
Prosiect yw Magnify You a ddechreuwyd yn Ne Affrica gan Jane 

Day, un o Bartneriaid Cenhadaeth yr Eglwys Fethodistaidd.

Nod y prosiect yw grymuso merched fel y byddant yn bobl nerthol 

a phwerus ac yn cyflawni eu potensial, drwy fod yn hwy eu 

hunain i raddau helaethach. Mae’r prosiect yn cyfuno gwahanol 

dechnegau proffesiynol er mwyn torri trwy ddoluriau’r gorffennol, 

rhwystrau yn y presennol a meini tramgwydd yn y dyfodol. 

Mae’r prosiect yn canolbwyntio ar hyrwyddo tri pheth ymhlith y 

rhai sy’n cymryd rhan: cael hyd i’r dewrder sydd gennym ni i gyd 

oddi mewn i ni; canfod atebion creadigol pan fyddwn yn methu 

symud ymlaen mewn bywyd, a chael hyd i arferion newydd a 

ffyrdd newydd o feddwl sydd yn newid bywyd er gwell. 
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Magnify You
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Er mwyn gwneud hyn, mae Magnify You yn darparu hyfforddiant, 

encilion a chyrsiau ar gyfer merched o wahanol gefndiroedd. 

Hyd yma, mae dros 200 o ferched wedi mynychu rhaglen 

arweinyddiaeth Magnify. Mae’r hyfforddiant a’r cyrsiau yn helpu’r 

rhai sy’n cymryd rhan i ddefnyddio eu profiad a’u hanes er mwyn 

dathlu pwy ydynt yn awr a hefyd i ysbrydoli ac arwain eraill yn eu 

cymunedau a’u heglwysi. Mae’r encilion yn cynnig cyfle i ferched 

gael eu gwynt atynt ac ailgydio yn eu bywyd ysbrydol.

Dyma eiriau hyfryd gan Marianne Williamson, awdur, actifydd ac 

arweinydd ysbrydol Americanaidd, sydd yn cyffwrdd â hanfod yr 

hyn y mae Magnify You yn ceisio ei feithrin ym mhob merch sy’n 

cymryd rhan: 

“Cawsom ein geni i amlygu gogoniant Duw, sydd o’n 

mewn ni i gyd. Nid rhai ohonom yn unig ond pawb. Ac 

wrth inni adael i’n goleuni ni lewyrchu fe fyddwn, er yn 

anymwybodol o hynny, yn rhoi caniatâd i bobl eraill wneud 

yr un peth. Wrth i ni gael ein rhyddhau o’n hofn ein hunain, 

mae ein presenoldeb o reidrwydd yn rhyddhau eraill.” 

Nod Magnify You yw datgloi potensial pob un o’r merched y maent 

yn gweithio â hwy. Nid dim ond eu derbyn fel y maent ond dathlu, 

yn ogystal, y siwrnai sydd wedi eu llunio.
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Mae Restored yn newid y stori ar gyfer merched sydd wedi eu dal 

mewn cylch o gam-drin, a hynny trwy gefnogi goroeswyr, eiriol 

drostynt a rhoi rhan i ddynion yn y sgwrs.

Ers 2010, bu Restored yn breuddwydio am fyd lle na fydd eglwysi’n 

goddef camdriniaeth ond lle byddant yn hytrach yn cynnig noddfa 

ddiogel i oroeswyr, lle’r adferir eu hiechyd a lle dangosir dyfnder 

cariad Duw tuag atynt. Mae cam-drin yn dwyn oddi ar ddynion, 

merched a phlant eu hunaniaeth, eu diogelwch a’u gwerth. Mae 

ar y bobl sy’n gweithio i Restored eisiau rhoi’r pethau hyn yn ôl 

iddynt.

Canolbwynt eu holl waith yw’r Rhwydwaith Goroeswyr. Mae’n 

cynnig man diogel hollbwysig lle gall merched a gafodd eu cam-

drin gefnogi ei gilydd o fewn cymuned o bobl sy’n deall ac a fydd 

yn eu calonogi wrth iddynt gofleidio gobaith newydd. Dywedir yn 

Restored mai braint yw cyd-deithio â merched rhyfeddol a dewr 

sydd ar daith tuag adferiad. Eu gobaith yw y bydd pawb sydd wedi 

goroesi cam-drin yn y cartref yn ymwybodol o’u gwerth cynhenid 

a bod Duw yn eu caru.
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“Fe wnaeth Restored newid nid yn unig fy stori ond hefyd 

fy mywyd. Dwi wedi teimlo cariad Duw trwy bob e-bost a 

hysbysiad a ddarllenais ar Facebook. Pan oeddwn yn meddwl 

nad oedd gen i neb allai ddeall fy stori, cefais hyd iddynt 

[Restored] a dechreuais deimlo gobaith, ac roeddwn i’n gallu 

breuddwydio am well dyfodol. Diolch o galon i chi am eich 

holl waith a’r holl gariad rydych yn ei roi i bobl bob dydd.”

Goroeswr

Mae’n bwysicach nag erioed yn awr bod lleisiau goroeswyr yn cael 

eu clywed. Mae’r Rhwydwaith wedi tyfu yn ystod y pum mlynedd 

diwethaf ond yn ystod y flwyddyn diwethaf, yn rhannol oherwydd 

pwysau’r cyfnodau clo, mae’r galw wedi ffrwydro. Yn 2020 bu 

cynnydd o 89% yn y Rhwydwaith, mewn dim ond deuddeng mis. 

Mae’r cyfnodau clo wedi gwneud pethau’n waeth o safbwynt cam-

drin, ond mi fu’n gyfnod clo ar rai merched ers amser maith neu 

felly roedd hi’n teimlo.

“Mae darllen pethau ar Rwydwaith y Goroeswyr fel mynd 

allan drwy’r drws a chlywed awel braf ar ôl cael eich cau i 

mewn am flynyddoedd. Mae wedi rhoi nerth i mi pan nad 

oeddwn i’n gwybod sut i ddal ati. A dewrder i barhau i greu 

bywyd newydd i fy mhlant a finnau. Yn rhydd a diogel.”

Goroeswr

Rydym yn gweithio nid yn unig i gefnogi goroeswyr ond hefyd i 

atal y cam-drin rhag digwydd yn y lle cyntaf. Byddwn yn parhau i 

fod ar gael, gan gefnogi merched ar y daith tuag at ryddid a helpu 

eglwysi i fod yn gymdeithion iddynt, faint bynnag o amser y bydd 

hynny’n ei gymryd.
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Yn Uganda mae mamau yn eu harddegau yn ailysgrifennu eu 

storïau. 

Os ydych yn byw mewn man gwledig yn Uganda, mae’n anodd 

bod yn fam ifanc – a dyna brofiad Jackline. Dim ond 17 oed oedd 

hi pan aned ei merch. Roedd tad ei phlentyn wedi ei gadael, a’i 

theulu hi ei hun wedi ei gwrthod, ac roedd Jackline a’i baban bach 

yn wynebu anawsterau anhygoel. Roedd yn anodd iawn cael dau 

ben llinyn ynghyd.

Mae mamau ifanc fel Jackline yn gallu wynebu dieithrio, 

camwahaniaethu a stigma yn eu cymunedau lleol. Ar ôl geni’r 

fechan, methodd Jackline gael swydd ac felly doedd hi ddim yn 

gallu prynu’r hanfodion ar gyfer ei merch. Ar adeg pan fuasai 

llawer o famau yn llawn llawenydd wrth fagu eu baban newydd-

anedig, gadawyd Jackline yn ddiymgeledd. “Doedd gen i ddim 

dillad o gwbl i’w rhoi iddi… fedrwn i ddim fforddio dim byd,” 

meddai hi. “Sylweddolais nad oedd gen i ddim dyfodol.”
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Mae mamau ifanc fel Jackline yn Uganda wledig ymhlith y merched 

sydd fwyaf ar y cyrion yn y wlad honno. Yn aml iawn nid oes 

ganddynt yr wybodaeth, na’r gefnogaeth angenrheidiol, i wneud 

dewisiadau goleuedig am eu hiechyd atgenhedlol nac am eu 

dyfodol. Mae hyn yn gallu arwain at gylch mileinig sef beichiogi’n 

ifanc a diffyg cyfle mewn bywyd – gan adael merched ifanc a’u 

plant mewn cylch didrugaredd o dlodi. 

Mae partner lleol All We Can yn gweithio gyda mamau fel Jackline 

– sydd yn aml yn ferched ifanc a gafodd eu treisio a’u gwrthod ac 

sydd wedi pellhau oddi wrth eu teulu a’r gymdeithas ehangach 

– a’u helpu i ailysgrifennu stori eu bywyd a chael rheolaeth dros 

eu dyfodol eu hunain. Trwy hyfforddiant i gael gwaith ac ennill 

bywoliaeth, pecynnau i ddechrau busnes bach, a gwersi mewn 

sgiliau bywyd, mae partneriaid lleol All We Can yn y rhanbarth yn 

mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r heriau hyn.

“Rydym yn cael hyd i’r genethod hyn pan fyddant wedi colli 

gobaith… maent yn rhannu eu stori â’r dagrau’n powlio i lawr eu 

bochau. Rwan, heddiw, byddwn ni’n rhannu â nhw ac maen nhw’n 

gallu mentro gwenu,” meddai Sarah, cyfarwyddwr partner lleol All 

We Can yn Uganda, sydd yn gyfrifol am y rhaglen drawsnewidiol 

hon. “Maen nhw’n teimlo’n hyderus y byddan nhw, ar ddiwedd eu 

cwrs, yn gallu creu busnes bach i’w cynnal nhw a’u plant.”

Mae All We Can yn cefnogi merched sydd ar eu pennau eu hunain 

heb neb i’w cefnogi. Trwy hyfforddiant, gofal a chariad maent yn 

ailddarganfod gobaith ac yn gallu cyflawni eu potensial unwaith 

eto. Tybed a oes pobl yn eich bywyd chi neu yn eich eglwys, y 

gellid rhoi mwy o gyfle iddynt gyflawni eu potensial?

I wybod mwy ewch i www.allwecan.org.uk
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