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Stori Ian 

Roedd fy nhaid yn perthyn i’r Eglwys 
Fethodistaidd. Fyddai o ddim yn hapus o wybod 
’mod i’n byw ar y stryd ond mi fyddai’n hapus o 
wybod ’mod i’n cael cymorth gan yr Eglwys Fethodistaidd.

Rwyf wedi cael llawer o wahanol swyddi. Mi fues i’n gweithio fel saer, 
fel tasgmon i’r BBC ac mewn ysbytai yn yr ardal yma. Roeddwn i’n arfer 
byw mewn fflat ond mi es i ar ôl efo’r rhent a dyma nhw’n fy nhroi i 
allan.

Rwy’n dod i Ganolfan Fethodistaidd Bryste ers rhyw chwe mis. Mae’r 
prydau rydym ni’n eu cael yn ardderchog. Mae Paul y cogydd yn gwneud 
bwyd gwych! Mi wnaethon nhw roi sach cysgu i mi hefyd, un trwchus, 
cynnes, braf…mae’n golygu llawer i mi.

Y bobl sy’n gwneud y lle yma’n arbennig. Rwyf wedi gwneud llawer o 
ffrindiau yn y ganolfan. Rydym ni’n gofalu am ein gilydd. Mae’n bwysig 
cael rhywun i siarad ag ef.

Dydy hi ddim yn braf bod yn ddigartref. Rydych chi’n mynd yn oer ac yn 
wlyb ac mae pobl yn edrych i lawr arnoch chi. Mae arna i eisiau dweud 
wrth bobl: “Dydw i ddim yn gardotyn, dim ond rhywun sy’n trio cael 
trefn ar fy mywyd unwaith eto.”
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Stori Ellie 

Fy enw i yw Ellie ac rwy’n ddigartref ers 
ychydig fisoedd nawr. Mae’n fywyd caled, ac 
yn beryglus hefyd i fenyw.

Am bymtheg mlynedd roedd gen i d , lle 
roeddwn yn byw gyda fy nhri plentyn. Nawr 
rwy’n chwilio am loches ble bynnag alla’ i neu yn cysgu ar y strydoedd, 
a dydy fy mhlant ddim gyda fi rhagor. Rwy’n treulio’r dydd yn ceisio cael 
bwyd a lloches. Ond mae’n rhaid i chi ddal ati.

Y peth gwaetha yngl n â bod yn ddigartref yw bod yn oer a gwlyb. Yng 
Nghanolfan Fethodistaidd Bryste, galla i gael dillad sych, cael cawod 
a golchi fy nillad. Mae brecwast a cinio i’w cael. Maen nhw wedi rhoi 
pabell i mi, a sach cysgu – popeth mae arna i ei angen. Maen nhw’n 
werth y byd.

Pan ydw i allan ar y strydoedd, rwy’n osgoi pobl. Ond i mewn yma, rwy’n 
teimlo’n ddiogel. Y ganolfan yw’r man lle rwyf yn teimlo fwyaf diogel. 
Dwn i ddim beth wnawn i hebddyn nhw.

Mae stigma yngl n â bod yn ddigartref, ond mae llawer ohonon ni yn 
bobl barchus a deallus. Rwyf yn gweddïo bob bore, dydw i ddim yn rhoi 
loes i neb ac rwy’n dal i geisio bod yn berson gwell.

Mae arna i eisiau dweud wrth bobl mas fanna: rhowch gyfle i ni. 
Rhowch funud fach o’ch amser i ni, dim ond i ddweud “S’mae”. Dyna’r 
peth gorau y gallech ei wneud i helpu.
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Stori Ferenc  

Fy enw i yw Ferenc*, rwy’n dod o Hwngari ac rwy’n 
ddigartref.

Cefais ddamwain ddifrifol yn y gwaith tua blwyddyn 
yn ôl: syrthiais o uchder o bron i 9.5 metr (31 
troedfedd). Mae mendio wedi bod yn broses araf 
ac anodd. Byth ers hynny, mae wedi bod yn anodd 
ymdopi.

Oni bai am y prydau bwyd maen nhw’n eu rhoi i mi 
yng Nghanolfan Fethodistaidd Bryste, fyddwn i ddim yn gallu cadw’n fyw. 
Mae’r staff mor hoffus, bob amser â gwên a gair caredig ar fy nghyfer. Maen 
nhw hefyd yn barod i wrando ar fy nhrafferthion a rhoi cyngor da. Maen nhw 
wedi fy helpu yn aruthrol.

Diolch i’r ganolfan, gallaf gael dillad newydd, golchi dillad a chadw fy hun yn 
lân. Dydw i ddim yn hoffi i bobl wybod fy mod i’n ddigartref. Rwy’n ceisio 
cuddio’r peth os gallaf.

Mae’n wirioneddol anodd byw mewn pabell. I mi, diogelwch yw’r brif broblem. 
Dydw i byth yn si r fydd fy mhethau i’n dal yno pan ddof yn ôl. Rwy’n ceisio 
cadw’n ddiogel, ond does dim y fath beth â diogelwch pan fyddwch chi’n 
ddigartref. Mae’n fywyd unig.

Mae dod i’r ganolfan a chymdeithasu â’r staff a gwesteion eraill yn help i 
fy iechyd meddwl. Rwyf wrth fy modd yn chwarae gwyddbwyll ac mae gen 
i ffrindiau yn y ganolfan sy’n chwarae gwyddbwyll gyda mi – mae’n ffordd 
wych o anghofio fy mhroblemau am sbel. Dydw i ddim yn meddwl y buaswn 
i’n gallu ymdopi heb y ffrindiau rwyf wedi eu gwneud yma. Rwy’n teimlo fod 
pobl yn fy ngharu, yn y ganolfan – dyna’r ffordd orau y gallaf ei ddisgrifio.

Byddai’n dda gen i petai pobl allan yn fanna yn fwy parod i gadw meddwl 
agored. Does neb eisiau bod yn ddigartref, ond mae bywyd yn gymhleth 
ac mae pobl yn eu cael eu hunain mewn sefyllfaoedd anodd weithiau. 
Dydy hynny ddim yn eu gwneud yn well na gwaeth na neb arall. Ceisiwch 
gydymdeimlo – a’r tro nesaf, beth am roi gwên fach. Dyna’r cyfan y mae’n 

ei gymryd weithiau i rywun digartref deimlo’n well.                                        
                                                                                    * ynganir ‘Ffranc’
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Stori Ciaran 

Rwyf wedi dioddef o broblemau iechyd meddwl 
drwy fy oes. Pan ydych chi’n teimlo’n isel, 
gallech chi fod yn byw mewn t  mawr, crand 
gyda phwll nofio a fyddech chi dal ddim 
yn hapus. Roeddwn i’n teimlo mor flin, a 
meddyliau negyddol yn fy meddiannu.

Pan gyrhaeddais i Fryste, roeddwn i’n byw mewn fan a doedd gen i 
ddim arian. Soniodd rhywun wrtha i am Ganolfan Fethodistaidd Bryste 
ac mi ddechreuais i ddod yma. Roedd hynny ddeng mlynedd yn ôl – ac 
rwy’n dal i ddod yma drwy’r amser. Mae’r staff wedi bod mor groesawus 
ac wedi fy helpu’n aruthrol wrth imi wella.

Rwy’n mwynhau cael pryd o fwyd gyda fy ffrindiau yma yn y ganolfan yn 
hytrach na bwyta ar fy mhen fy hun gartref. Mae’n fy helpu i deimlo’n 
llai unig. Rwyf hefyd yn mwynhau dod yma i wneud y garddio. Mae’n 
gwneud i mi deimlo’n dawel ac yn llawn heddwch yn fy nghalon. 
Mae’n braf cael rhywbeth i edrych ymlaen ato. Rwyf wedi plannu 
bylbiau blodau a pherlysiau a fi sy’n gofalu am ddyfrio’r planhigion. Fy 
mreuddwyd yw dechrau fy musnes garddio bach fy hun un diwrnod.

Rwyf hefyd yn mynd i’r gwasanaethau yng nghapel y ganolfan. Rwy’n 
gweddïo bob dydd, yn enwedig dros fy nheulu a’m ffrindiau. Pan 
fyddwch yn derbyn Duw yn eich bywyd, dydych chi ddim ar eich pen 
eich hun wedyn. Pan fydd pethau’n mynd yn dda, gallwch ddiolch i 
Dduw, a phan fydd pethau’n wael gallwch ofyn i Dduw am gymorth.

Rydw i’n berson mwy caredig, cyfeillgar a phositif ers imi agor fy 
nghalon i’r Arglwydd.
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Stori Paul 
(Cogydd Canolfan Fethodistaidd Bryste)

Mi wnes i gerdded allan ar fy nheulu pan oeddwn i’n 
bymtheg oed, o achos doedd arna i ddim eisiau neb 
yn dweud wrtha i beth i’w wneud. Roeddwn i’n gaeth i 
gyffuriau ac alcohol ac wedyn mi ddechreuais i werthu 
cyffuriau hefyd. Bywyd truenus oedd gen i, cylch 
cythreulig o gymryd cyffuriau, byth yn teimlo’n fodlon, 
eisiau mwy drwy’r amser.

Rwy’n cofio eistedd yn fy nghell yn y carchar pan 
sylweddolais: rhaid i bethau newid. Roedd yn ddydd fy mhen-blwydd yn 40 oed a 
doedd gen i ddim un cerdyn, dim teulu yno gyda mi – doedd gen i neb. Ymunais â 
rhaglen 12 cam ac erbyn imi ddod allan o’r carchar, roeddwn i’n ddyn gwahanol. 
Cysylltais â ’nheulu eto a wnes i ddim cymryd cyffuriau o gwbl.

Yn fuan wedi imi gael fy rhyddhau, gofynnodd ffrind sy’n gwirfoddoli yng Nghanolfan 
Fethodistaidd Bryste a fuaswn i’n hoffi helpu yn y ganolfan. Roeddwn wedi cael 
fy hyfforddi i fod yn gogydd ac felly penderfynais ddechrau gwirfoddoli yn y gegin 
a pharatoi’r prydau. Wyth mlynedd yn ôl oedd hynny ac rwyf bellach yn cael fy 
nghyflogi fel cogydd llawn-amser yno.

Rydym yn bwydo tua 100 o bobl y dydd, mwy weithiau. Mae llawer o’r bobl sy’n 
dod i’r ganolfan heb le i fyw a heb ddim arian. Mae arna i eisiau rhoi’r pryd gorau 
posibl iddyn nhw, oherwydd rwy’n gwybod mai dyna’r unig bryd fyddan nhw’n ei 
gael y diwrnod hwnnw, mae’n debyg.

Rwyf wrth fy modd gyda fy swydd. Rwyf wedi gweithio mewn llawer o geginau ond 
yn hollol bendant dyma’r swydd orau gefais i erioed. Mae’n braf gwybod eich bod 
yn gwneud rhywbeth gwerth chweil. Mae pawb yn gwirfoddoli i roi cynnig ar bethau. 
Mae’n agoriad llygad.

Beth hoffwn i ei ddweud wrth bobl allan yna ydi hyn: dydy pobl ddigartref ddim 
gwahanol i chi a fi. Un diwrnod mae ganddyn nhw deulu, cartref, car, swydd…y 
diwrnod wedyn, maen nhw’n gallu bod yn ddigartref. Mae pobl yn aml yn meddwl 
mai arnyn nhw mae’r bai os ydyn nhw ar y stryd, ond dydy pethau ddim mor ddu a 
gwyn â hynny. Mae hi’n mynd yn anoddach ar bobl drwy’r amser y dyddiau hyn, ac 
mae hynny’n golygu ei bod hi hefyd yn fwy anodd i bobl ‘frwydro nôl’. Pobl gyffredin 
sydd wedi mynd i anawsterau yw pobl ddigartref, dyna i gyd.
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