
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cylch 8: Y rheini sydd wedi derbyn grant Cymru ac Affrica 

Mudiad Thema Lleoliad Disgrifiad o’r Prosiect Grant a 
ddyfarnwyd 

Appropriate 
Paper-Based 
Technology for 
Social 
Development / 
Technoleg 
Briodol ar 
Bapur ar gyfer 
Datblygu 
Cymdeithasol 
(APT4SD) 

Iechyd Kenya Hyfforddi Gweithwyr Adsefydlu mewn 
Cymorth ag Ystum y Corff, gan gynnwys 
dyfeisiau cynorthwyol a wnaed o 
dechnoleg briodol ar bapur (APT) ar gyfer 
Plant ag Anableddau. Bydd therapyddion 
yn cymryd rhan mewn hyfforddiant ar-lein 
ac wyneb yn wyneb ar bwysigrwydd 
ymyrraeth gynnar, gan gynnwys cymorth 
ag ystum y corff, ac yn cael eu haddysgu ar 
sut i wneud dyfeisiau pwrpasol gyda 

£10,000.00 



deunyddiau rhad lleol, ochr yn ochr â 
gwirfoddolwyr a rhieni.   

BAWSO Ltd Dysgu gydol 
oes  

Kenya Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i brynu 
cyfarpar TG i’w ddefnyddio gan ferched i 
wella’u sgiliau TGCh/cyfryngau, y gallant 
eu defnyddio ar unwaith ac yn y dyfodol er 
mwyn gwella’u bywydau a chodi 
ymwybyddiaeth o’r heriau a wynebir gan 
ferched o aelwydydd tlawd a’r trais y maen 
nhw’n ei ddioddef. 

£14,635.00 

Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 
(BCUHB) 

Iechyd Kenya Bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i 
hyfforddi gweithwyr iechyd cymunedol 
(CHWs) ar sut i adnabod digwyddiadau risg 
a/neu achosion amheus o COVID-19 er 
mwyn atal brigiadau posibl o achosion, 
drwy ynysu’r ffynhonnell ar y cyd ag 
awdurdodau iechyd cyhoeddus. Yn ail, 
bydd y cyllid yn cael ei ddefnyddio i brynu 
pecynnau gwyliadwriaeth seiliedig ar 
ddigwyddiadau ar gyfer CHWs. 

£14,992.90 

CEMPOP-
Caerdydd 

Iechyd Uganda Bydd prosiect Tuzwaale yn cynhyrchu, 
darparu ac yn hybu pobl i wisgo masgiau 
wyneb taer haen o ddeunydd brethyn lleol 
a argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd 
(WHO) fel ymyrraeth frys i atal lledaeniad 
cyflym COVID-19 yng nghymunedau 
gwledig Uganda. Byddwn ni’n rhedeg 
rhaglen ymwybyddiaeth gymunedol ac 

£14,999.80 



astudiaeth o’r gydymffurfiaeth â 
gweithdrefnau gweithredu safonol COVID. 

Chomuzangari 
Woman’s Co-
operative 

Dysgu gydol 
oes 

Zimbabwe Byddwn yn ceisio mynd i’r afael â 
mynediad anghyfartal merched at addysg 
o ganlyniad i dlodi mislif yn Zimbabwe. 
Byddwn yn cynnal sesiynau addysgol ar 
iechyd atgenhedlol gyda merched un 
ysgol, yn gosod toiledau a chawodydd ac 
yn hyfforddi 30 o ferched a 4 menyw i 
wneud a dosbarthu cadachau mislif 
amldro.    

£12,960.00 

Grŵp Masnach 
Deg 
Bangor/Bangor 
Fair Trade 
Group 

Bywoliaeth 
Gynaliadwy  

Malawi Cefnogi prosiectau ym Malawi sy’n 
galluogi pobl sy’n byw ag HIV/AIDS i 
ddatblygu bywoliaeth gynaliadwy, cael 
triniaeth ART, a gwella eu gwydnwch i sioc. 
Codi ymwybyddiaeth pobl yng Nghymru  o 
ddiwylliant, traddodiadau, dulliau ffermio 
a chynnyrch Masnach Deg Malawi a’r 
anawsterau a wynebir gan gymunedau yn 
Affrica.  

£14,280.00 

Heart for 
Africa 

Bywoliaeth 
Gynaliadwy 

Tanzania Gwneud ein mudiad partner, Grŵp 
Menywod Moriah, yn fwy effeithiol o fewn 
eu cymuned drwy gefnogi 5 aelod o’r grŵp 
gyda buddsoddiad i ddatblygu eu busnesau 
bach, gan greu mwy o incwm. Bydd 30% o’r 
elw yn cael ei fuddsoddi i helpu menywod 
eraill i ddechrau busnesau newydd ac i 
gynorthwyo aelodau o’r gymuned i gael 
addysg a hyfforddiant sgiliau. 

£5,000.00 



Life for African 
Mothers 

Iechyd Liberia Byddwn yn helpu i leihau marwolaethau 
ymysg mamau yn Liberia drwy gynnig dau 
ddiwrnod o ddatblygu proffesiynol ar gyfer 
60 o fydwragedd o gylch y brifddinas  
Monrovia. Bydd yr hyfforddiant yn cael ei 
arwain gan aelodau o’n rhwydwaith o 
fydwragedd yn Liberia, a hyfforddwyd yn 
flaenorol gennym ni, a’i gefnogi gan 
fydwragedd o Gymru dros Zoom. 

£3,182.30 

Elusen Iechyd 
Bae Abertawe  

Iechyd Liberia "Cyflawni Asesiad a Thriniaeth Brysbennu 
Brys (ETAT) Sefydliad Iechyd y Byd ynghyd 
â hyfforddiant i weithwyr gofal iechyd 
rheng flaen yn Liberia. 

£14,950.00 

Treeflights Ltd Y Newid yn 
yr Hinsawdd 
a’r 
Amgylchedd  

Kenya Cael gafael ar feddyginiaethau a 
chyflenwadau hanfodol ar gyfer adran frys 
bediatrig ysbyty ELWA, gan gynnwys 
cyfarpar diogelu personol. 

£10,000.00 

 


