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Dechrau Newydd – Y Camau Nesaf
Ar ddechrau mis Ebrill bu inni gyhoeddi prosiect newydd ac ynghyd â hynny, canolbwynt newydd ar gyfer Newid Cam. Mae’n
bleser mawr gennym ni fod yn rhan o’r cynllun Cyfamod y Lluoedd Arfog yn mynd i’r afael gyda straen difrifol ymysg cyn-filwyr,
gofalwyr a theuluoedd yn dilyn ein cais
llwyddiannus. Rydym yn ei ystyried fel cyfle
cadarnhaol i wella ein gwasanaeth.
Bydd y prosiect Camau Nesaf yn cynnig modd
i gyn-weithwyr y lluoedd, eu teuluoedd a’u
gofalwyr sy’n dioddef straen difrifol a
phroblemau iechyd meddwl fanteisio ar
lefelau unigryw a dwys o gefnogaeth er mwyn
cyflawni newid cadarnhaol hirdymor yn eu
bywydau. Mae’r gwasanaeth yn arbennig ar
gyfer y rheiny sydd ar hyn o bryd yn rhy wael i
chwarae rhan ymarferol a phrysur yn y
gymdeithas. Mae cydweithio gyda theuluoedd
a chyn-filwyr wedi’i adnabod fel ffactor hanfodol er mwyn helpu cyn-filwyr i symud ymlaen.
Hefyd gyda throthwyon llwyth achosion is,
gallwn ymroi i gynnig yr oriau angenrheidiol
ar gyfer y lefel yma o gefnogaeth.

Mentoriaid Cyfoedion
Camau Nesaf Newid Cam
wedi’u hariannu gan
AFCFT fesul ardal

Does dim modd cyflawni deilliannau rhagorol
pan fo pobl yn unig ac rydym yn hynod
ddiolchgar i’r tîm amrywiol a chryf eu
cymhelliad o fudiadau partner wnaeth gynnig eu
harbenigedd ac adnoddau er mwyn cefnogi
nodau’r prosiect. Mae cynnydd aruthrol o
ran gwasanaethau cyn-filwyr yng Nghymru, o
lefel Cynulliad i lefel
amgylchiadau
gwaith gwirioneddol mae pethau’n prysur
ddatblygu ac rydym yn falch iawn o fod yn
rhan ohonyn nhw. Mae yna wrth gwrs cryn
dipyn o ffordd o’m blaenau, ond mae’r lefelau
cynyddol o gydweithio, ffocws a phenderfyniad yn galonogol.
Er mwyn gofalu eu bod yn gymwys ar gyfer y camau nesaf, mae’n rhaid bod cyn-filwyr, aelodau eu teulu a gofalwyr yn meddu ar
neu wedi’u heffeithio gan y canlynol:
• straen difrifol, anghenion iechyd meddwl fel anhwylderau fel Anhwylder Straen Wedi Trawma cymhleth/iechyd meddwl gwael
hirfaith/dibyniaeth sydd ag effaith sylweddol ar eu gallu i gyflawni gweithgareddau o ddydd i ddydd.
• dydyn nhw ddim yn bodloni’r meini prawf ar gyfer gofal mewn argyfwng neu ofal cleifion mewnol.
• amryw anghenion neu anghenion cymhleth ac yn teimlo nad ydyn nhw’n derbyn y gefnogaeth gywir ac mae hyn yn effeithio’n
sylweddol ar eu bywydau o ddydd i ddydd.
• bod yn barod ac yn medru cydweithio gyda mentor cyfoedion ac asiantaethau priodol eraill i ofalu newidiadau cadarnhaol
hirdymor.
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Arloesedd
blygu ffyrdd newydd o gynorthwyo cyn-filwyr a’u
teuluoedd a brwydro yn erbyn straen difrifol.

“Mae ein prosiect Camau Nesaf yn cydweithio gyda
mwy na 20 o asiantaethau eraill ledled Cymru, gan
gynnig cefnogaeth cyn-filwyr-i-gyn-filwyr hanfodol a
chynorthwyo cyn-weithwyr y lluoedd, eu teuluoedd
a gofalwyr i fanteisio ar y gwasanaethau ac arbenigwyr mwyaf addas i’w hanghenion nhw.

Bydd y cyllid yn cynnig cefnogaeth a gweithgareddau
newydd i’r rheiny sy’n wynebu heriau iechyd meddwl
sylweddol ledled Cymru. Bydd yn help i wella lles cyn
-filwyr a’r rheiny sy’n annwyl iddyn nhw.

“Hoffem ofalu bod pob cyn-filwr yn derbyn
cefnogaeth, ac mae ein dull yn gofalu bod y rheiny
sy’n wynebu straen difrifol, a’r rheiny sy’n gofalu
amdanyn nhw, yn medru manteisio ar y gefnogaeth
orau posib.

Fe gyflwynwyd y grantiau drwy Gronfa Arloesedd
prosiect Camau Nesaf. Mae croeso i elusennau ac
asiantaethau cefnogi, sy’n gweithio fel rhan o
bortffolio partneriaeth Newid Cam ac yn cynnig
ffyrdd newydd o leddfu ffactorau straen sylweddol i
gyn-filwyr a’u teuluoedd, fanteisio ar y gronfa.

“Mae ein Cronfa Arloesedd newydd yn rhan o hyn,
ac yn annog elusennau ac asiantaethau i gydweithio
er mwyn cynnig datrysiadau atebol, ymarferol a
rhwydd i gyn-filwyr sydd wirioneddol eu hangen.”

Bydd y grantiau yn:
• Fodd i wasanaeth Iechyd Meddwl a Chyngor Ariannol Hafal gynnig arweiniad arbenigol i gyn-filwyr;

Mae’r cynllun grant yn rhan o brosiect Camau Nesaf
Newid Cam sydd wedi’i gefnogi’n hael gan yr
Ymddiriedolaeth Cronfa Cyfamod y Lluoedd Arfog.

• Cefnogi cynllun hyfforddi arbenigol ar gyfer
gweithwyr proffesiynol sy’n cydweithio gyda
theuluoedd cyn-weithwyr y lluoedd ac elusen hawliau plant TGP Cymru; ac,

Bu i NEWID CAM GYFLWYNO bron i £20,000 i ddat-

• Ariannu menter tynnu lluniau gan hwb
cymdeithasol cangen cyn-filwyr Gogledd Cymru,
Woody’s Lodge.
Dywedodd cyfarwyddwr Newid Cam, Geraint Jones
fod y grantiau’n rhan allweddol o nodau prosiect
Camau Nesaf.
“Bydd y grantiau hyn yn fodd i’n partneriaid portffolio gwerthfawr ariannu ymarfer newydd ac arloesol i
gyn-filwyr, eu teuluoedd a gofalwyr sydd angen
cefnogaeth i fynd i’r afael gyda straen difrifol,” dywedodd.

4

Cyn-filwyr Hŷn
Cwpwl o flynyddoedd yn ôl, roeddwn i wedi ymddeol a ddim
mewn cysylltiad gyda fy nheulu – gan eu bod 300 milltir i
ffwrdd yn Kent a Devon – a heb unrhyw ffrindiau agos gerllaw
a heb unrhyw beth i’w wneud o ddydd i ddydd.
Bu imi ddarganfod Newid Cam mewn archfarchnad, a bu iddo
newid fy mywyd. Erbyn hyn mae gen i lawer o ffrindiau
newydd a diwrnodau i edrych ymlaen atyn nhw gyda diolch i
Newid Cam.
Bob Graham, Y Rhyl

Mae CYN-FILWYR HŶN o Gonwy a Sir Ddinbych
wedi mynd ati i wneud ffrindiau newydd ac
wedi manteisio ar deimlad o gyflawniad newydd
gyda diolch i Brosiect Cyn-filwyr Hŷn Newid
Cam.

Pan fu i fy ngŵr – fu’n gwasanaethu yn Burma – farw
chwe blynedd yn ôl, roeddwn i ar goll. Roeddwn yn
ysgrifennydd ar ran ‘Burma Star Association’, a bu farw’r
holl aelodau. Bu i’r cyfeillgarwch arbennig gyda chynweithwyr y lluoedd beidio â bodoli bellach. Bu imi ymuno
â’r grŵp yng Nghaffi Troop Llandudno ac roeddwn i’n
teimlo’n gartrefol yn syth bin ac yn fodlon fy myd. Bu imi
wneud ffrindiau yno ac rydw i’n edrych ymlaen at fynd
yno.
Anne Gregory, Conwy

Mae’r grŵp yn cyfarfod pob prynhawn Gwener yn hwb
cymunedol i gyn-filwyr, Caffi Troop Llandudno i rannu
brawdgarwch a sgwrsio dros baned.
Ymysg y gweithgareddau oedd amrywiaeth o deithiau i
weld atyniadau lleol, cwisiau, prydau bwyd, gwersi
dawnsio – a hyd yn oed abseilio o’r Gogarth!
Bu i’r fenter hefyd gynhyrchu canllaw cefnogaeth am
ddim i gyn-weithwyr hŷn y Lluoedd Arfog. Cyn bo hir
byddan nhw hefyd yn cyhoeddi llyfr newydd o atgofion
y rheiny fu’n gwasanaethu.
Dywedodd cyfarwyddwr Newid Cam, Geraint Jones, ei
fod wedi’i syfrdanu gan lwyddiant y grŵp a’u hangerdd
tuag at y prosiect.
“Mae ein prosiect Cyn-filwyr Hŷn yn ymateb i anghenion cyn-filwyr hŷn a’u teuluoedd yn ardaloedd Caerdydd,
Conwy a Sir Ddinbych – ac, o fwrw golwg ar y tystebau
hyn, bu’n llwyddiant ysgubol,” dywedodd.
“Bu i’n grŵp yn y gogledd ganiatáu i lawer o bobl hŷn
fanteisio ar help, cefnogaeth a brawdgarwch hanfodol a
bu’r deilliannau yn ymarferol ac yn gwella bywydau’r
rheiny fu’n rhan o’r cynllun.
“Hoffem ddiolch i Gronfa Cyn-filwyr Hŷn Y Lleng
Prydeinig Brenhinol am eu cefnogaeth tuag at ein prosiect yn ystod y ddwy flynedd diwethaf.
“Rydym yn credu gall y dull hwn barhau i gefnogi cynfilwyr hŷn yn ein cymunedau, a byddwn yn ymdrechu i
ofalu gallwn gynnal y gwasanaeth pwysig hwn.”

Bûm yn aelod o Newid Cam ac yn wirfoddolwr am oddeutu
dwy flynedd a hanner erbyn hyn. Bu iddyn nhw ofyn llawer o
gwestiynau imi am sut roeddwn i’n ymdopi ar fy mhen fy
hun ac a oedd angen cefnogaeth arna i gydag unrhyw beth?
Felly bu iddyn nhw ofalu fy mod yn cysylltu gyda SSAFA a’r
Lleng Prydeinig Brenhinol ac yn y pen draw bu iddyn nhw
brynu meicrodon imi. Bu imi wirioneddol fwynhau fy
nghyfnod gyda Newid Cam ac yn enwedig yng Nghaffi Troop,
y cyfarfodydd galw mewn, cwisiau a gwibdeithiau – gan
gynnwys ymweliad i’r Coedardd yn Swydd Stafford a oedd yn
hynod wefreiddiol.
Terry Hughes, Llanelwy

Bu inni elwa’n sylweddol. Bu i fy ngŵr dderbyn help gyda’i fathodyn glas a help gyda’i
declyn clyw. Rydym yn mwynhau’r cyfarfodydd cyfeillgar ar ddydd Gwener ac yn
edrych ymlaen at ein Gwasanaeth Pabïau.
Irene Davies, Llandudno

Caiff Cyn-filwyr Hŷn Newid Cam ei gefnogi gan Gronfa Cyn-filwyr Hŷn y Lleng
Prydeinig Brenhinol, wedi’i ariannu gan y Canghellor yn defnyddio cyllid LIBOR.
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Cartref gofal Caerdydd yn anrhydeddu’r meirwon gyda Newid Cam.
Bu i BRESWYLWYR cartref gofal Caerdydd anrhydeddu’r meirwon yn eu Gwasanaeth Coffáu
eu hunain – gyda chefnogaeth gwasanaeth
mentora cyfoedion Newid Cam.
Bu i staff Cartref Gofal Woodcroft Hafod, yn Trowbridge,
benderfynu cynnal y goffadwriaeth wedi darganfod fod sawl
un o’r bobl dros 55 roedden nhw yn eu cefnogi yn gyn-filwyr
neu gyda chysylltiadau gyda’r fyddin.
Bu i’r cartref 60 gwely ymdawelu wrth i’r preswylwyr sefyll
mewn distawrwydd er mwyn cofio’r rheiny fu farw wrth
frwydro.

‘Arbennig ac Emosiynol’

Hefyd yn y gwasanaeth fe fu biwglwr, banerwyr o’r Lleng
Prydeinig Brenhinol, emynau a gweddïau. Hefyd bu aelodau
o’r Cymry Brenhinol o Farics Maindy gerllaw yn bresennol yn
y gwasanaeth.

Dywedodd rheolwr y cartref, Elaine Mather, bu i’r digwyddiadau Coffáu nodi anterth wythnosau o weithgareddau gan breswylwyr Woodcroft, gan gynnwys gwisgo
modelau pren mewn gwisgoedd y cyfnod a chreu
rhaeadr pabïau.

Roedd yn fore arbennig ac emosiynol, ac roeddem ni wrth
ein bodd yn gweld dros 80 o bobl yn bresennol, gan
gynnwys y rheiny sy’n rhan o gynllun Cyn-filwyr Hŷn Newid
Cam. Bu i ein preswylwyr, rhai ohonyn nhw â chysylltiadau
milwrol, werthfawrogi hyn yn fawr. Hoffwn ddiolch yn fawr
i bawb ynghlwm ac a ddaeth draw am eu cefnogaeth
aruthrol.
Elaine Mather Rheolwr, Cartref Gofal Woodcroft

Mae Newid Cam yn cydweithio gyda dros 20 o fudiadau
eraill ledled Cymru i gefnogi cyn-filwyr, eu teuluoedd a
gofalwyr sy’n wynebu straen difrifol. Mae’r cynllun hefyd yn
cynnig cefnogaeth bwrpasol i gyn-filwyr hŷn yng
Nghaerdydd, Conwy a Sir Ddinbych.

Caiff y prosiect Cyn-filwyr Hŷn ei gefnogi gan y Lleng
Prydeinig Brenhinol ac mae sesiwn galw mewn ar gyfer cyn
-weithwyr hŷn y lluoedd yn Hwb Cymunedol Trelái a
Chaerau rhwng 10yb a 3yp bob dydd Gwener.

Bu’n fendigedig cydweithio gyda staff Woodcroft a
chynnig y gefnogaeth i gyn-filwyr hŷn a’u teuluoedd yn
uniongyrchol yn eu cartref yn y modd hwn.
Liam Spillane Mentor Cyfoedion, Newid Cam

Ers ei sefydlu ychydig dros bum mlynedd yn ôl, bu i
Newid Cam gefnogi dros 2,000 o gyn-filwyr a’u
teuluoedd ledled Cymru. Bu sawl un o’r rheiny yn
wynebu heriau iechyd ac iechyd meddwl difrifol a
sylweddol yn sgil eu gwasanaeth yn y lluoedd.
Cafodd Newid Cam – sy’n cynhyrchu oddeutu £7 mewn
gwerth cymdeithasol am bob punt caiff ei wario – ei
amlygu droeon fel enghraifft o ymarfer gorau.
Llwyddodd Newid Cam i ffurfio ystod eang o
bartneriaethau gwerthfawr gyda’r sectorau preifat,

Caiff Cyn-filwyr Hŷn Newid Cam ei gefnogi gan Gronfa Cyn-filwyr Hŷn y Lleng
Prydeinig Brenhinol, wedi’i ariannu gan y Canghellor yn defnyddio cyllid LIBOR.
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Astudiaeth Achos Mentora Cyfoedion Ymyrraeth Lefel Isel
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Bu i Dr Peter Diaper wasanaethu fel technegydd
meddygol yn y Llynges Frenhinol am 10 mlynedd gan
lwyddo i ennill Medal Dewrder y Frenhines cyn ei
ryddhau ym 1983.
Yn ystod ei gyfnod yn gwasanaethu bu iddo brofi
sawl digwyddiad trawmatig gan gynnwys casglu cymar ymadawedig yn dilyn tân mewn ystafell yr injan
ar long a dyletswyddau casglu a dychwelyd yn ystod
rhyddhau Ynysoedd y Falklands ym 1982.
Yng Ngogledd Iwerddon, roedd Peter yn rhan o batrôl pedwar dyn gafodd ei ymosod arno yn ystod
gweithred stopio cerbydau ar wagen gwartheg. Fe
saethwyd a lladdwyd tri o’i gymrodyr, er gwaethaf
ymdrechion Peter i’w achub. Cafodd Peter ei achub
o’r un ffawd yn sgil camdaniad ond fe dreuliodd sawl
mis mewn coma wedi cael ei guro’n ddrwg. Fe
ddeffrodd ychydig fisoedd yn ddiweddaraf gydag
anafiadau wnaeth newid ei fywyd ac roedd wedi colli’r cyfle i ffarwelio gyda’i gymrodyr.
Cafwyd bod Peter yn dioddef o Anhwylder Straen
Wedi Trawma yn 2012 ond ni lwyddodd i gwblhau ei
gwrs triniaeth. Fe ail-ddechreuodd Peter ei driniaeth
gyda therapydd ymroddgar gyda Chyn-filwyr y GIG
Cymru yn 2018. Hefyd bu i Peter elwa o gefnogaeth
mentor cyfoedion Newid Cam, Kevin Hackett.
Roedd Peter ar wahân o’r gymdeithas yn isel ac yn
dioddef o orbryder. Roedd yn dioddef gyda
phroblemau poen ddirfawr ac yn cymryd meddyginiaeth pob dydd i ymdopi â’r boen. Roedd yn dioddef
o hunllefau ac yn aml iawn roedd wedi’i ganfod ar
lawr ei ystafell yn dilyn hunllef.
Yn dilyn asesiad anghenion cymdeithasol, fe
benderfynwyd bod symud o amgylch ei gartref yn
drafferth i Peter. Fe gyfeiriodd Kevin ei achos i’r SSAFA er mwyn manteisio ar gefnogaeth i osod lifft
grisiau ond ymhellach ymlaen fe ganfuwyd fod hyn
yn amhosib oherwydd strwythur y tŷ.
Yn y cyfamser, fe wnaeth Peter a Kevin barhau i gyfarfod a mynd i’r afael â phroblemau yn ymwneud â
chymhelliant, cwsg ac ymwneud yn gymdeithasol. Fe
drefnodd Kevin bod aelod o’r Gymdeithas Llynges
Frenhinol leol yn ‘bartner’ i Peter yng nghyfarfodydd
y grŵp. Bu i hyn roi hwb i hyder Peter, fe wnaeth
wneud ffrindiau a chysylltiadau newydd ac aeth ati i
ddechrau mynychu digwyddiadau cymdeithasol a
ffurfiol.
Fe gyfeiriodd Kevin achos Peter i Help For Heroes i
dderbyn cefnogaeth er mwyn manteisio ar glinig rheoli poen yn Ysbyty Brenin Edward y VII yn Llundain.
Roedd Kevin yn bresennol pan gafodd
Peter ei asesu yn ei gartref.

Yn dilyn
mynychu’r clinig
a chwrs preswyl
pedwar diwrnod, fe
benderfynodd
Peter werthu ei
dŷ ac erbyn hyn
mae wedi
symud i gartref
llai a mwy addas.
Drwy gydol ei
driniaeth, bu i
Kevin fynd gyda
Peter ar ymweliadau datguddiad graddedig er
mwyn mynd i’r
afael gyda’i orbryder mewn
mannau cyhoeddus. Yn ystod un daith, fe ddywedodd Peter fod sŵn ac arogl wagen gwartheg yn
parhau i achosi gorbryder iddo ac fe soniodd am
union amgylchiadau y digwyddiad yng Ngogledd
Iwerddon. Cafodd hyn ei adrodd yn ôl i therapydd
Cyn-filwyr y GIG Cymru Peter er mwyn ei helpu
gyda’i driniaeth. Yn hwyrach ymlaen bu i Kevin fynd
gyda Peter ar ymweliadau datguddio pellach gyda
chefnogaeth i arwerthiannau gwartheg. Yn y pen
draw bu i hyn helpu i Peter oddef wagen benodol,
ei gyffwrdd a rheoli ei ymateb i bobl yn dod allan
o’r wagen neu o du ôl i’r wagen heb rybudd.
Yn dilyn trafodaeth bellach gyda therapydd Peter,
dengys bod angen iddo ffarwelio gyda’i gymrodyr
meirw o Ogledd Cymru. Aeth Kevin gyda Peter i’r
Coedardd Coffáu Cenedlaethol yn Swydd Stafford
iddo fedru gwneud hyn.
Mae Peter wedi cwblhau ei therapi erbyn hyn ac
mae’n fwy cymdeithasol erbyn hyn nac a fu am gryn
dipyn o amser. Mae hefyd erbyn hyn yn aelod
gwerthfawr ac uchel ei barch ymysg cymuned y
Llynges Frenhinol.
Mae’n defnyddio’i doethuriaeth yn y maes iechyd a
lles cymdeithasol drwy wirfoddoli fel llywydd clinig
rheoli poen yn ei feddygfa leol. Mae wedi lleihau ei
ddefnydd o feddyginiaeth i leddfu poen i un degfed
o’i lefel flaenorol. Mae’n cysgu’n well, yn llawer hapusach ac yn llawer cryfach ei gymhelliad.
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