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Nodau ac Amcanion
Mae gennym ni 6 phrif nod ac amcan, sef: 

 
-Lleihau ac ail-ddosbarthu bwyd sy’n addas i’w fwyta yn

Aberystwyth a’r ardaloedd cyfagos 
 

-Defnyddio bwyd dros ben i gyfrannu at ddiogelu bwyd lleol
gan sicrhau bod bwyd yn cael ei fwydo i’r bobl ac yn cael ei

ddefnyddio’n unol â’n hierarchaeth gwastraff bwyd 
 

-Darparu cyfleoedd gwirfoddoli i’r gymuned leol er mwyn
gwella cyfalaf cymdeithasol 

 
-Ysbrydoli a grymuso pobl leol  i ddarparu mentrau sy’n

cael eu harwain gan y gymuned 
 

-Darparu deunyddiau a digwyddiadau addysgiadol, ac i
hybu a hwyluso newid mewn agwedd ac ymddygiad yn

ymwneud â materion bwyd a chynaliadwyedd sy’n cefnogi’r
system fwyd leol 

 
-Gweithio gydag awdurdodau lleol, sefydliadau gwirfoddol,

preswylwyr a’r gymuned mewn ymgais ar y cyd i
ddatblygu’r ardal a gwella ansawdd bywyd



Ein dull a’n ethos
Mae ein dull a’n ethos yn seiliedig ar 5 agwedd / cydran allweddol

a 3 gwerth trosfwaol: 
 

Agweddau / cydrannau allweddol: 
1.Gonest, Agored a Theg 
2. Canolbwyntio ar bobl 

3.Holistaidd 
4.Cynhwysol ac annog Cyfranogiad 

5.Uchelgeisiol 
 

Gwerthoedd: 
1.Hapusrwydd 

2.Cymuned 
3.Creadigol 

 
Rydym ni’n canolbwyntio ar fynd i’r afael â’r hyn sydd wrth wraidd
problemau, ac nid ydym yn credu bod bwyd dros ben yn ateb er

mwyn datrys tlodi bwyd. Mae gwastraff bwyd a thlodi bwyd yn ddau
beth ar wahân. Nid yw rhoi bwyd dros ben i bobl sy’n dioddef tlodi
bwyd yn mynd i’r afael â’r rhesymau pam fod pobl yn dioddef tlodi

bwyd, nac ychwaith yn mynd i’r afael â’r hyn sydd wrth wraidd
gwastraff bwyd. Mae gwastraff bwyd yn broblem amgylcheddol

sylweddol, a gallwn wneud rhywbeth am hyn drwy herio’r system,
ond drwy wneud hyn mewn modd cydweithredol, creadigol ac

adeiladol.



Gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw hwyluso Aberystwyth i fod yn dref gwbl
ddiwastraff, ac wrth wneud hynny, i ddarparu cyfle grymusol a

chyffrous i’n cymuned ffynnu a gweithredu er budd sicrhau newid
cadarnhaol i’r amgylchedd a chreu byd mwy prydferth. 

 
Mae hyn yn dechrau gyda’n dychymyg. Os na allwn ni ddychmygu
byd mwy prydferth, sut allwn ni greu’r byd hwnnw? Ac mae angen
dechrau ar lefel leol. Meddwl yn eang, bod yn fentrus, uchelgeisiol

a chreadigol, ond dechrau nawr.  Beth am ddechrau arni. 
 
 



Let us take you on a journey….
Imagine…. 

Imagine a place….
Imagine a place where community is enhanced and nurtured, 

Where the young and old collaborate,
Where different nationalities and backgrounds combine,

Where people come together.
Imagine a place….

Where food is redistributed and consumed,
And not left to rot and be wasted,

Imagine a place….
Where this healthy, nutritious and wholesome food is cooked,

eaten and enjoyed,
Imagine….

Imagine a place….
Where skills are developed and shared,

Where opportunities are created,
Imagine a place with happiness and creativity at its heart,

And these given the opportunity to flourish.
We imagine that place….

As a reality here in our community of Aberystwyth,
Of fulfilling our passion of reducing food waste and building a

resilient, proactive and thriving community.
 

This is our vision. Would you like to contribute, help shape this
vision, join us or be part of something bigger?

Gweledigaeth



Pwy ydym ni?

Mae Bwyd Ar Ben Aber yn fenter gymdeithasol nid er elw sy’n cael
ei arwain gan y gymuned. Sefydlwyd y fenter yn 2016/17 gan y tri

Chyfarwyddwr ar y Cyd: Chris Woodfield, Heather McClure a Chris
Byrne. Fodd bynnag, rydym ni’n cael ein harwain gan grŵp o
wirfoddolwyr a chefnogwyr eclectig a chyffrous sy’n helpu i

gyfrannu at ein gweledigaeth gyffredin. 
 
 



Chris Woodfield:
Mae Chris yn berson angerddol sy’n mwynhau’r awyr agored, yn
caru’r amgylchedd ac yn ymgyrchu dros y gymuned. Bu’n astudio

ym Mhrifysgol Aberystwyth, a chwblhaodd MSc mewn
Cynaliadwyedd a Chyfaddasiad yn y Ganolfan Dechnoleg Amgen,
lle bu’n archwilio’r cyswllt rhwng natur, hapusrwydd, caredigrwydd

a newid ymddygiad er budd yr amgylchedd. Yn ogystal â bod yn un
o sylfaenwyr Bwyd Dros Ben Aber, mae Chris yn arwain ar fenter
Diogelu Gwenyn Friends of the Earth, Aberystwyth Di-blastig a’r
mudiad glanhau’r traeth yn Aberystwyth. Mae’n mwynhau nofio

mewn dŵr oer agored, rhedeg llwybrau, garddio a threulio amser
yn yr amgylchedd naturiol.

Beth sy’n ei gymell ar hyn o bryd?
Sut allwn ni ddod â mwy o empathi,
caredigrwydd a thrugaredd i’r achos

amgylcheddol h.y. nid codi ymwybyddiaeth
yn unig, ond cynyddu trugaredd a gweithredu

gyda’n gilydd.
 

Rhywbeth nad oeddech yn ei wybod am
Chris: Ei freuddwyd yw bod yn athro yoga a

therapydd tylino.

Pwy ydym ni?



Heather McClure:
Mae Heather yn ymddiddori mewn bywyd gwyllt (yn enwedig ffwng
a mwsogl), chwaraeon awyr agored, bwydydd y byd, a choginio yn

yr awyr agored. Mae hi’n cael ei hysbrydoli gan fflachiadau o
hunanddibyniaeth ddynol a chreu pethau o natur, a’r modd y mae
hyn yn amlygu pwysigrwydd cysylltu, rhannu a chydweithio. Cyn

gweithio gyda Bwyd Dros Ben Aber, graddiodd Heather gyda BSc
mewn Daearyddiaeth, ac mae ganddi MA mewn Polisi Rhanbarthol

ac Amgylcheddol. O ganlyniad i’w magwraeth ddinesig, a chyda
cysylltiad cryf gyda Hong Kong, mae gan Heather ddiddordeb brwd
mewn entrepreneuriaeth, pobl yn mentro, gwneud effaith, a chreu

gofod cymdeithasol cyffrous.

Beth sy’n ei chymell ar hyn o bryd? Llais y
ffermwyr  yn La Via Campesina, gan fod

ganddynt gymaint i’w gynnig i’n perthynas gyda
bwyd a’n hamgylchedd. Sut allwn ni oresgyn

rhwystrau
  

Rhywbeth nad oeddech yn ei wybod am
Heather: Roedd Heather yn arfer bod yn

athrawes fathemateg mewn ysgol uwchradd, ac
un diwrnod byddai’n hoffi gweithio gydag ysgol
goedwig neu ysgol gynradd yn yr awyr agored.

 
 

Pwy ydym ni?



Chris Byrne:
Mae Chris… yn un gwael am ysgrifennu amdano ei hun, ond dyma
ni… Cafodd ei fagu yng Ngogledd Lloegr, ac ar ôl treulio ychydig o

flynyddoedd yn gweithio ar ôl gadael yr ysgol, daeth i’r casgliad
bod ganddo ddiddordeb mawr mewn systemau bwyd a

rhyngweithio gyda’r byd o’u cwmpas. O’r fan honno, penderfynodd
ddilyn cwrs BSc mewn Amaeth a Rheolaeth Cefn Gwlad, a

chymhwyster MSc mewn Diogelwch Bwyd a Dŵr, ac erbyn hyn,
mae’n ysgrifennu ei thesis PhD. Symudodd i’r Alban yn ddiweddar,
ac mae’n gweithio i Lywodraeth yr Alban. Mae’n mwynhau gwau,

rhedeg, cerdded bryniau, gweld y byd, a gwylio Murder, She Wrote
– a’r rhan fwyaf o’r rhain yng nghwmni ei gorhelgi.

 

Beth sy’n ei gymell ar y funud? Dyddiad
cau PhD sydd ar y gorwel, ynghyd â
chwarae rôl fechan mewn sicrhau ein

bod yn symud tuag at system fwyd sy’n
garedig i’r amgylchedd ac yn hyfyw.

 
Rhywbeth nad oeddech yn ei wybod am
Chris: Ei freuddwyd yw sefydlu ei fudiad

ei hun sy’n addysgu pobl ifanc am
systemau cynhyrchu bwyd, a’u hannog i

ystyried gyrfaoedd posibl yn y sector
hwn… mae’n debyg y dylai geisio symud

ymlaen gyda hyn yn eithaf buan!  

Pwy ydym ni?



Ychydig o hanes

ADechreuodd cynllun Bwyd Dros Ben Aber wedi i Chris, Chris a
Heather gwrdd i sefydlu Cymdeithas Cynaliadwyedd Prifysgol

Aberystwyth yn 2016. Roedd eu hymgyrch gyntaf yn canolbwyntio
ar wastraff bwyd mewn llety myfyrwyr, a arweiniodd yn ei dro at

gynnwys cyfleusterau casglu gwastraff bwyd ym mhob llety
myfyrwyr.

 
Wedi hynny, ac yn dilyn cyfarfod gyda WRAP (Waste and

Resources Action Programme) Cymru, sefydlodd y tîm grŵp
cydweithredol yn cysylltu archfarchnad Morrisons Aberystwyth
gydag elusennau lleol i gasglu eu bwyd dros ben neu wastraff

bwyd. Fodd bynnag, ar ôl ychydig disoedd, death yn amlwg nad
oedd hyn yn gweithio, a bod angen person yn y canol, h.y.

Canolfan Ail-ddosbarthu lle byddai modd storio a sortio bwyd i
sicrhau bod elusennau’n gallu ei ddefnyddio’n effeithiol.

 
Felly, dechreuodd “Bwyd Dros Ben Aber”. Sefydlodd y tîm fel endid
cyfreithiol, “Cwmni Cyfyngedig drwy Warant heb Gyfran o’r Cyfalaf”

h.y. menter gymdeithasol nid er elw, ym mis Mawrth 2017.



Ymlaen â ni i fis Ebrill 2018, lle llwyddodd y tîm i sicrhau cyllid
grant i weithio’n llawn amser ar y prosiect am 12 mis. O ganlyniad

i’r prosiect peilot hwn, llwyddodd y tri rentu safle swyddfa a
gweithio ar ddatblygu dwy gydran drosfwaol ar gyfer gwaith Bwyd

Dros Ben Aber: Cyswllt â’r Gymuned ac Arloesedd ym maes
Rheoli Gwastraff.

 
Ers i bopeth ddechrau, mae’r tîm wedi creu cysylltiadau effeithiol o

fewn y gymuned, llywodraeth leol ac ystod o randdeiliaid, wedi
cynnal bron i 100 o ddigwyddiadau bwyd cymunedol, wedi darparu

3000 o brydau bwyd dros ben, grymuso a hyfforddi cannoedd o
wirfoddolwyr, darparu rhwydwaith wythnosol o gasgliadau ac
ailddosbarthu 250kg o fwyd o 5 archfarchnad leol i 15 grŵp,

prosiect ac elusen gymunedol. Ym mis Mehefin 2018, enillodd
Bwyd Dros Ben Aber Wobr Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Menter
Aberystwyth, a derbyniodd gydnabyddiaeth am ei ymrwymiad i’r

gymuned leol. Yn ogystal, mae’r tîm wedi darparu gweithgareddau
ymgysylltu gydag ysgolion cynradd ac uwchradd lleol gan

ymgysylltu gyda 500 o fyfyrwyr, ac wedi dod yn adnabyddus fel
sefydliad blaengar, cyffrous a chreadigol sy’n canolbwyntio ar fynd

i’r afael â newid amgylcheddol.
 

Ym mis Mawrth 2019, cymerodd Bwyd Dros Ben Aber gyfrifoldeb
dros rentu safle 15 Stryd y Ffynnon Haearn i sefydlu Oergell

Gymunedol gyntaf Aberystwyth. Ar ddiwedd Mai 2019, llwyddodd y
tîm i dderbyn Cyllid sylweddol gan Gronfa’r Loteri Fawr am 18 mis i

ganolbwyntio ar ddatblygu a rhoi’r ganolfan gymdeithasol ac
amgylcheddol hon ar waith. A dyna le mae eich angen chi… 

Ychydig o hanes



https://www.aberfoodsurplus.co.uk/ 

https://www.facebook.com/aberfoodsurplus

https://www.instagram.com/aberfoodsurplus/

aberfoodsurplus@outlook.com

Bwyd yw Bywyd.
Peidiwch â’i wastraffu..


