
Charlie
a'r bwystfil amryliw



Pan wnaeth Mam a Dad wahanu...

...doeddwn i ddim yn gwybod sut i deimlo.



Teimlais yn ofnus...

... ac yn ddryslyd.

Teimlais yn grac...

... ac yn drist.



mathau o emosiynau
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crac
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hapus
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Doedd adref ddim 
yn teimlo fel lle da 
rhagor...

... oherwydd doedd 
Mam a Dad ddim 

yn dod ymlaen.



Weithiau roedd hi’n 
teimlo fel petai eu 
bod wedi anghofio fy 
mod i yno.

Teimlais yn anweledig.



Roeddwn i jyst eisiau i 
bethau fod yn normal.

Ond roedd 
popeth yn newid.



Ac roeddwn i’n 
meddwl mai 
arna i oedd y 
bai am bopeth.

NID  DY FAI 

D I  YW HYN



Sylweddolais i 
ddim fod Mam 
a Dad...

... yn teimlo’r 
un fath â fi.
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Ac yna un diwrnod, gadawodd Dad gartref.
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A doeddwn i ddim yn gwybod a fyddwn i’n ei weld eto.



Roeddwn i’n ei golli.

Teimlais yn unig.



Dyna pan glywon 
ni am y ganolfan 
gyswllt.

Roedd yn le yr 
oeddwn i’n gallu 

gweld fy nhad eto.

NACCC
CANOLFAN GYSWLLT



Mae e’n gweithio yno.

Yn y ganolfan 
gyswllt, fe wnaethon 
ni gyfarfod â Stan.



Siaradom ni am rai o’r 
pethau oedd yn digwydd.

Gofynnodd Stan i mi 
sut oeddwn i’n teimlo.



Roedd hynny’n fy 
ngwneud i deimlo 

llawer yn well.

Dywedodd ei fod yn 
iawn i deimlo llawer 
o bethau gwahanol...

... ac nid arna i 
oedd y bai am 

unrhyw beth.
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Roedd Stan yn y 
ganolfan...

... bob tro yr es 
i yno i gwrdd â 

fy nhad.



Roedd hi’n dda iawn gwybod ei fod yno bob amser i siarad ag ef.



Chwaraeais 
a siaradais 
â dad...

... mewn ystafell 
neis gyda 

theuluoedd eraill.



Cawsom lawer o hwyl yno...

... fel oeddem ni’n arfer cael adref.



sut
 le

 yw
’r ganolfan?

pobl i 
siarad â nhw

lle i 
chwarae

llefydd diogel i siarad

llyfrau i'w darll
en teganau i cymorth a chyngor

chwarae â nhw



Welais i Dad yn y ganolfan gyswllt... Roedd Mam 
yn fy ngadael 

i ddewis pa 
deganau i fynd 
â nhw gyda fi.

... bob Dydd Sul.



Un dydd, fe 
wnaeth Dad a 
finnau adael y 
ganolfan gyswllt 
am ychydig.



Aethom ni i’r 
parc yn lle...

... fel yr oeddem ni’n 
arfer gwneud.



Yna ar ddiwrnod arall, 
aethom i fflat newydd Dad.

A gwnaethom addurno fy 
ystafell newydd gyda’n gilydd.



Dydyn ni ddim yn 
cwrdd yn y ganolfan 

gyswllt rhagor.



Ond rwy’n falch 
iawn ein bod ni 
wedi gwneud.



Hei Charlie! Sut aeth hi yn y 
ganolfan?

Hei Sam! Aeth hi'n dda iawn. 
Mae Dad a finnau'n gweld ein 
gilydd bob amser nawr.

Mae hynny'n gret!

Mae angen i mi siarad am fy 
nheimladau o hyd weithiau.

Fi hefyd. Gyda phwy wyt ti'n 
siarad?

Mae'n dibynnu sut rwy'n 
teimlo. Efallai fy wncwl neu 
athro yn yr ysgol.

O, a wyddost ti beth? Mae gan 
fy mam gariad newydd nawr!

Mae'n rhaid bod hynny 
ychydig yn rhyfedd! Ydy hi'n 
neis?

Ydy, mae e. Mae hyd yn oed 
yn chwarae Playstation gyda fi 
weithiau.

O waw, mae hynny'n cŵl!

Ie, mae'n eithaf da am 
oedolyn!

Haha



Os yw dy rieni yn gwahanu ac rwyt ti’n teimlo dy fod am 
siarad â rhywun, galli di ffonio Childline neu ymweld â’u 

gwefan i gael help.

Ffoniwch 0800 1111 neu ewch i www.childline.org.uk

Paid â phoeni - dwyt ti ddim ar ben dy hun.



Stori gan ‘Rusty Monkey’

Cysylltwch â NACCC heddiw i ddysgu sut allwn ni helpu 
chi a’ch teulu
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Gwnaed yn bosibl diolch i gefnogaeth chwaraewyr y 
People’s Postcode Lottery


