Dyma eich canllaw cyfleus ar sut mae
digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd Bwyd
am Oes yn dod â phobl o bob oed a
chefndir ynghyd drwy fwyd.

Pam mae
digwyddiadau
Dewch at Eich
Gilydd Bwyd
am Oes yn
bwysig…

I blant
Nid yw bron hanner y
plant yn y DU yn mynd
allan i’r awyr agored
gyda’u teuluoedd.

?
Mae plant wedi colli
cysylltiad ag o ble mae
eu bwyd yn dod.

I bobl hŷn
Mae dros 200,000 o
bobl hŷn yn mynd dros
fis heb siarad â ffrind
neu aelod o’r teulu. Mae
bron i hanner y bobl hŷn
mewn cartrefi gofal yn
dioddef o iselder.
Maen nhw’n dweud bod
hyn yn ‘rhan arferol o
heneiddio’

I bawb arall
Mae mwy na naw miliwn o bobl yn dweud eu bod yn
aml neu wastad yn teimlo’n unig.
Mae teuluoedd yn y DU yn bwyta’r deiet sydd wedi’i
brosesu fwyaf yn Ewrop, ac felly nid ydynt yn aml yn
bwyta bwyd go iawn.
Mae digwyddiadau Dewch at Eich gilydd Bwyd
am Oes yn gyfle i dreulio amser gyda’r bobl o’n cwmpas
nad ydym fel arfer yn cael cyfle i gysylltu â nhw.
A pha ffordd well o ddod i adnabod pobl na mynd yn
ôl i’r pethau syml: coginio, tyfu a bwyta gyda’n gilydd.
Dyma bethau y gall pawb ymuno ynddyn nhw, waeth
pa mor hen neu ifanc ydyn nhw, neu o ble y dônt neu
ble maen nhw’n byw..
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… yn unrhyw ddigwyddiad,
boed fawr neu fach, lle mae
cenedlaethau gwahanol yn
dod ynghyd i dyfu, rhannu neu
goginio bwyd gyda’i gilydd.
… yn gallu bod yn
barti stryd lle mae’r
gymdogaeth gyfan yn
rhannu gwledd.

… yn ffordd wych o gael eich
cymuned i gymryd rhan mewn
tyfu a bwyta bwyd gyda’i gilydd,
drwy ddefnyddio rhandiroedd
lleol neu erddi cymunedol mewn
ysgolion neu gartrefi gofal efallai.
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… yn gallu bod yn grŵp o blant
ysgol sy’n ymweld â chartref
gofal lleol i gael sgwrs fer a
byrbryd.
… yn gallu bod yn
rhywbeth bach a hawdd
ei drefnu. Gall fod yn llond
ddwrn o bobl o wahanol
oedran yn eistedd gyda’i
gilydd ac yn rhannu
platied o fwyd da.

Lledaenwch y llwyddiant!
Anfonwch eich lluniau atom ni – Byddai’n wych gweld
y lluniau o’ch digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd
fel y gallwn eu rhannu ar ein sianelau cyfryngau
cymdeithasol
Rhannwch eich stori – Gadewch i bobl wybod beth
rydych yn ei wneud i gefnogi eich cymuned drwy
ddigwyddiadau Dewch at eich Gilydd Bwyd am Oes.
Gallwn eich cynorthwyo i wneud hyn.
Defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol – Bydd llawer
o sgyrsiau yn digwydd ar y cyfryngau cymdeithasol
ynghylch sesiynau Dewch at Eich Gilydd, felly ymunwch
ynddyn nhw!
@SAfoodforlife
#DewchatEichGilydd
#LoteriGenedlaethol

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn
cefnogi’r rhaglen Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes
dros y 4 blynedd nesaf. Byddwn yn parhau i weithio
gyda chymunedau i greu mudiad parhaol lle y bydd
digwyddiadau Dewch at Eich Gilydd yn cael eu cynnal yn
rheolaidd ledled y DU.
Rhai ystadegau:
Dros bedair blynedd, byddwn yn gweld cymunedau’n
cynnal o leiaf 10,000 o ddigwyddiadau Dewch at Eich Gilydd
o gwmpas y DU, sy’n dod â thros 160,000 o bobl ynghyd.
Rhai effeithiau:
Rydym am weld cenedlaethau gwahanol yn creu
cysylltiadau cryfach gyda’i gilydd mewn cymunedau
drwy goginio, tyfu a rhannu bwyd da, a fydd yn arwain
at berthynas hapus ac iach gyda bwyd a gwell iechyd a
llesiant.

Cysylltwch
Os oes angen rhagor o help neu gyngor arnoch, neu
os ydych am roi gwybod i ni beth rydych wedi bod
yn ei wneud i gefnogi digwyddiadau Dewch at Eich
Gilydd Bwyd am Oes, hoffem glywed gennych felly
cysylltwch â Dale neu Vick.
Dale Cranshaw, Pennaeth Rhaglen Dewch at Eich Gilydd
Bwyd am Oes: dcranshaw@soilassociation.org
Vick Jones, Swyddog y Rhaglen:
vjones@soilassociation.org
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