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Allwch chi weld yr hud?
EICH HYFFORDDWR NADOLIG SYDD YMA!

Croeso i’r Diwrnod Siwmper Nadolig mwyaf hudolus 
ERIOED!

Fi yw eich hyfforddwr swyddogol – eich Hudfeistr. Fy 
ngwaith i yw eich helpu i gael hwyl A helpu’r byd gyda 
siwmper glyd!

Dyma’r ffordd:

1  Gadewch yr holl bethau diflas am eiliad.  Chi’n 
gwybod – syllu ar eich ffôn, poeni am friwsion, meddwl 
bod angen soffa newydd.

2 Siwmperi ymlaen!

 

3 Edrychwch ar yr hud.  Mae i’w weld ym mhobman!

Efallai fod eich siwmper Nadolig yn edrych 
fel siwmper, ond mae’n LLAWER mwy na 
hynny.

Trwy ei gwisgo a chymryd rhan, 
gallwch helpu plant ym mhobman 
i gael y pethau sydd eu hangen 
arnynt i chwerthin, chwarae a 
gweld yr hud yn y byd unwaith 
eto.

Felly, dewch i ni wneud hyn, bobl!

Dewch i ni gadw’r hud i blant ym 
mhobman!

HYFFORDDWR NADOLIG NEU’R HUDFEISTR

PENCADLYS SIWMPERI

ACHUB Y PLANT

Oedolion! 
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ym mhobman

Mae gweld yr un olaf yn gofyn am lawer o 
ddychymyg – sydd yn cyfleu cymeriad Munni!

Nid to cyffredin y gwelodd hi, fe’i defnyddiodd i 
greu ystafell ddosbarth – a dod yn athrawes go 
iawn!  Hud, Munni!

Pan fyddant yn troi cynfas yn 
deyrnas llawn eira.  Neu’n gweld 
sled Siôn Corn yn lle awyren.  
Neu pan fydd y to’n troi’n ysgol.

Llun: C
J C

larke / A
chub y Plant

Mae plant yn gweld hud 

Yr hyn sy’n ei wneud yn fwy hudolus yw ei fod 
yn debygol na fyddai Munni wedi gallu mynd i’r 
ysgol o gwbl ychydig flynyddoedd yn ôl.  Ond 
camodd gweithwyr cymunedol Achub y Plant i’r 
adwy a sicrhau ei bod yn gallu parhau i ddysgu 
yn lle gorfod priodi.

Dyna’r adeg, gyda’n cymorth ni, y penderfynodd 
ddechrau dosbarthiadau ar gyfer menywod lleol. 
“Os ydym yn cael addysg, mae’n rhaid i ni ei roi 
i’n brodyr a’n chwiorydd,” dywed. Am seren!
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 Rhowch y dyddiad yn eich dyddiadur 

  Dywedwch wrth bawb yr ydych yn ei adnabod (a rhai nad ydych yn eu hadnabod)

 Rhowch bosteri i fyny ym mhobman

  Postiwch ar y cyfryngau cymdeithasol a thagiwch @savechildrenuk

Rhestr wirio’r
Hyfforddwr Nadolig:

Gwnewch i’r hud ddigwydd!

    PEIDIWCH Â’I 
GADW’N GYFRINACH
Rhowch wybod i bawb bod 
Diwrnod Siwmper Nadolig Achub y 
Plant ar Ddydd Gwener 10 Rhagfyr.

Rwyf eisioes wedi creu llwyth o 
adnoddau ar eich cyfer – ewch 
i www.christmasjumperday.org/
fundraising-pack am bosteri, 
cwisiau, pethau ar gyfer y 
cyfryngau cymdeithasol a mwy!!  
Ac os nad yw 10 Rhagfyr yn gyfleus 
– mae hynny’n iawn.  Dewiswch 
ddyddiad arall sy’n gyfleus i chi.

A chofiwch, does dim gwahaniaeth 
ble rydych chi: yn y gwaith neu 
gartref – gallwch gymryd rhan 
UNRHYW LE!
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     HAWLIWCH EICH 
TUDALEN JUSTGIVING
Mae’r corachod yn brysur yn creu tudalen 
JustGiving ar eich cyfer – unwaith bydd 
yn barod byddwn yn ebostio dolen i chi 
er mwyn i chi hawlio eich tudalen a’i 
phersonoli.  Ychwanegwch eich targed 
codi arian (byddwch yn ei chwalu!), lluniau 
Nadoligaidd hudolus ac ebostiwch y ddolen 
at bawb er mwyn iddynt allu cyfrannu.
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    DIOGELWCH YR HUD
Ein gwaith ni yw diogelu’r hud trwy sicrhau 
bod plant yn cael y pethau sydd eu hangen 
arnynt.  Anfonwch bopeth yr ydych wedi 
ei gasglu i Achub y Plant erbyn 14 Ionawr.  
Mae’n hawdd iawn – ewch i dudalen 15.  Ac 
edrychwch ar dudalennau 12-14 am yr holl 
ffyrdd y mae eich arian yn helpu plant i weld 
yr hud.

5    CRËWCH EICH 
SIWMPER EICH HUN
Tri gair hud.  Gwisgwch.  Siwmper.  (Wirion).  
Does dim angen un newydd arnoch.  
Gwisgwch siwmper y llynedd, rhowch dinsel 
ar hen un, neu edrychwch mewn siop elusen 
(rwy’n methu credu’r hyn y cafodd pobl 
wared arno yn ystod y cyfnod clo).
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    CODWCH YR ARIAN
Casglwch £2 gan bawb sydd yn gwisgo 
siwmper.  Mae hynny’n £2 fydd yn helpu 
plant i gael y pethau sydd eu hangen arnynt i 
ryfeddu at y byd unwaith eto.  Os nad ydych 
eisiau casglu arian parod, mae hynny’n iawn 
– rhannwch ddolen eich tudalen JustGiving 
neu argraffwch y côd QR sydd i’w gael yno.  
Dim ond agor y camera ar eu ffôn sydd 
angen i bobl ei wneud, ei bwyntio at y côd a 
dyna ni! – mae’r arian yn mynd i helpu plant.
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Mae Diwrnod Siwmper Nadolig yn ein 
galluogi i weld y byd fel y mae plant 
yn ei weld a diogelu’r hud hwnnw.  
Dyma fy ffyrdd swynol i o wneud i 
arian ymddangos!

arian ymddangos fel hud

6 tric hudolus i wneud i 

Abracadabra!

    CWIS NADOLIG
Meddwl eich bod yn gwybod mwy am y 
Nadolig na fi?  Lawrlwythwch fy nghwis hudol 
ac fe gawn ni weld!  Peidiwch anghofio gofyn i 
bawb gyfrannu £2 i ymuno!

1

    CREU SIWMPERI SWYNOL 
Heriwch eich ffrindiau i droi hen siwmper yn siwmper Nadolig 
gyfareddol a thalu £2 i gymryd rhan.  Yna postiwch eich lluniau 
gorau ar y cyfryngau cymdeithasol, gan dagio @savechildrenuk.
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chub y Plant

Llun: A
chub y Plant M

ecsico

    GWNEUD I GARDIAU 
DDIFLANNU!  
Y peth da am y we yw bod anfon cardiau 
Nadolig ar-lein yn lle rhai papur yn syml.  
Yna rhowch yr arian y byddwch yn ei arbed 
i ddiogelu’r hud i blant ar hyd a lled y byd.

4

CACENNAU 
ANHYGOEL! 
Hudwch bawb gyda chacennau!  
Rydych yn gwybod y drefn!  Trowch 
y popty ymlaen, paratowch y 
gymysgedd a dyna ni!  Rydych wedi 
creu danteithion ar gyfer arwerthiant 
cacennau yn y gwaith.

3
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    DYBLWCH EICH ARIAN! 
Mae rhai penaethiaid gwych wedi addo rhoi’r un swm ag y 
byddwch yn ei gasglu, felly gallwch ddyblu eich cyfraniad.  Pa 
mor wych yw hynny?  Gwnewch yn siwr eich bod yn gofyn 
i’ch gwaith a fyddant yn rhoi swm cyfatebol cyn i chi anfon 
eich cyfraniad.
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Rhowch wybod i’r byd eich bod yn 
cymryd rhan trwy rannu llun neu giplun 
o’ch tîm gwych a thagio  
@savechildrenuk ar y cyfryngau 
cymdeithasol.

Am fwy o syniadau codi arian gennyf 
i a phartneriaid Achub y Plant, ewch 
i www.christmasjumperday.org/
fundraising-pack
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Hyfforddwr y Nadolig yma!  Dyfalwch fy hoff gân Nadolig o un o’r dewisiadau gwych 
hyn a chyfrannu £2 i’ch trefnydd ei chwarae.  Byddwch yn chwarae i ddiogelu’r hud, 
bobl!

Save the Children Fund is a charity registered in England & Wales (213890), Scotland (SC039570) and Isle of Man (199).

I GROTTO FEELING

GREAT BAUBLES 

OF FIRE 

OOO BABY I 

LOVE YOUR SLEIGH 

24K MAGIC 

HEY SCROOGE 

UPTOWN GIRL 

BEAUTIFUL MANGER 

FESTIVE AND LET DIE 

WHAT’S GOING ON 

FAKE PLASTIC 

CHRISTMAS TREES 

WHISTLE

WOULDN’T IT BE GOOD 

SHAPE OF YULE 

TAKE ME OUT 

GET THE CHRISTMAS 

PARTY STARTED 

TOM PETTY 

SILENT NIGHT FEVER 

READY TO RHUMBLE 

SAY HELLO,  

WAVE GOODBYE

SUSPICIOUS MINDS 

RO-HO-HO-LLING 

IN THE DEEP 

HEY BAH! (HUMBUG!) 

ONE

NO NATIVITY 

THE BLACK EYED PEAS

JERRY LEE LEWIS

BIG MOUNTAIN

BRUNO-HO-HO MARS

BEATLES

BILLY NOEL  

MADONNA

WINGS

MARVIN SLEIGH 

RADIOHEAD 

MISTLEFLO RIDA

SAINT NIK KERSHAW

ED SHEERAN

FRAN-KINSENSE FERDINAND 

PINK 

TREE FALLIN

BEE GEES

ANT AND DEC THE HALLS

HARK! ALMOND

ELF-IS 

ADELE

OUTKAST

U2 TURTLE DOVES

DR DRE

Ewch i

ChristmasJumperDay.org 

ar ddydd Gwener 10 Rhagfyr

i ddatgelu ateb y swîp!

#ChristmasJumperDay
SWÎP HUDOL Y NADOLIG

Sut bydd hyn yn gweithio?
Rwy’n awgrymu gofyn i bobl am £2 bob 
tro.  Gallwch chi benderfynu ar y wobr – 
gallech roi hanner y cyfanswm yr ydych 
wedi ei godi i’r enillydd a rhoi’r gweddill yn 
eich cronfa.  Gwell fyth, beth am ofyn i weld 
a all rhywun gyfrannu gwobr?  Bydd 100% 
yn mynd i helpu plant wedyn.  Yna talwch 
eich cyfraniadau i mewn erbyn 14 Ionawr 
fan bellaf.

Amodau’r swîp 
1. Mae’r swîp hwn yn loteri gwaith neu breswylwyr sydd yn cael ei hyrwyddo gan y 
gweithiwr a restrir uchod sydd yn gyfrifol am reoli’r swîp.  Mae hyn yn golygu (a) y 
gall pobl ond cymryd rhan os ydynt i gyd yn gweithio neu i gyd yn byw yn yr un set 
o adeiladau,  (b) gall y swîp ond cael ei hysbysebu yn yr adeiladau hynny, (c) ni ellir 
trosglwyddo hawliau’r ymgeiswyr, (d) mae’n rhaid i bawb sydd yn cymryd rhan fod 
yn 18 oed neu’n hŷn, ac (e) mae’r swîp ym Mhrydain Fawr.  2. Mae’n rhaid i holl elw’r 
swîp gael ei roi i Achub y Plant, ar wahân i gost gwobr a threuliau rhesymol i gellir 
eu didynnu o’r elw.  Mae’n rhaid nodi’r wobr cyn i bobl gymryd rhan.  Ni ellir gwneud 
elw.  3.  Mae’n rhaid i’r pris cymryd rhan fod yr un peth i bob un ac mae’n rhaid ei dalu 
cyn cymryd rhan.  4.  Unwaith y byddwch wedi casglu eich cyfraniadau, anfonwch nhw 
atom gan ddefnyddio’r cyfarwyddiadau yn eich Cynllun Diwrnod Siwmper Nadolig.

SWÎP CAMPUS 
Gofynnwch i bawb chwarae’r swîp Diwrnod Siwmper Nadolig newydd yma 
a chyfrannu £2.  Mwy o chwaraewyr = mwy o arian i blant.  Gallwch ddod o 
hyd iddo ar-lein yn www.christmasjumperday.org/fundraising-pack
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1  1. Yn lle prynu siwmper newydd y 
byddwch, efallai, ond yn ei gwisgo unwaith, 

ewch i siop Achub y Plant i gael un – gallwch ddod 
o hyd i’r un agosaf yma: www.savethechildren.
org.uk/shop/community-charity-shops.  Mae 
pobl wedi cael gwared ar siwmperi hudolus yn 
ystod y cyfnod clo!

2  1. Dangoswch barch tuag at 
arwyr Diwrnod Siwmper Nadolig a 

phrynwch siwmper ail-law yn www.
christmasjumperday.org/shop.  Mae’n 
llawer gwell na phrynu un newydd sbon – a 
gallai’r arian helpu plant i weld yr hud hefyd.

3 Crëwch un eich hun!  Defnyddiwch 
hen siwmper ddiflas ac 

ychwanegwch ychydig o dinsel neu sticeri 
i’w gwneud yn wych!

 

Diwrnod Siwmper Nadolig eleni fydd y mwyaf ystyriol 
o’r ddaear – erioed.  Dyma pam yr wyf yn anfon llai o 
bethau atoch (mae popeth ar gael i’w lawrlwytho yn 
www.christmasjumperday.org/fundraising-pack) 
ac yn sicrhau y gallwch ailgylchu gymaint â phosibl.

 bobl!

Rydym ar dîm y Ddaear hefyd,
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Mae plant yn gweld yr holl bethau gwych – Siôn Corn, 
corachod, cymylau y gallwch eistedd arnynt – popeth.  
Hynny yw, y plant lwcus.  Mae hyn am fod yr holl 
hud yn fwy anodd ei weld i’r plant sydd heb yr holl 
bethau sydd eu hangen arnynt fwyaf, fel bwyd, ysgol a 
meddyginiaeth.

Ond pan mae plant yn ddiogel ac yn hapus, mae popeth 
– unrhyw beth – yn bosibl.  Edrychwch ar y straeon hyn 
os nad ydych yn fy nghredu.
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Mae unrhyw beth yn bosibl!
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Mae Fawad* yn llawn hud.  Gall ymddangos 
fel pe bai’n cerdded o amgylch ei farchnad leol 
yn gweld pethau diflas sydd bob amser mewn 
marchnad.  Ond yr hyn y mae’n ei weld mewn 
gwirionedd yw brwydrau epig ac antur o’i hoff 
raglen cartwnau.  Mae’n gweld brenhinoedd a 
thywysogesau, duwiau ac anghenfilod.  Mae’n 
gweld cymeriadau hud yn hedfan ac anifeiliaid 
sydd yn gwbl wahanol i unrhyw anifail yr wyf i 
wedi ei weld erioed.

“Mae’r llew yn rhedeg i ffwrdd pan mae’n gweld 
yr eliffant,” dywed.  “Rwyf wedi ei weld yn y 
farchnad hefyd.  Mae popeth yr wyf wedi ei weld 
yn real.”

Mae byd Fawad yn llawn pethau anhygoel – ond 
mae llawer o bethau sydd yn gwneud bywyd yn 
anodd iawn.  Mae ei dad yn ddall ac yn methu 
gweithio.  Roedd Fawad yn arfer cysgu ar y 

stryd hefyd ac yn mynd trwy’r sbwriel gyda’i 
frawd mawr Nadim i help’r teulu i oroesi.

Ond nawr, mae Fawad yn gallu cysgu a bwyta 
prydau mewn lloches ar gyfer plant digartref 
gyda chymorth Achub y Plant.  Mae’n lle y gall 
ddysgu, chwarae a chael hwyl gyda phlant eraill.  
A nawr, gyda stumog lawn, mae’n lle y gall 
Fawad adael i’w ddychymyg gael hwyl 

Mae’n stori hapus ond y peth anodd yw 
nad yw llawer iawn o blant eraill mor 
lwcus ac yn cael anhawster yn gweld yr 
hud.  Dyma’r plant y byddwch yn eu helpu 
trwy gymryd rhan yn y Diwrnod Siwmper 
Nadolig.  Gwaith da!

*Mae enw Fawad wedi cael ei newid yma i’w gadw’n ddiogel.

Fawad Ffantastig
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Nid wyf yn wych gyda daearyddiaeth, ond rwyf 
yn gwybod os byddwch yn mynd o Venezuela i 
Peru, nad ydych fel arfer yn mynd trwy Tsieina!  
Ond nid dyna fel mae Alix* yn gweld pethau.  Ac 
nid yw hynny am fod Alix yn waeth na fi gyda 
daearyddiaeth – mae’n glyfar iawn.  Mae hyn am 
fod ganddi ddychymyg anhygoel.

Dylech wrando ar y plentyn yma.  Mae i mewn 
i bopeth.  Mae Tsieina yn un mawr – mae wrth 
ei bodd gyda Tsieina a dywed ei bod wedi bod 
yno (er bod hynny yn ei phen!).  Mae’n sôn 
am frenhinoedd a brenhinesau – yn arbennig 
Brenhines Lloegr – a gofynnodd i ni, “Sut byddai 
Brenhines Lloegr dros y Nadolig?  Ydych chi 
wedi bod yng Nghastell Lloegr? A sut mae’r 
Frenhines?”

Mewn gwirionedd, does gen i ddim syniad. Mae 
Alix yn gymaint o hwyl, weithiau mae’n hawdd 
anghofio bod ei theulu wedi cael amser anodd 
iawn.

Roedd pethau’n dda iddynt yn Venezuela, lle 

cafodd Alix ei geni, ond roedd yn rhaid iddynt 
adael eu cartref, eu ffrindiau a’r bywyd yr 
oeddent yn ei garu oherwydd yr argyfwng yno.

Erbyn hyn, maent yn byw yn Peru, gwlad nad 
ydynt yn ei hadnabod, gyda phobl ddieithr o’u 
hamgylch, yn ceisio dod o hyd i waith ac yn cael 
trafferth yn cael yr hanfodion.  Dychmygwch.  
Mae’n anodd, yn dydy?

Ond rydym yn cael yr arian sydd ei angen ar 
rieni Alix i dalu am y pethau pwysig – bwyd, 
dillad, to uwch eu pennau.  Mae hyn yn golygu 
eu bod yn gallu canolbwyntio ar helpu Alix i 
deimlo’n ddiogel ac yn hapus unwaith eto – er 
mwyn iddi allu gweld yr hwyl a’r rhyfeddod yn y 
byd (Tsieina yn arbennig!)

Gyda’r holl arian y byddwch yn ei godi ar 
Ddiwrnod Siwmper Nadolig, byddwch yn 
helpu llawer o blant fel Alix i barhau i weld 
yr hud!

*Mae enw Alix wedi cael ei newid yma i’w chadw’n ddiogel.

Alix, Brenhines 
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Dychmygwch!

Nid oes unrhyw beth yn amhosibl i Faisal.* Mae’r 
plentyn yma yn HUDOLUS!

“Rwy’n ninja! Rwy’n neidio o’r dodrefn ac yn 
hedfan!”

Cafodd ei eni’n ffoadur.  Ond ni all unrhyw beth 
ddal Faisal yn ôl gan ei fod nawr yn dod i’n 
canolfan addysg gynnar ac yn gallu gadael i’w 
ddychymyg fynd yn wyllt.

“Rwy’n paentio.  Rwy’n paentio popeth! Eirth yn 
arbennig.”

Rhoi cyfle i blant fel Faisal gael hwyl a 
rhyfeddu at y byd – dyma ddiben Diwrnod 
Siwmper Nadolig, bobl!

* Mae enw Faisal wedi cael ei newid yma i’w gadw’n ddiogel.

Faisal yn Hedfan

Mae hyd yn oed pethau diflas fel 
llysiau yn hudolus dros y Nadolig – 
fel moron yn troi’n ddanteithion i 
geirw sy’n hedfan.   

Ond y peth yw, mae’r hud yno drwy’r 
amser!  Mae’n rhaid i chi wybod ble i 
edrych, bobl!  Mae moddion syml yn 
achub bywydau; mae bwyd yn helpu plant 
i dyfu’n gryf a chlyfar; ac mae llyfrau’n 
gadael i blant weld byd cwbl newydd.  
Felly gallai’r arian hynny gynhesu 
stumogau, achub bywydau, a helpu plant i 
weld yr hud unwaith eto!

Gallai £5 helpu plentyn yn Rwanda i weld 
rhyfeddod y byd – gan roi llyfr wedi ei ysgrifennu 
yn eu hiaith eu hun iddynt.

 

Gallai £18 helpu plentyn i ddisgleirio 
yn y dosbarth – gan dalu am becyn 
nôl i’r ysgol iddynt yn Indonesia.

 

Gallai £50 ddiogelu plentyn rhag cysgod 
newyn – gan roi digon o fwyd am fis i 
deulu sydd wedi dianc rhag trais yn Yemen.

 

Gallai £66 fwydo dychymyg plant – gan 
brynu gwerth pythefnos o fwyd i deulu o bump 
yn Syria.

 

Gallai £70 oleuo rhyfeddod plentyn 
– gan ddarparu lamp LED i blentyn 
ei defnyddio i astudio yn Gaza lle 
ceir ond pedair awr o drydan y dydd 

 

Gallai  £130 helpu plentyn i gael adferiad 
gwyrthiol – gan ddarparu meddyginiaeth 
a bwyd therapiwtig i blentyn yn Ethiopia.

Dychmygwch y pethau hudolus y 
gallai Achub y Plant eu gwneud 
gyda’ch arian:

14



Unwaith y byddwch wedi cyrraedd 
eich targed (ac fe wnewch!), 
anfonwch eich arian i Achub y Plant 
er mwyn iddynt helpu plant i weld yr 
hud unwaith eto.  Eleni, mae’n fwy 
diogel anfon eich arian atynt ar-lein, 
sydd yn hawdd iawn:

TALWCH GAN DDEFNYDDIO 
JUSTGIVING A’CH CÔD QR  
Rwyf eisoes wedi sefydlu tudalen JustGiving 
a chôd QR i chi i gasglu a chadw cofnod o 
gyfraniadau eich tîm.  Hawliwch eich tudalen yn 
claim.savethechildren.org.uk.  Cyn gynted ag y 
byddwch wedi rhoi’r holl arian ar eich tudalen 
codi arian (yn cynnwys unrhyw gyfraniadau oddi 
ar-lein) bydd yn mynd yn syth i Achub y Plant. 

TALU I MEWN AR-LEIN  
Ewch i www.christmasjumperday.org  
i wneud taliad cyflym, diogel. 

WEDI TALU I MEWN GAN 
DDEFNYDDIO CÔD TECST 
EICH TÎM?  
Os ydych chi neu eich carfan wedi gwneud hyn, 
mae eich arian eisoes yn gweithio’n galed i helpu 
plant!  Os ydych wedi casglu arian parod, mae 
hynny’n wych hefyd.  Dyma’r ffordd i sicrhau ei 
fod yn cyrraedd y lle iawn.  Cofiwch: peidiwch ag 
anfon arian parod drwy’r post! 

TALU I MEWN YN Y BANC  
Ewch â’ch arian a slip giro i’ch banc personol neu 
fanc y gwaith neu unrhyw gangen o NatWest i’w 

dalu i mewn.  Angen slip giro?  Ewch i’r dudalen 
Cwestiynau Cyffredin i weld sut i archebu un:  
www.savethechildren.org.uk/christmas-
jumper-day/about/faq

TALU DRWY’R POST  
Anfonwch eich slip giro, gyda siec yn daladwy i 
‘Achub y Plant’, yn yr amlen a ddarperir. Peidiwch 
ag anfon arian parod drwy’r post – nid wyf eisiau 
i’r arian yr ydych wedi ei godi fynd ar goll!  Beth 
bynnag y byddwch yn ei wneud, rhowch eich 
cyfeirnod Diwrnod Siwmper Nadolig unigryw 
(fydd yn dechrau gyda CJD21XXXXXXX) yn yr 
amlen er mwyn i fi allu rhoi tic wrth eich enw ac 
anfon diolch arbennig atoch. Mae ar frig yr holl 
negeseuon ebost am Ddiwrnod Siwmper Nadolig 
oddi wrth Achub y Plant. 

UNRHYW GWESTIYNAU NEU 
ANGEN MWY O BETHAU?  
Efallai eich bod wedi sylwi bod eich pecyn codi 
arian ychydig yn llai eleni (i helpu’r blaned ac 
arbed ceiniogau).  Os oes angen cymorth arnoch 
neu fwy o bethau am ddim, ffoniwch y Pencadlys 
Siwmperi ar 0808 281 1031 neu ebostiwch 
christmasjumper@savethechildren.org.uk 

DIOLCH!  
Y cynharaf y byddwch yn talu eich arian i 
mewn, y cyflymaf y gall helpu plant i weld yr 
hud unwaith eto!  Talwch i mewn erbyn 14 
Ionawr. Mae Achub y Plant yn bodoli i helpu 
pob plentyn i gyflawni eu potensial.  Mewn dros 
100 o wledydd yn cynnwys y DU, rydym yn 
sicrhau bod plant yn cadw’n ddiogel, yn iach 
ac yn dysgu, ac yn newid y dyfodol am byth.  
Gallwch ganfod mwy am ein gwaith yn www.
christmasjumperday.org/how-you-help 

…nawr rhowch bopeth sydd gennych i ni!

Rydych wedi creu’r hud…
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Lluniau: Alex Bamford / Jamie Baker / Achub y Plant
Mae Cronfa Achub y Plant yn elusen gofrestredig yng Nghymru a Lloegr (213890), Yr Alban (SC039570) ac 
Ynys Manaw (199).  Swyddfa gofrestredig: 1 St John’s Lane, London, EC1M 4AR.

Siaradwch â’r Pencadlys Siwmperi ar 0800 281 1031 neu yn  
 christmasjumper@savethechildren.org.uk   
am fwy o awgrymiadau neu hyd yn oed mwy o bethau.  Neu ewch i  
 www.christmasjumperday.org/fundraising-pack   
am bethau gwych eraill yr wyf wedi eu gwneud.

@savethechildrenuk

@savechildrenuk

@savechildrenuk

Rhannwch eich lluniau yn

#DiwrnodSiwmperNadolig

CYSYLLTWCH


