
 

Cefnogi crefftwyr dawnus o Kenya 

sy'n byw gydag anabledd i 

ddatblygu ffrydiau incwm eco-

gyfeillgar newydd 
Bydd hyd at ugain crefftwr o Nairobi sy'n byw gydag 

anabledd yn cael eu cefnogi i wneud eu cynhyrchion yn fwy 

cystadleuol yn y farchnad drwy wneud crefftau eco-

gyfeillgar diogel o ansawdd uchel a marchnata eu 

cynhyrchion ar-lein ar gyfer marchnadoedd lleol a 

rhyngwladol. Mae enghreifftiau yn cynnwys dillad wedi'u 

teilwra, cerfiadau pren a gemwaith.  

Rhan allweddol o'r prosiect fydd rhaglen hyfforddi i ganolbwyntio ar ansawdd, dyluniad a 
diogelwch cynhyrchion er mwyn galluogi'r crefftwyr i werthu i farchnad ryngwladol drwy 
werthu ar-lein. Bydd gan grefftwyr hyd at ugain diwrnod cyswllt gyda hyfforddwr dros 
gyfnod o chwe mis. 

Mae'r sefydliad o Gymru, Siopa Teg, wedi cael grant Cymru o blaid Affrica i hwyluso'r 
prosiect. Byddant yn gweithio gyda chwaer-sefydliad, sef Rhwydwaith Gwybodaeth a 
Chymorth Anabledd (DISN), i gyflawni prosiect Crefftau Pedisa.  

Bydd y prosiect yn adeiladu ar eu prosiect eiriolaeth / gwefan lwyddiannus Kenya Disability 
Resource er mwyn helpu i frwydro yn erbyn y lefel uchel o stigma sy'n wynebu pobl sy'n byw 
gydag anabledd. 



Meddai Susanah Kimani-Njogu o Siopa Teg: 'Rydyn ni'n hynod ddiolchgar am y grant ac am y 
cyfle i allu gwneud gwahaniaeth yn enwedig gyda phobl sy'n byw gydag anableddau. Bydd 
prosiect Crefftau Pedisa yn galluogi hyd at ugain crefftwr anabl yn Nairobi i ddysgu sut i 
wneud crefftau diogel, eco-gyfeillgar o ansawdd da a marchnata'r cynhyrchion ar-lein ar 
gyfer marchnadoedd lleol a rhyngwladol. Bydd gan grefftwyr hyd at ugain diwrnod cyswllt 
gyda hyfforddwr dros gyfnod o chwe mis.' 

Mae hwn yn un o ddeunaw prosiect Cymru-Affrica sydd wedi cael cyllid drwy Gynllun Grant 
Cymru o blaid Affrica. 

Wrth gyhoeddi enwau’r ymgeiswyr sydd wedi bod yn llwyddiannus yn cael grant, dywedodd 
Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan: 

'Mae ein Cynllun Grant Cymru o blaid Affrica wedi mynd o nerth i nerth drwy gefnogi 
cymunedau ar wasgar yng Nghymru a sefydlu cysylltiadau gydag Affrica Is-Sahara. Mae'r 
grantiau yma'n helpu i weddnewid bywydau degau o filoedd o bobl o bob rhan o'r cyfandir 
hardd ac amrywiol yma bob blwyddyn. Mae'n wych gweld cymaint o brosiectau ac 
elusennau rhagorol yn elwa o'n cynllun grantiau.  

'Rydw i eisiau i Gymru adeiladu ar y perthnasoedd rhyngwladol yma; cael ein gweld yn 
gweithredu ar ein hymrwymiad i Genedlaethau'r Dyfodol; a bod yn adnabyddus fel gwlad 
sy'n wynebu allan tua'r byd ac sy'n gyfrifol ar lefel fyd-eang. Mae Rhaglen Cymru o blaid 
Affrica yn esiampl wych o sut gallwn ni gyflawni hynny.' 

Y cynllun grant yw un o brif fentrau Llywodraeth Cymru ar gyfer gweithio mewn 
partneriaeth rhwng Cymru ac Affrica. Mae'n galluogi grwpiau a sefydliadau cymunedol 
ledled Cymru i gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau Cymru-Affrica graddfa fach sy'n cael 
effaith gadarnhaol, yn Affrica ac yma yng Nghymru. Gweinyddir y cynllun gan Gyngor 
Gweithredu Gwirfoddol Cymru 

Yn y rownd ddiweddaraf hon, dyfarnwyd cyllid i brosiectau sy'n ymwneud â phedair thema: 
iechyd, bywoliaeth gynaliadwy, dysgu gydol oes, a newid hinsawdd a'r amgylchedd. 

Mae amrywiaeth cyffrous o brosiectau, o brosiect sy'n cefnogi ysgol yn Uganda i adeiladu 
ystafelloedd dosbarth newydd ar gyfer hyd at 300 o ddisgyblion drwy weithio gyda deg 
Peiriannydd ifanc yng Nghymru wrth iddynt weithio tuag at eu cymwysterau proffesiynol, 
sefydlu cyswllt iechyd newydd rhwng Bwrdd Iechyd Prifysgol yng Nghymru a Kenya, codi 
ymwybyddiaeth am iechyd meddwl drwy hyfforddiant Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl yn 
Lesotho, ac adeiladu Canolfan Gwytnwch Hinsawdd yng Nghanolfan Gymunedol Bore yn 
Kenya i gefnogi'r gymuned leol i addasu i batrymau tywydd cynyddol eithafol. 

Bydd y deunaw prosiect llwyddiannus yng Nghymru yn gweithio ledled y gogledd, y de a'r 
canolbarth; gan ffurfio partneriaeth gydag ystod o wledydd Affrica gan gynnwys Camerŵn, 
Ghana, Kenya, Lesotho, Nigeria, Malawi, Sierra Leone, Uganda a Zambia. 

Disgwylir i Gynllun Grant Cymru o blaid Affrica agor ar gyfer ceisiadau unwaith eto yn gynnar 
y flwyddyn nesaf ar gyfer prosiectau sy'n ceisio am gyllid; bydd symiau rhwng £5,000 a 
£15,000 ar gael.  

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siobhan Hayward drwy ffonio 029 2043 5761. 

NODIADAU I OLYGYDDION 



 

• Mae Cynllun Grant Cymru o Blaid Affrica yn un o brif fentrau rhaglen Llywodraeth 

Cymru, Cymru o Blaid Affrica. Mae'r cynllun yn rhoi cyfle i grwpiau a mudiadau 

cymunedol yng Nghymru gael gafael ar gyllid ar gyfer prosiectau graddfa fach sy'n 

cyfrannu at ymdrech Cymru i wireddu Nodau Datblygu Cynaliadwy y Cenhedloedd 

Unedig a gwneud lles i Gymru ac Affrica. Gweinyddir y cynllun grantiau gan Gyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru a gwneir y penderfyniadau cyllido terfynol gan 

Lywodraeth Cymru. Mae hyd at £230,000 ar gael bob blwyddyn, gydag isafswm 

blynyddol o £50,000 yn cael ei glustnodi ar gyfer gweithgareddau iechyd. 

 

• Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru yw'r corff aelodaeth cenedlaethol ar gyfer 

sefydliadau gwirfoddol. Rydym yn bodoli er mwyn galluogi sefydliadau gwirfoddol 

Cymru i wneud gwahaniaeth mwy gyda'i gilydd. 

 

Er mwyn i ni hyrwyddo'r sector gwirfoddol yng Nghymru a darparu newyddion perthnasol 

gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru i gysylltiadau'r wasg, cofnodir eich gwybodaeth 

yn ein cronfa ddata. Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd, sydd ar gael ar wefan Cyngor 

Gweithredu Gwirfoddol Cymru, er mwyn canfod sut bydd eich gwybodaeth yn cael ei 

defnyddio, pwy sydd â mynediad ati, ar ba sail gyfreithiol y cedwir eich gwybodaeth, a'ch 

hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth hon. 
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