
Horizon yn cyllido fan drydan newydd ar gyfer Banc Bwyd Gwledig
Cyn bo hir bydd y Banc Bwyd Gwledig yn teithio ar hyd 
lonydd Ynys Môn mewn fan drydan newydd sbon ar ôl 
cael rhodd gan gynllun Rhoddion Elusennol, Cymorth 
Cymunedol a Nawdd Horizon.

Mae darparu gwasanaethau hanfodol i’r rheini 
sydd mewn angen yn gallu bod yn her ar y gorau, 
ond pan fydd eich gwasanaethau’n ceisio cyrraedd 
dros 700 cilometr sgwâr o gefn gwlad, mae’r 
her honno’n gallu edrych bron yn amhosibl. 

Mae’r Banc Bwyd Gwledig yn darparu wythnos o fwyd 
mewn argyfwng i bobl leol sydd mewn trallod; yn 2016 
cafodd 1,256 o gyflenwadau bwyd brys eu dosbarthu ar 
Ynys Môn. Fel rhan o rwydwaith cenedlaethol o fanciau 
bwyd, gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Trussell, mae’r 
Banc Bwyd Gwledig yn gweithio i frwydro yn erbyn tlodi ar 
draws yr ynys.

Cododd yr angen am wasanaeth danfon pan ddaeth hi’n 
amlwg nad oedd rhai pobl yn gallu teithio i ganolfannau 
casglu oherwydd anabledd neu ddiffyg arian. Fel prosiect 
sy’n cael ei ariannu gan grwpiau cymunedol ac eglwysi lleol 
ac sy’n cael ei redeg yn gyfan gwbl gan wirfoddolwyr, roedd 
hi’n hanfodol dod o hyd i ffordd gost-effeithiol o deithio. 

Cyflwynodd y Banc Bwyd Gwledig gais i gynllun 
Rhoddion Elusennol, Cymorth Cymunedol a Nawdd 
Horizon i godi arian i brynu fan drydan lawn a 
fyddai’n lleihau’r costau rhedeg yn sylweddol, gan 
arbed tua £100 yr wythnos mewn costau tanwydd 
a chan leihau ôl troed carbon y mudiad. 
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Dywedodd Martin Brook, Swyddog Cyswllt y Banc Bwyd 
Gwledig: “Ni ydy’r unig fanc bwyd sy’n danfon ar Ynys Môn 
ac ar hyn o bryd rydyn ni’n cefnogi hyd at 30 o unigolion a 
theuluoedd bob wythnos, sydd yn nifer sydd ar gynnydd yn 
anffodus.”

“Bydd y fan newydd yn golygu bod modd i ni gyrraedd y 
rheini sydd yn yr angen mwyaf a sicrhau bod rhagor o arian 
yn mynd i ddarparu cefnogaeth yn hytrach na thrafnidiaeth.” 

I ddysgu mwy am y Banc Bwyd Gwledig, gallwch chi fynd 
i’w gwefan neu eu dilyn ar Twitter a Facebook i gael eu 
newyddion diweddaraf. Os hoffech chi wybod mwy am y 
cymorth cymunedol mae Horizon yn ei gynnig a sut gallech 
chi wneud cais, ewch i www.horizonnuclearpower.com/
cefnogir-gymuned.
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