledig iawn, Ann Chapman, ac mae’n derbyn
cymorth gan dîm mawr o bobl wych”.

Bodondeb Care Home Manager Ann Chapman and
proprietor Mario Kreft proud to be awarded “The Most
Outstanding Dementia Care Innovation in the World
2013

Rheolwr Cartref Gofal Bodlondeb, Ann Chapman
a’r perchennog Mario Kreft, yn derbyn gwobr am
yr “Arloesedd Mwyaf Eithriadol yn y Byd ym Maes
Gofal Dementia yn 2013”.
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Parc Pendine yn rhagori
Rydym yn falch iawn o gael noddi cynhyrchiad arbennig iawn o Sweeney Todd: the Demon Barber of
Fleet Street yn Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.
Seren y sioe fydd seren y byd opera, Bryn Terfel, gyda chast arbennig sydd hefyd yn cynnwys y tenor
dawnus Wynne Evans, a adnabyddir hefyd fel Gio Compario yn yr hysbysebion Go Compare ar y
teledu, a’r gantores boblogaidd, Shan Cothi.
Bydd yn sioe agoriadol drawiadol iawn i’r ŵyl boblogaidd ar ddydd Mawrth, Gorffennaf 9, pan fydd
Bryn yn ail-afael yn ei rôl yn y fersiwn llwyddiannus iawn o Sweeney Todd ar Broadway yn Efrog
Newydd yn gynharach eleni.
Fel rhan o’r cytundeb noddi, bydd preswylwyr o Barc Pendine yn cynnal gweithdai cerddoriaeth
gydag aelodau o gerddorfa Hallé ar faes yr Eisteddfod.
Dywedodd perchennog Parc Pendine, Mario Kreft: “Rydym yn falch iawn o’r cyfle i ddefnyddio’r
Eisteddfod ryngwladol i arddangos y gwaith rydym yn ei wneud ym maes gofal cymdeithasol, yn
arbennig drwy ein rhaglen gyfoethogi, drwy gwmpasu’r celfyddydau a’n gwaith gyda cherddorfa
Hallé dros y pum mlynedd ddiwethaf, wrth gwrs.
“Byddwn yn cynnal y gweithdai drwy’r dydd, ac rydym yn awyddus i ymgorffori’r dimensiwn rhynggenedlaethol er mwyn i bobl weld yr hyn y gellir ei gyflawni drwy gyfrwng celf a sut y gall hynny
wella bywydau a gwella eu gofal ac ansawdd eu bywydau.
“Mae’n wych bod pobl Parc Pendine yn cymryd rhan yn y prosiect arloesol hwn, a’u bod yn cael cyfle i
gael llwyfan eu hunain”.
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Ymgyrch Angylion Porffor yn cyrraedd yr uchelfannau
Mae ymgyrch i sicrhau mai Wrecsam yw’r dref gyntaf yng Nghymru sy’n ystyriol o ddementia
wedi derbyn hwb enfawr gan ddau bennaeth addysg.
Mae David Jones, Pennaeth Coleg Cambria a’r Athro Mike Scott, Dirprwy Ganghellor Prifysgol
Glyndŵr, wedi rhoi eu cefnogaeth frwd i’r cynllun arloesol Angylion Piws.
Lansiwyd yr ymgyrch yn Wrecsam gan Barc Pendine ar ôl i aelod o staff, y cydgysylltydd
gweithgareddau a lles Anita Moran, awgrymu’r syniad.
Y nod yw codi ymwybyddiaeth ymhlith siopau a busnesau eraill lleol, a rhoi un canllaw
hyfforddiant syml iddynt, er mwyn iddynt fod mewn sefyllfa well i adnabod symptomau
dementia ac ymateb yn briodol.
Yna, bydd y busnesau hynny sy’n cofrestru gyda’r cynllun yn arddangos posteri a sticeri gyda’r
logo Angylion Porffor er mwyn dangos eu bod yn ymwybodol o ddementia.
Mae’r cymorth a gynigwyd gan ddau sefydliad addysg blaenllaw’r dref wedi synnu Anita, a
gafodd ei hysbrydoli i ymuno â’r ymgyrch Angylion Porffor yn dilyn profiad ei diweddar dad,
Barry, oedd yn dioddef dementia.
Anita oedd yr unigolyn cyntaf yng Nghymru i fod yn llysgennad i’r ymgyrch ryngwladol, Purple
Angel.
Mae ei chydweithiwr, Chris Hodge, sy’n gweithio fel tiwtor gyda chwmni hyfforddiant mewnol
Parc Pendine, Canolfan Gofal Addysgu Smartcare, hefyd yn llysgennad erbyn hyn.
Dywedodd Anita, sy’n gweithio yng nghartref gofal Hillbury: “Yr wyf wrth fy modd ein bod wedi
derbyn cefnogaeth gan Brifysgol Glyndŵr a Choleg Cambria, oherwydd nid oeddwn yn credu y
byddem yn derbyn cymaint o gefnogaeth â hyn.
“Mae llawer iawn o fomentwm yn datblygu yn awr ac mae’n ymddangos y bydd fy mreuddwyd
o sicrhau mai Wrecsam yw’r dref gyntaf yng Nghymru sy’n ystyriol o ddementia ar fin cael ei
gwireddu”.
Dywedodd Pennaeth a Phrif Weithredwr Coleg Cambria, David Jones: “Yn anffodus, mae
materion sy’n ymwneud â dementia yn effeithio ar fywydau cymaint ohonom, yn ffrindiau, teulu
a chydweithwyr, felly rwy’n credu bod y rhai sy’n cymryd rhan yn hyn yn Wrecsam yn flaengar
iawn”.
“Mae angen i ni gyd gydweithio ac rwy’n edmygu’r bobl yma ym Mharc Pendine, i Anita am y
ffordd y mae wedi dangos blaengaredd a’r gefnogaeth mae wedi’i derbyn gan y perchennog,
Mario Kreft”.
Ategwyd y teimladau hyn gan yr Athro Mike Scott, y bu ei nain yn dioddef dementia.
Fe ychwanegodd: “Mae’r ymgyrch ym Mharc Pendine yn wych, ac maent yn gwneud cymaint o
waith.
“Mae’r afiechyd hwn yn effeithio ar fywydau cymaint o bobl yn awr – nid dim ond y rhai sy’n
ddigon anffodus i ddioddef dementia, ond eu teuluoedd a’u cymunedau hefyd.
Mae’r achos hwn yn agos at galon perchennog Parc Pendine, Mario Kreft MBE. Cafodd ei
ysbrydoli i agor ei gartref gofal cyntaf ym 1985 am na allai ddod o hyd i ofal addas ar gyfer ei nain
hoff, Mrs René Warburton, a oedd yn dioddef dementia.
Dywedodd Mario: “Mae Wrecsam yn arloesol yn y maes hwn, ac rwy’n gobeithio’n fawr y bydd
gweddill Cymru yn dilyn ein hesiampl er mwyn i ni sicrhau ein bod yn wlad sy’n llawer mwy
ystyriol o ddementia”.
Anita Moran gyda Mario Kreft, David
Jones a’r Athro Mike Scott.
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Hosbis llawn cariad
Rydym wedi helpu cymuned i ddod ynghyd i
ddangos eu cariad at hosbis a chodi mwy na £3,000
er mwyn eu helpu i barhau i weithredu.
Y noson elusennol yn Theatr Twm o’r Nant, yn
Ninbych, oedd y digwyddiad diweddaraf mewn
cyfres o ddigwyddiadau a drefnwyd gan grŵp o bobl
fusnes yn yr ardal er mwyn helpu achosion da.
Yr oeddent yn codi arian ar gyfer Hosbis St Kentigern
yn Llanelwy yn y digwyddiad hwn.
Dangoswyd y ffilm glasurol, Shakespeare in Love, ar
noson San Ffolant i gynulleidfa lawn, a llwyddodd y
digwyddiad i ychwanegu at y cyfanswm a godwyd
gan y grŵp i fwy na £12,000.
Perchennog Parc Pendine, Mario Kreft MBE, sy’n byw
yn y dref, oedd yn bennaf gyfrifol am y digwyddiadau
elusennol. Arweinydd y noson oedd Gwynfor
Jones ac roedd rheolwr Penybryn, Tracey Cuthill yn
cynrychioli Parc Pendine.
O’r chwith, Mario
Kreft, Cartrefi Gofal
Parc Pendine, Jacke
Jeffery rheolwr codi
arian Hosbis St
Kentigern, Trefor Jones
Cadeirydd Hosbis St
Kentigern, Mark Young
o’r Chocolate Shop,
Edwina Stephen o Glwb
Ffilmiau Dinbych a
Ceidiog Hughes
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Merch yn talu teyrnged gyda chymorth DJ blaenllaw

Maureen Evans gydag Ann Chapman, dde
ac Arlene Elano gyda’r staff yng Nghartref
Gofal Bodlondeb. O’r cefn, chwith, Lisa Hull,
Kelly Hughes, Lee Swallow, Lumen Cortez a
Gelly Ebarriendis.
Mae merch wedi talu teyrnged i’n staff a fu’n gofalu am ei thad,
gyda chymorth y DJ radio enwog, Simon Bates.
Rhoddodd Maureen Evans, 57, ganmoliaeth i waith y staff yng
nghartref gofal Bodlondeb, a fu’n gofalu am ei thad, Wilf Ball,
oedd â Chlefyd Alzheimer.
Bu Mr Ball yng nghartref Bodlondeb o 2011 hyd at ei farwolaeth
ym mis Ionawr 2013.
Darllenwyd teyrnged deimladwy Maureen i’w thad gan y cyn
DJ radio 1, Simon Bates, ar ei eitem boblogaidd, ‘Our Tune’, ar
Smooth Radio. Yna darlledwyd cân lwyddiannus Simply Red,
That’s How Strong My Love Is, yn deyrnged i’w thad, a’i mam
Peggy, a fu farw yn 2003.
Dywedodd Maureen, sy’n fam faeth llawn amser: “Ychydig
ddyddiau ar ôl i’m tad farw, clywais y gân gan Mick Hucknell ar
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y radio. Roedd yn fy atgoffa o’r ffordd yr oeddwn yn teimlo, pan
oedd fy mam a’m tad yn dal yn fyw. Cafodd y gân argraff fawr
arnaf”.
Er bod Maureen wedi teimlo’n drist iawn i ddechrau nad oedd
gyda’i thad pan fu farw, roedd y ffaith bod y nyrsys a’r staff yng
nghartref Bodlondeb, yr oedd ef yn eu hadnabod ac yr oedd
hwythau yn ei adnabod ef, gydag ef pan fu farw”.
Dywedodd Maureen, a arferai redeg stondin lyfrau ym
marchnad Wrecsam: “Rwyf wedi dweud wrth gymaint o bobl am
Fodlondeb. Mae fel gwesty pum seren.
“Roedd gan fy nhad fywyd cymdeithasol gwych ym Modlondeb.
Roedd yn cymryd rhan mewn gweithgareddau. Yr oedd bob
amser yn lân, bob amser wedi eillio ac wedi cael torri ei wallt.
“Roedd popeth yn berffaith, y gofal perffaith y byddech yn
www.pendinepark.com

dymuno iddo ei gael. Dyna sut mae pobl yn haeddu cael eu trin.
“Mae’r staff yma yn ymroddedig iawn. Mae pob un o’r nyrsys
a gweddill y staff yn ymroddedig i wneud y gorau i’r trigolion.
Rwy’n credu mai dyma oedd y lle delfrydol i dad.
“Roeddwn yn ymweld â’r cartref yn aml, mor aml ag y gallwn i
weld fy nhad, ac roeddwn yn derbyn croeso bob amser. Roedd
paned o de yn cael ei chynnig bob amser”.
Dywedodd y Rheolwr, Ann Chapman: “Rwy’n eithriadol o
falch bod fy staff wedi rhoi bywyd llawn boddhad i’w thad, ac
roeddwn yn teimlo’n falch pan siaradodd Maureen am natur
broffesiynol y nyrsys, a charedigrwydd y staff.
“Roedd teyrnged Maureen yn wych, ac yn deyrnged o’r galon.
Roeddem yn deulu estynedig iddi”.
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Bob yw
chwaraewr
hynaf y
Rubik’s
Cube yn y
DU

Credir mai gŵr 95 oed yw chwaraewr hynaf
y Rubik’s Cube yn y DU.
Mae Bob Andrew, peiriannydd BP sydd
wedi ymddeol, yn llwyddo i ddatrys y pos
cyfuniad 3D bob dydd er mwyn cadw ei
feddwl yn siarp a’i fysedd yn ystwyth.
Dyfeisiwyd y pos gan y cerflunydd a’r athro
pensaernïaeth o Hwngari, Erno Rubik ym
1975, ac roedd yn boblogaidd iawn yn y
1980au.
Yn ôl Bob, sy’n byw yn ein cartref gofal
Hillbury yn Wrecsam, mae’n cwblhau’r pos
fel prawf cof.
“Mae’n rhywbeth sy’n cadw fy meddwl yn
effro”, meddai Bob.
Mae Rebecca Griffiths, Dirprwy Reolwr
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Hillbury, wedi’i rhyfeddu gan ystwythder
meddyliol Bob.
Meddai:“Mae Bob yn ŵr rhyfeddol. Mae’n
wych. Ni allaf i ei wneud. Mae’n rhywbeth y
mae’n ei wneud bob dydd ac mae’n helpu i
gadw ei feddwl yn siarp yn ogystal â chadw’r
cyhyrau yn ei ddwylo yn weithgar.
Roedd Bob, sy’n hanu’n wreiddiol o bentref
New Deer, Aberdeenshire, yn briod â’i
ddiweddar wraig hoff, Irene, am 60 o
flynyddoedd.
Bu’n gweithio i BP ar draws y byd, a
threuliodd gyfnodau yn Iran ac Yemen.
Dechreuodd Bob, sy’n dad i un, chwarae’r
Rubik’s Cube yn ystod y 1980au, ac mae
wedi gwirioni ar y pos byth ers hynny.
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Meddai: “Roedd y Rubik’s Cube yn
boblogaidd iawn ar y pryd. Rhoddais gynnig
arni, a gallwn ei wneud ond nid oedd yn
dod yn naturiol i mi – roedd yn ymdrech
wirioneddol. Yr amser cyflymaf y gallaf ei
gwblhau yw mewn tua saith munud. Mae’n
rhywbeth rwy’n ei wneud bob dydd.
“Rwyf hefyd yn gwneud croeseiriau a
phosau Sudoku bob dydd. Mae rhai
ohonynt yn anodd iawn.
Mae Bob yn hoff o’r holl weithgareddau sy’n
cael eu cynnig ym Mharc Pendine.
Dywedodd Bob: “Rydym yn cymryd rhan
yn y gweithgareddau yno ac yn gwneud
yr ymarferion, yn hytrach nac eistedd yn
gwneud dim”.
www.pendinepark.com
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Dawns Amser Te yn gam yn y cyfeiriad cywir i bobl ifanc di-waith
Mae grŵp o bobl ifanc di-waith wedi trefnu
dawns amser te i ddathlu agoriad canolfan
gymunedol newydd yn Wrecsam.
Roedd y digwyddiad, a gynhaliwyd ym
Mharc Pendine, yn uchafbwynt rhaglen
tair wythnos “ysbrydoledig” o’r enw Team
Truth about Youth - Who Cares? sy’n cael ei
ariannu gan The Cooperative Foundation.
Cynhaliwyd y cwrs gan Ymddiriedolaeth
y Tywysog, mewn partneriaeth â’n cwmni
hyfforddiant, Smartcare.
Mae Parc Pendine yn agor ei ddrysau i’r
gymuned ehangach, ac yn arbennig i bobl
hŷn, drwy ddarparu man cyfarfod a lle diogel
a chynnes lle gallant gwrdd yn gymdeithasol.
Agorwyd Canolfan Gymunedol Gwern Alyn
yng Nghartref Gofal Hillbury yn swyddogol
gan Faer Wrecsam, y Cynghorydd David
Bithell, a chafodd y gwesteion wledd o
frechdanau, cacennau, te a choffi, wedi’i
weini gan dîm brwdfrydig o 14 o bobl ifanc
rhwng 18 a 25 oed.
Cafwyd perfformiad o ddrama egnïol,
ddoniol a meddylgar gan y grŵp, yn cofio
am y pethau bychain wrth ofalu am bobl.
Cynhaliwyd dawns amser te ar ddiwedd
y digwyddiad, a bu trigolion a staff Parc
Pendine, yn ogystal â chriw Ymddiriedolaeth
y Tywysog yn ymuno yn y dawnsio.
Roedd y digwyddiad yn uchafbwynt
cwrs tair wythnos a oedd yn rhoi profiad
a chymwysterau i’r grŵp yn y diwydiant
gofal, gyda’r nod o’u helpu i ymuno â’r ysgol
gyflogaeth.
Mae Malcolm Crosby, 82, y bu ei wraig
hoff, Audrey, yn byw yng Nghartref Gofal
Highfield, Parc Pendine o 2007 hyd at ei
marwolaeth y llynedd, yn credu bod y
ganolfan gymunedol yn syniad gwych.
“Mae’n enghraifft arall o ansawdd Parc
Pendine, a’u hymdrechion parhaus i chwilio
am welliannau i les pawb. Rwy’n siŵr y
byddaf yn dod yma am baned o de yn y
dyfodol.
Dywedodd Maer Wrecsam, Y Cynghorydd
David Bithell: “Mae gwasanaethau’r cyngor
o dan bwysau, felly mae agoriad canolfan
gymunedol newydd yn gam cadarnhaol
iawn, ac mae’n rhoi cyfle i bobl gyfarfod i
gael paned o de a sgwrs, a gwneud ffrindiau.
“Mae’r ganolfan gymunedol yn bluen arall yn
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Nathaniel Wells, un o
wirfoddolwyr Ymddiriedolaeth
y Tywysog gyda’r Rheolwr Jen
Roberts ac un o’r gwesteion,
Michele Price.

Gwirfoddolwyr Ymddiriedolaeth y Tywysog Natasha Parker, Chloe Roberts a Jordan Jones.

het yr ardal. Bydd yn denu pobl i’r ganolfan
a gallant ddod at ei gilydd i gymdeithasu,
sy’n wych.
Mae Ymddiriedolaeth y Tywysog yn cefnogi
3,500 o bobl ifanc yng Nghymru bob
blwyddyn drwy ei rhaglenni. Mae tri o bob
pedwar o bobl ifanc sy’n derbyn cymorth
gan Yr Ymddiriedolaeth, yn llwyddo i symud i
waith, addysg neu hyfforddiant.
Yn eu plith mae Nathaniel Wells, 23, sydd
wedi treulio 12 mlynedd yn gofalu am ei
fam, Mary, a fu farw ym mis Mawrth yn 59
oed.

cynnwys

Dywedodd Nathaniel: “Mae wedi bod yn
hollol wych. Rwyf wedi’i fwynhau’n fawr.
Mae’n wahanol i gyrsiau hyfforddiant eraill.
Rydych yn dysgu yn y swydd yma, ac mae’n
rhyngweithiol iawn. Mae’n hyfforddiant sy’n
cynnig mwy na dim ond dysgu o fwrdd du”.
Dywedodd perchennog Parc Pendine, Mario
Kreft MBE: “Mae hwn yn gyfle arall, ar raddfa
fach, o wneud rhywbeth er lles ein cymuned
a’r bobl sy’n byw yma”.
Nicola Evans, un o wirfoddolwyr
Ymddiriedolaeth y Tywysog, gyda’r rheolwr
Jill Hughes ac un o’r trigolion, Betty Goggins

www.pendinepark.com
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Ann Ysbrydoledig yn un mewn miliwn

Anne Chapman gyda’r staff a’r
preswylwyr

Mae rheolwr canolfan ragoriaeth sy’n gofalu am bobl â
dementia wedi derbyn canmoliaeth fel y rheolwr gorau
ym Mhrydain.
Enillodd Ann Chapman, sy’n rhedeg cartref arloesol
Bodlondeb yn Wrecsam, wobr am y Rheolwr Gofal
Cartref Mwyaf Eithriadol yn y DU.
Cyflwynwyd y wobr gan Over 50s Housing Group mewn
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seremoni fawreddog yn Llundain.
Roedd Ann, sy’n fam i ddau ac yn nain i un, o Frynffordd,
ger Treffynnon, wrth ei bodd.
Meddai: “Mae fy mhen yn dal yn y cymylau! Roedd yn
hollol anghredadwy. Mae ennill y wobr wedi bod yn
anhygoel.
www.pendinepark.com

“Mae’n rhaid i mi roi clod i’r tîm yma ym Mharc Pendine,
oherwydd maent yn bobl arbennig, a byddwch ond yn
llwyddo yng nghwmni tîm gwych”.
Dywedodd perchennog Parc Pendine, Mario Kreft MBE:
“Mae Ann yn rheolwr ysbrydoledig sy’n yno’r tîm cyfan
gyda’i hymagwedd arloesol a’i brwdfrydedd anhygoel.
Mae’n un mewn miliwn”.
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Perfformiad drymio
gwefreiddiol gan y
Preswylwyr

Mae ein preswylwyr wedi bod yn cael profiad o ddrymio.
Cynhaliwyd gweithdy drymiau Affricanaidd yng nghartref gofal
Penybryn, sy’n rhan o Barc Pendine, a bu’r preswylwyr yn taro’r
offerynnau traddodiadol o Gambia yn llawn brwdfrydedd.
Ymhlith y rhai a fu’n cymryd rhan roedd Les Llewellyn, un o’r
preswylwyr, a oedd wedi cael amser “gwych” yn ystod y sesiwn
ddrymio egnïol.
Meddai: “Roedd y gweithdy drymiau Affricanaidd yn wych. Mae’n
wych cael cyfle i wneud rhywbeth sy’n llawn hwyl, ac sy’n egnïol.
Rwyf wrth fy modd, mae’n wych. Mae wedi bod yn brynhawn braf
iawn.

“Rydym yn cymryd rhan mewn nifer o weithgareddau gwahanol
ym Mhendine - rydych yn cael cyfle i wneud pethau na fyddech yn
dychmygu eu gwneud.
“Rydym yn chwarae llawer o gemau hefyd. Rydym yn mynd i fowlio
deg, ac rydym hyd yn oed wedi chwarae golff gwyllt.
Cynhaliwyd y gweithdy drymiau gan Debbie Whittaker, 51 oed, o
Gaer, sy’n ymddiddori yn niwylliannau Affrica.
Daeth â nifer o ddrymiau Affricanaidd sydd wedi’u cerfio â llaw,
o’r enw djembes, sy’n cael eu gwneud drwy ddefnyddio gwaelod
boncyff coeden a chroen gafr.

PRIF DDARLUN: Debbie Whittaker gyda’r
preswylwyr Les Llewellyn a Phil Hillier.
BRIG: Letty Connor a Sabrina Martin.
UCHOD: David Hughes, Christine Jones a Sue
Mullally.

Meet our fantastic four winners from the Wales Care Awards
Christine Tracey
Rheolwr Arlwyo
Mae ein Rheolwr Arlwyo, sy’n gweini bwyd sy’n
addas ar gyfer y teulu brenhinol, wedi ennill
gwobr fawreddog fel cydnabyddiaeth o’i sgiliau
coginio.
Cyn ymuno â Pharc Pendine roedd Christine
Tracey wedi gweini bwyd i’r Dywysoges Anne ac
wedi gweithio gyda’r cogydd teledu, Paul Rankin.
Yn ôl y preswylwyr, mae’r bwyd sy’n cael ei weini
ym Mharc Pendine yn debyg i’r bwyd y byddech
yn ei ddisgwyl mewn bwyty gwych.
Mae arbenigedd Christine yn y gegin wedi
derbyn cydnabyddiaeth drwy wobr Efydd yn yr
adran Gwasanaeth Gwych, sy’n cael ei noddi gan
Hallmark, yng Ngwobrau Gofal Cymru.
Dywedodd Christine:“Roedd yn noson
fythgofiadwy a gwych, ac roedd pawb yn
gwneud i mi deimlo’n arbennig iawn. Mae’n braf
derbyn cydnabyddiaeth, oherwydd mae’r tîm
cyfan yn gweithio’n galed. Rydym wedi derbyn
y wobr oherwydd ymdrech gwirioneddol gan y
tîm.
“Roedd y seremoni wobrwyo yn grand iawn.
Roeddem wedi gwisgo ein dillad gorau, ac roedd
yn braf treulio amser gyda’r tîm y tu allan i’r
gwaith”.
Rhoddodd Christine ganmoliaeth arbennig i’r
bwyd ar y noson.
Meddai: “Mousse eog oedd y cwrs cyntaf, yna
cawsom gig oen hyfryd gyda brocoli, moron a
thatws rhost, a phwdin ffrwythau’r haf. Roedd yn
fendigedig”.
Gofynnwyd am gymorth Christine gyda’r
gwaith arlwyo yn Ruthin School, yn ystod
ymweliad y Dywysoges Anne, sy’n unfed
ar ddeg yn llinach y goron, i agor neuadd
chwaraeon newydd.
Dywedodd Christine: “Fe wnaeth hi
gyrraedd mewn steil. Roeddwn i mewn
lleoliad da i’w gweld yn dod i lawr yn
yr hofrennydd, a laniodd ar gae’r ysgol.
Ni chefais gyfle i siarad gyda hi yn
bersonol, ond dywedodd y bobl a fu’n
siarad gyda hi ei bod yn hyfryd.
Lynda Jones
Ymarferydd Gofal

Mae ei pharodrwydd i helpu eraill wedi arwain
at wobr fawreddog i’r nain o Afoneitha, ger
Wrecsam.
Yn seremoni flynyddol Gwobrau Gofal Cymru,
a gynhaliwyd yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd,
cyflwynwyd gwobr efydd iddi yn y categori ar
gyfer Ymarferydd Gofal Preswyl.
Arferai Lynda, sy’n gweithio yn ein Cartref Gofal
Hillbury, weithio yn ffatri Morgans ElectroCeramics yn Nhre Ioan, ond ar ôl i’w phedwar o
blant dyfu i fyny, penderfynodd newid cyfeiriad ei
gyrfa.
Magodd ei hyder yn gyflym ac mae wedi
gweithio’n galed i gyflawni ei chymwysterau
NVQ, gan greu argraff ar ei chydweithwyr a chreu
perthnasau arbennig gyda’r trigolion.
“Rwy’n mwynhau’r gwaith yn fawr, yn rhannol
am fy mod yn hoffi sgwrsio gyda phobl a dod i
wybod popeth amdanynt”, meddai. “Rwy’n eu
trin yn y ffordd y byddwn i’n dymuno cael fy
nhrin”.
Cafodd Lynda ei henwebu gan reolwr
cofrestredig Hillbury, Cindy Clutton, a
ddywedodd ei bod yn trin
pawb gyda pharch ac urddas
a’i bod
yn

ymroddedig i gyflenwi’r gofal gorau.
Olivia Thomas
Ymarferydd Gofal
Mae seren bop uchelgeisiol, sydd wedi rhannu’r
un llwyfan â Pixie Lott wedi llwyddo i ennill
gwobr gofal aur.
Mae Olivia Thomas, sy’n Ymarferydd Gofal ym
Mharc Pendine, ac sydd hefyd yn aelod o’r grŵp
pop pum aelod Indigo City, wedi ennill y Wobr
Newydd-Ddyfodiad Eithriadol, sy’n cael ei noddi
gan Goleg Cambria.
Dywedodd Olivia, sy’n gweithio yng Nghartref
Gofal Hillbury: “Roedd yn annisgwyl iawn.
Roeddwn wrth fy modd ar ôl clywed fy mod wedi
ennill y wobr”.
“Rwy’n teimlo’n falch iawn. Mae’r wobr ar y lle tân
adref, ond mae’r preswylwyr wedi gofyn i gael ei
gweld, felly byddaf yn mynd â’r wobr i’r gwaith
i’w dangos iddynt.
“Rydych yn gweld llawer o hanesion
negyddol am gartrefi gofal yn
y wasg, felly mae’n braf cael

O’r
chwith,
Lynda Jones,
Christine
Tracey, Olivia
Thomas a Terri
Broderick

Gallai’r gân enwog “Reach Out I’ll be There”
fod wedi’i hysgrifennu’n arbennig ar gyfer
Lynda Jones, sy’n gwirioni ar gerddoriaeth
Mowtown.
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achlysuron fel Gwobrau Gofal Cymru er mwyn
gallu dangos y gwaith caled sy’n cael ei wneud
gan bobl yn y sector”.
“Mae’n rhywbeth y byddaf yn ei gofio am weddill
fy mywyd”.
“Nid wyf yn cofio llawer am fynd ar y llwyfan i
dderbyn y wobr”.
Cafodd y seren bop uchelgeisiol, Olivia, gyfle i
gymdeithasu gyda sêr yn cynnwys cyflwynydd
newyddion y BBC, Lucy Owen, a’r mezzo-soprano
Sioned Terry
Terri Broderick
Dirprwy Reolwr, Highfield
Bu i Terri Broderick ennill y wobr am arwain yr
ymgyrch i gyrraedd ‘safon aur’ ym Mharc Pendine
Park.
Mae cydweithwyr Terri, 28, sy’n ddirprwy reolwr
yng nghartref gofal Highfield, yn datgan bod
ganddi sgiliau arwain gwych. Derbyniodd wobr
Efydd Nyrs y Flwyddyn, sy’n cael ei noddi gan
Tena Products, yng Ngwobrau Gofal Cymru.
Dywedodd Terri:“Rwyf wrth fy modd. Roedd yn
noson arbennig iawn. Roedd yn soffistigedig
iawn ac nid oeddwn wedi gwisgo i fyny ar gyfer
achlysur o’r fath o’r blaen.
“Roedd disgo hefyd, ac roeddwn yn dawnsio dros
Gymru am gyfnod.
“Roedd yn wych gweld cymaint o bobl weithgar
yn derbyn cydnabyddiaeth am yr hyn maent yn
ei wneud.
“Ond ni fyddwn yn rhoi’r gorau i wella. Credaf
fod hynny’n adlewyrchiad o bwysigrwydd y
prosiect Fframwaith Safonau Aur”.
Mae Terri ar flaen y gad ymgyrch yn
Highfield i gael eu hachredu gan y
Fframwaith Safonau Aur.
Mae’r Fframwaith Safonau Aur
yn rhaglen hyfforddiant ar
gyfer cartrefi gofal. Profwyd
bod cleifion, teuluoedd a staff
yn elwa’n fawr yn sgîl gwella
trefniadaeth ac ansawdd y gofal
sy’n cael ei ddarparu.

www.pendinepark.com
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Cwmni hyfforddi yn dathlu llwyddiant

Rhai o aelodau
staff Bodlondeb
UCHOD: Maer
a Maeres
Wrecsam, y
Cynghorydd
David Bithell
a Mrs Virginia
Bithell, gyda
Geraldine
Ibarrientos a’i
gŵr Gelly, ac o’r
chwith Catherine
Rowell a Patrick
Leonard o Goleg
Cambria.
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Mae ein cwmni hyfforddi wedi dathlu blwyddyn
fythgofiadwy gyda seremoni wobrwyo fawreddog.
Mae Smartcare Training wedi cynorthwyo bron i 170 o
ddysgwyr o bob cwr o Ogledd a Chanolbarth Cymru i
gyflawni cymwysterau newydd – 50 yn fwy na’r llynedd.
Cafodd y tystysgrifau eu cyflwyno mewn seremoni yng
Nghanolfan Catrin Finch ym Mhrifysgol Glyndŵr.
Mae’r cymwysterau yn amrywio o Ddiploma Prentisiaethau
Sylfaen Lefel 1 a Phrentisiaethau Lefel 3i Ddiploma Lefel 5
mewn Arweinyddiaeth a Rheoli.
cynnwys

Yn ôl Ann Farr, sy’n Rheolwr y Ganolfan Addysgu Gofal,
mae’r prentisiaethau ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol
sy’n cael eu cyflenwi yn Smartcare yn mynd o nerth i nerth.
Dywedodd: “Rwyf yn fodlon iawn unwaith eto gyda safon y
dysgwyr sydd wedi rhagori eleni, ac mae hynny’n rhannol
o ganlyniad i ymroddiad ac arbenigedd eu haseswyr yn
Smartcare.
“Mae gennym ddysgwyr sydd wedi dod atom yn syth o’r
coleg yn ogystal â gofalwyr yn eu chwedegau, ac mae pob
un ohonynt wedi gweithio’n eithriadol o galed i gyflawni’r
safonau uchel yr ydym yn eu mynnu”.
www.pendinepark.com

“Hoffwn dalu teyrnged hefyd i’n partneriaid, Coleg Cambria,
sydd wedi gweithio’n agos mewn partneriaeth gyda ni i
wella’r safonau ym maes gofal cymdeithasol.
“Rydym yn awyddus i barhau i weithio gyda Choleg
Cambria a datblygu’r prentisiaethau modern yr ydym yn eu
cyflenwi i’n gofalwyr a’n myfyrwyr”.
Dywedodd Patrick Leonard, cyfarwyddwr cwricwlwm
masnachol Coleg Cambria: “Mae safon yr addysgu y mae
gofalwyr yn ei chyflenwi i’n gofalwyr a’n myfyrwyr yn
eithriadol o uchel, ac mae hynny’n newyddion da iawn i’r
diwydiant gofal”.
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Dathliad dwbl unigryw i Parc Pendine

Byw’n Annibynnol Parc Pendine yn
dathlu derbyn gwobr Aur BMP gyda
Lesley Griffiths AC

Yr ydym wedi ennill Gwobr Aur glodwiw Buddsoddwyr mewn Pobl (BMP), a dim ond llond
llaw o gwmnïau gofal cymdeithasol sydd wedi llwyddo i gyflawni hynny.
Roedd llwyddiant BMP yn cofnodi llwyddiant dwbl unigryw i ni. Credir mai Parc Pendine yw’r
unig sefydliad gofal ym Mhrydain i gyflawni’r anrhydedd hon, ac rydym hefyd wedi llwyddo i
gyflawni achrediad sicrwydd ansawdd ISO 9002.
Parc Pendine oedd y cartref nyrsio cyntaf yn y Deyrnas Unedig i dderbyn achrediad ISO 9002
union ugain mlynedd yn ôl, neu Safon Brydeinig 5750 fel y’i gelwir bryd hynny.
Cyflwynwyd Gwobr Aur BMP i’r perchenogion Mario Kreft MBE a’i wraig Gill, mewn seremoni
arbennig gan AC Wrecsam, Lesley Griffiths, sydd hefyd yn Weinidog Llywodraeth Leol a
Busnes y Llywodraeth.
Mynychwyd y digwyddiad gan breswylwyr, perthnasau a staff a oedd yn cynrychioli eu saith
cartref gofal.
Dywedodd Lesley Griffiths:“Mae bob amser yn wych clywed stori newyddion hapus fel hon
yn yr ardal, ac roeddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i gyflwyno’r wobr haeddiannol hon i Parc
Pendine.
“Mae gwobr Aur BMP yn anrhydedd prin, ac mae’n gydnabyddiaeth o’r ymdrech barhaus i
arloesi a chodi safonau.
“Mae’n deyrnged i bawb sy’n gweithio ym Mharc Pendine, oherwydd ni fyddai wedi bod yn
bosibl iddynt gyflawni’r wobr hon heb eu hymrwymiad i ddatblygu fframwaith o arfer da”.
Ymhlith y rhai fu’n ymuno yn y dathliadau roedd cynrychiolydd y trigolion, Alan Hassall.
Meddai:“ Mae Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl yn dangos i bobl ein bod yn derbyn y
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gofal gorau ar y lefel uchaf, waeth pa mor anabl neu abl y maent.
“Mae’r preswylwyr yn derbyn cymorth i wneud pethau na fyddant wedi gallu eu gwneud ar
eu pen eu hunain, ac rwy’n credu bod hynny’n wych”.
Ategwyd y farn hon gan gynrychiolydd y perthnasau, Malcolm Crosbie, a oedd wedi colli ei
wraig hoff, Audrey, yn ddiweddar.
Roedd yn ddiwrnod o falchder i Mario a Gill, a oedd yn bennaf gyfrifol am y strategaeth fanwl
BMP a oedd yn cynnwys y sefydliad cyfan.
Fel rhan o’r broses, cafodd mwy na 80 aelod o staff eu cyfweld yn breifat gan asesydd
annibynnol BMP.
Dywedodd Mario:“Rydym wrth ein boddau oherwydd mae wedi bod yn ymdrech gan
y tîm cyfan. Mae wedi bod yn broses hir, ond rwy’n credu mai dyma’r union beth y dylai
sefydliadau gofal anelu ato, a llwyddo.
“I gyflawni’r wobr aur, mae’n rhaid i chi allu cyflawni o leiaf 165 o’r 200 o feini prawf, a
llwyddodd y tîm i gyflawni 178 ohonynt”.
“Mae hyn yn anrhydedd prin iawn ac rydym yn falch iawn ein bod yn ymuno â grŵp o’r
goreuon yn y DU.
“Mae ein diben a’n gweledigaeth yn syml iawn. Mae’n golygu sicrhau bod pobl yn derbyn y
gofal gorau, bod ein staff yn derbyn y cyfleoedd gorau posibl i ddatblygu a hyfforddi, sicrhau
ein bod yn sefydliad sefydlog a chynaliadwy ac yn bwysicach, ein bod yn arweinydd yn ein
sector, ac rwy’n credu bod heddiw wedi dangos ein bod yn cyflawni pob un o’r amcanion
hynny”.

www.pendinepark.com
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O’r chwith, Tracey Smith gyda Jenni Kauhanen,
Janne Fagerland, Sara Ollikainen a Josie De
Guzman.

Dangos y ffordd i fyfyrwyr o’r Ffindir
Datgelwyd bod y gwaith sy’n cael ei wneud gan Barc Pendine yn gosod meincnod
rhyngwladol ar gyfer rhagoriaeth.
Cafwyd y deyrnged hon gan dair nyrs o’r Ffindir a fu’n ymweld â ni fel rhan o’u hastudiaethau.
Mae’r cyswllt gyda Sefydliad Gofal Iechyd Hyvinkää, yn rhan o raglen gyfnewid Ewropeaidd,
sef Rhaglen Symudedd Leonardo Da Vinci.
Treuliodd y myfyrwyr bum wythnos ym Mharc Pendine am eu bod yn dweud ein bod yn
rhagori wrth sicrhau hapusrwydd a lles ein trigolion.
Dywedodd Cydgysylltydd Rhyngwladol y rhaglen, Terttu Aaltonen: “Rydym wrth ein boddau
ein bod wedi cael cyfle i anfon ein hathrawon, myfyrwyr a goruchwylwyr i Barc Pendine.
“Mae Parc Pendine yn darparu gofal rhagorol i’w trigolion. Mae’n lle da i’n myfyrwyr ddysgu”.
Dywedodd y fyfyrwraig trydedd flwyddyn, Sara Ollikainen, 19: “Maent yn cyfathrebu’n dda
iawn yma, am eu bod yn treulio amser yn sgwrsio gyda’r trigolion. Credaf fod hynny’n bwysig.
“Mae’r trigolion yn hapusach yma, ac maent yn ein trin yn fwy cyfeillgar, efallai oherwydd eich
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diwylliant”.
Dywedodd ei chyd-fyfyriwr Jenni Kauhanen, 23 sydd yn ei hail flwyddyn: “Mae’r gweithwyr ym
Mharc Pendine yn ein trin yn garedig iawn. Maent bob amser yn sgwrsio ac yn gwenu. Mae’n
lle hapus iawn.
Fel rhan o’r rhaglen bydd Tracey Smith, rheolwr Cartref Gofal Highfield Parc Pendine ac un
o’r nyrsys, Josie De Guzman, sy’n arwain y gwaith arfer clinigol ac yn archwilio arferion rheoli
heintiau, yn ymweld â’r Ffindir.
Dywedodd Tracey:“Byddwn yn cael cyfle i weld ysbyty a chyfleuster gofal i weld sut maent yn
wahanol i’r hyn rydym yn ei wneud yma, yn arbennig yr elfen rheoli heintiau, oherwydd mae’r
cyfraddau heintiau yn is yn y Ffindir o gymharu â gwledydd eraill.
“Mae’n hollbwysig ein bod yn rhannu arfer da. Mae pob un ohonom yn dysgu drwy’r
amser ac mae bob amser yn bosibl gwneud gwelliannau. Mae’n golygu ymchwilio i bethau
gwahanol a gweld a yw’n bosibl eu cyflwyno yn eich lleoliad chi. Ni allwch sefyll yn llonydd.
Mae’n rhaid i chi ymdrechu i wella drwy’r amser”.

www.pendinepark.com
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Y Swper Olaf yn llafur cariad pedair blynedd i Yvonne

Yvonne gydag un o’r preswylwyr, Eluned Hughes

Mae un o’n hymarferwyr gofal talentog wedi creu fersiwn brodiog o gampwaith y Dadeni Leonardo
da Vinci, ‘Y Swper Olaf’.
Cymerodd bedair blynedd i Yvonne Moranne gwblhau ei champwaith, sy’n cael ei arddangos yn awr
yng nghartref gofal Gwern Alyn yn Wrecsam, lle mae’n gweithio fel cydgysylltydd gweithgareddau.
Cafodd Yvonne ysbrydoliaeth i gwblhau ei fersiwn manwl o ddarlun eiconig da Vinci, o’r 15fed ganrif,
gan ei merch, Helen, a oedd yn mynychu’r ysgol Sul yn Eglwys Sant Chad yn Holt pan ddechreuodd
ar y gwaith.
Mae portread Yvonne o’r Swper Olaf a’r enghreifftiau eraill o’i sgiliau brodio yn rhoi llawer o bleser i
breswylwyr Gwern Alyn.
Mae’n debyg mai Pendine oedd y sefydliad cyntaf ym Mhrydain i weithio gydag artist preswyl
18 mlynedd yn ôl, ac mae’r celfyddydau yn parhau i fod yn flaenoriaeth i ni fel rhan o’n Rhaglen
Gyfoethogi, a gynlluniwyd i wella ansawdd bywyd preswylwyr.
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Dywedodd Yvonne, sy’n fam i ddau o blant: “Roeddwn yn gweithio mor aml ag y gallwn ar y Swper
Olaf, ond oherwydd bod gennyf ddwy ferch roeddwn yn gorfod gwneud hyn gyda’r nos fel arfer”.
Yn ôl Yvonne, sydd wedi gweithio i Barc Pendine am fwy na chwe blynedd, mae digonedd o
gyfleodd celf a chrefft ar gael i’r preswylwyr.
Dywedodd:“Mae Sarah Edwards, ein Hartist Preswyl, yn gwneud gwaith hyfryd gyda’r preswylwyr.
Mae’r preswylwyr yn hoff iawn o’r gweithgareddau celf a chrefft ac maent yn mwynhau eu gwneud
yn fawr. Maent yn dalentog iawn hefyd.
“Rydych yn creu cyswllt gyda’r trigolion. Maent i gyd yn unigolion unigryw. Mae rhai cymeriadau go
iawn yma.
Rydym fel un teulu mawr ac mae gennym berthynas dda iawn”.
Dywedodd Jen Roberts, Rheolwr Gwern Alyn:“Mae fersiwn Yvonne o’r Swper Olaf yn wirioneddol
wych, mae’n gampwaith sy’n rhoi llawer o bleser i’n preswylwyr”.

www.pendinepark.com
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Gweddnewidiad i
Hillbury
Mae ein cartref gofal Hillbury yn cael ei weddnewid, er mwyn iddo fod yn fwy
addas ar gyfer dementia.
Mae’r gwaith ailgynllunio yn cael ei arwain gan Sue Thomas, Sarah Edwards, ein
Harbenigwr Delwedd a Cindy Clutton, y rheolwr.
Fe esboniodd Mario Kreft MBE, y perchennog:“Dros y ddeng mlynedd ddiwethaf
rydym wedi gwario llawer yn moderneiddio Hillbury.
“Mae ein rhaglen fuddsoddi barhaus wedi’i chynllunio i wella ansawdd bywyd ein
trigolion.
“Fodd bynnag, yn dilyn ein penderfyniad i ymrwymo’n llwyr i ofal dementia, fel
cartref preswyl EMI, rydym yn gweddnewid pob un o’r ardaloedd dydd, sy’n mynd
i fod yn addas ar gyfer preswylwyr gyda dementia.
“Felly, rydym yn defnyddio lliwiau llachar iawn a defnyddio’r profiad rydym wedi’i

<

cynnwys

gael ym Modlondeb, ein canolfan ragoriaeth sy’n gofalu am bobl gyda dementia.
“Mae gennym lawer o ddodrefn newydd ac rydym yn falch iawn bod y preswylwyr
a’r teuluoedd yn dangos cymaint o frwdfrydedd. Mae’r gwaith yn dod ymlaen yn
dda iawn.
“Rydym tua hanner ffordd drwy’r gwaith adnewyddu a byddwn yn parhau gyda’r
gwaith, gyda’r gobaith o’i gwblhau ymhen ychydig fisoedd.
“Mae’n gyfnod cyffrous oherwydd mae Hillbury eisoes wedi ennill enw da o dan
reolaeth Cindy fel y lleoliad delfrydol yn Wrecsam os bydd angen gofal dementia
ar berthynas ar lefel breswyl neu lefel y byddech yn disgwyl ei chael mewn cartref
nyrsio.
“Rydym yn ymateb gyda buddsoddiad sylweddol iawn, ac rydym yn gobeithio y
bydd pawb yn gweld ac yn gwerthfawrogi hynny, ac y bydd y preswylwyr a’r staff
ar eu hennill”.
www.pendinepark.com

Sarah Edwards a
Cindy Clutton yn
y lolfa yn Hillbury
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Judi yn cymryd yr awenau yng Nghae Bryn
Mae rheolwr newydd ein cartref gofal Cae Bryn,
sydd ar gyfer pobl â dementia, yn gwybod pa
mor anodd yw gweld rhywun sy’n annwyl i chi
yn cael eu heffeithio gan y cyflwr hwn sy’n newid
bywydau.
Profodd Judi Roberts y boen a’r ansicrwydd o weld
ei thad oedrannus ei hun yn dirywio’n gyflym ar ôl
derbyn diagnosis dementia tua phum mlynedd yn
ôl.
Ac mae’n credu bod y profiad personol hwn o’r
cyflwr torcalonnus, yn ogystal â’i blynyddoedd o
brofiad fel gweithiwr iechyd proffesiynol, wedi rhoi
dealltwriaeth ddyfnach iddi o anghenion y 44 o
breswylwyr yng Nghae Bryn.
Esboniodd Judi, 43: “Roedd fy nhad Arthur Roberts,
wedi bod yn löwr ar hyd ei oes. Bum mlynedd
yn ôl derbyniodd ddiagnosis o ddementia, a
dirywiodd yn gyflym iawn ar ôl hynny.
“Mae fy mhrofiad personol gyda’m tad yn golygu
fy mod wedi bod ar ochr arall y sefyllfa anodd
hon sy’n wynebu nifer o berthnasau pobl gyda
dementia, ac rwy’n gobeithio y bydd hyn o
gymorth i mi yn fy rôl newydd yng Nghae Bryn.
“Rwy’n gwybod pa mor anodd yw’r penderfyniad i
roi rhywun mewn cartref gofal, a pha mor bwysig
yw sicrhau eu bod yn derbyn y lefel gywir o ofal
wedi hynny”.

Olivia yn ymuno â’r tîm cyfoethogi
Mae Ymarferydd Gofal sydd wedi ennill gwobrau wedi ymuno â’r tîm i
helpu i gyfoethogi bywydau’r preswylwyr yng nghartref gofal Hillbury.
Mae’r gantores dalentog Olivia Thomas - sy’n aelod o’r grŵp merched
pum aelod, Indigo City, ac enillydd y Newydd-Ddyfodiad Eithriadol
yng Ngwobrau Gofal Cymru 2013, yn gwneud defnydd da o’i sgiliau
creadigol mewn cyfres o weithdai cyfoethogi.
Mae Olivia yn cefnogi ein Rhaglen Gyfoethogi drwy roi pwyslais
arbennig ar y celfyddydau creadigol a cherddoriaeth.
Meddai:“Rwy’n mwynhau’r profiad yn fawr iawn. Dyma rwy’n
mwynhau ei wneud. Ond y peth gorau yw gweld wynebau’r
preswylwyr. Mae’n dod ag atgofion yn ôl iddynt ac yn gwneud iddynt
wenu”.
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