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Pan ddysgais i bod 
Mam a Dad yn 
gwahanu...

. . . Teimlais lawer o 
bethau dryslyd.

... Roeddwn i’n 
drist bod popeth 
yn newid...

Roeddwn i’n grac 
â nhw am fy rhoi i 
drwy hyn...



. . . ac roeddwn i’n poeni 
y byddai’n rhaid i mi ei 
esbonio i fy chwaer fach...

. . . Roeddwn i’n ofn beth fyddai 
plant yn yr ysgol yn dweud... .. . er nad oeddwn 

i’n ei ddeall fy hun.



SUT ALLECH CHI FOD YN TEIMLO
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Roedd Mam a dad 
yn grac â’i gilydd...

.. . a doeddwn i 
ddim yn deall pam.

Doeddwn i ddim eisiau 
dewis ochr...

. . . ond teimlais i’n 
sownd yn y canol.



Yna gadawodd Dad adref.

Doeddwn i ddim yn gwybod a 
fyddwn i byth yn ei weld eto.



Dywedodd Mamgu wrthaf efallai y 
byddai canolfan gyswllt yn gallu helpu.

Felly es i ar-lein a dod ar 
draws gwefan y NACCC.



Mae canolfan gyswllt yn le y gall plant 
weld eu rhieni eto...

. . . heb unrhyw ddadlau.



Dywedodd Mamgu wrth Dad 
amdano, a ffoniodd ef y ganolfan. Roedden nhw’n deallus iawn 

ac yn barod i helpu.



Gwnaethant drefnu i mi a fy chwaer 
ymweld â’n canolfan lleol...

. . . a dysgu i gyd amdano.



Gwnaethom gyfarfod â Stan yn ystod 
ein hymweliad cyntaf.

Mae e’n gweithio yn y ganolfan.



Dywedodd wrthym sut mae 
i gyd yn gweithio, a beth 
i’w ddisgwyl.

Gofynnodd ef i ni sut 
oeddem ni’n teimlo... ac 
roedd hi’n dda iawn i allu 
siarad â rhywun.



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

.. . y pethau 
da a’r pethau 
drwg.

Dywedodd 
y gallai 
bod yn y 
ganolfan ein 
helpu llawer.
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Y tro cyntaf i ni gwrdd â 
Dad yn y ganolfan gyswllt, 
teimlais ychydig yn nerfus.



Roeddwn i’n poeni y 
byddai’n dweud llawer o 
bethau drwg am Mam...

.. . a byddwn i ddim yn 
gwybod beth i ddweud.



Ond digwyddodd 
hynny ddim... llawer.

Pan ddigwyddodd, roeddwn i’n ceisio 
cofio nad oedd e’n disgwyl i mi 
ddewis ochr.

... ac mae hynny’n dod allan weithiau.

Roedd ef jyst yn drist ac yn grac am 
bopeth oedd wedi digwydd...



Gwnaethom gyfarfod 
mewn ystafell fawr yn 
llawn teganau a llyfrau.

Roedd plant a rhieni 
eraill yno hefyd, i 
gyd yn chwerthin ac 
yn cael hwyl.



Roedd Stan yno 
drwy’r cyfan.

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



Roedd Dad a finnau’n 
sgwrsio wrth iddo chwarae 
gyda fy chwaer fach.

Fe wnes i ddangos iddo pa 
mor dda oeddwn i wedi 
bod yn gwneud yn yr ysgol.



Cawsom amser gret gyda’n 
gilydd, fel yr oeddwn i’n 
arfer gwneud adref.
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Dechreuais i ddeall 
bod Mam a Dad...

.. . yn hapusach 
ar wahân...

. . . ac roedd hynny’n iawn.
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Roedd hi’n iawn i mi 
garu fy nhad...

.. . a fy mam... .. . yn union fel o’r blaen.



Ac roeddwn i’n 
gwybod bod y ddau 
ohonynt o hyd yn 
caru ni hefyd.

Er bod pethau’n 
newid drwy’r 
amser...

. . . mae pethau pwysig 
fel hynny bob amser 
yn aros yr un peth.



Ar ôl rhai wythnosau, 
dechreuom ni adael 
y ganolfan gyda Dad 
am ychydig.

Un dydd aethom i’r sinema 
a chawsom fwced enfawr 
o bopgorn.



Symudodd Dad i mewn 
i fflat newydd...

.. . gydag ystafelloedd ar 
wahân i fy chwaer a finnau.

Gadawodd i mi 
roi posteri dros 
y waliau i gyd...

.. . felly teimlais 
i’n gartrefol iawn.



Ar ôl ychydig, roedd 
gan Dad gariad newydd.

Doeddwn i ddim yn 
siwr i ddechrau...

Ond mae’n chwarae’r 
gitâr, felly mae 
hynny’n eithaf cwl.ˆ ˆ



Nawr rydym yn ymweld 
â Dad yn y fflat bob 
penwythnos...

. . . ac yn byw gyda Mam 
am weddill yr wythnos.



Dydyn ni ddim yn 
mynd i’r ganolfan 
gyswllt rhagor.

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



Hei Robin! Sut mae'n mynd? 
Sut aeth hi gyda dy dad yn y 
ganolfan gyswllt?

Hei Alex! Aeth hi'n dda iawn! 
Rwy'n gweld dad bob penwythnos 
nawr, mae'n cŵl iawn.

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'r bobl yn 
Childline neu athro.

Sut mae'n mynd gyda chariad 
newydd dy dad?

Roedd hi'n rhyfedd i ddechrau. 
Roeddwn i'n poeni y byddai hi'n 
ceisio cymryd lle fy mam.

Ie, dwi'n gwybod beth wyt ti'n 
meddwl.

Ond mae hi'n neis iawn.

Felly rwyt ti'n iawn?

Ydw, mae popeth yn dda!



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.



Hey Robin! How’s it going?
How did it go with your dad at 
the contact centre?

Hey Alex! It went really well! I 
see dad every weekend now, 
it’s really cool.

That’s great!

I still need to talk about my 
feelings and stuff sometimes.

Me too. Who do you talk to?

Depends how I’m feeling. 
Maybe the people at Childline 
or a teacher.

How’s it going with your dad’s 
new GF?

It was weird at first. I was 
worried she might try to 
replace my mum.

Yeah, I know exactly what you 
mean.

But she’s actually really nice.

So you’re doing okay?

Yeah, everything is good!

Stori gan ‘Rusty Monkey’
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