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Gweld a Chlywed Syria
Bushra Al Hameed, 16

Gweld a Chlywed – Bushra Al Hameed
„Rwy eisiau i bobl wybod sut rydyn ni‟n byw‟
Llun – Sam Tarling/Oxfam
„Rwy wedi bod yn dod yma i Wlad yr Iorddonen ers 4 neu 5 mlynedd bellach. Roedden ni‟n
arfer dod i weithio yma gan fod angen yr arian arnon ni. Roeddwn i‟n arfer mynd i‟r ysgol yn
Syria ond ers i ni symud fan hyn dydw i ddim yn mynd i‟r ysgol mwyach. Rwy‟n gweithio o hyd
yn lle hynny. Mae ganddon ni berthnasau fan hyn yn y de sy‟n gweithio ar fferm domatos.
Roedden ni‟n arfer mynd yno bob blwyddyn i weithio er mwyn codi arian. Roedden ni‟n arfer
mynd yn ôl ac ymlaen.‟
„Roedd dwy ystafell wely ac ystafell fyw yn ein tŷ yn Syria, ac roedden ni newydd adeiladu prif
ystafell wely i fy rhieni hefyd. Cafodd tŷ ein cymdogion ei ddinistrio, ond rydyn ni‟n gobeithio
bod ein tŷ ni yn dal i fod yn iawn gan mai newydd orffen gwneud gwaith arno oedden ni.
Rwy‟n gweld eisiau fy ystafell wely a‟r gegin yn bennaf.‟
„Pan oeddwn i‟n byw gartref yn Syria, roeddwn i‟n arfer helpu mam gyda‟r gwaith tŷ ac yn
arfer mynd i‟r ysgol. Roeddwn i‟n arfer treulio llawer o amser gyda fy ffrindiau ac roedd yn
drist iawn gorfod ffarwelio â nhw pan adawon ni i ddod fan hyn. Taswn i‟n gallu siarad gyda
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nhw, fe fyddwn i‟n eu holi am eu newyddion ac fe fyddwn i‟n dweud wrthyn nhw cymaint rwy‟n
gweld eu heisiau ac fy mod i‟n dymuno na fyddai‟n rhaid i ni fod ar wahân.‟
„Rwy‟n gweithio llawer fan hyn, rwy wedi blino o hyd ac rwy eisiau mynd gartre. Rwy‟n mynd
allan i weithio yn casglu cnydau a phlannu a gofalu am y planhigion tomatos. Pan rwy‟n dod
gartref ar ddiwedd y dydd mae‟n rhaid i mi helpu mam. Mae‟n rhaid i mi ei helpu rhag iddi flino
gormod gan ei bod yn cael trafferth gyda‟i chefn. Weithiau, pan fydd mam yn cael llawer o
drafferth gyda‟i chefn, fydda i ddim yn mynd i‟r gwaith fel y galla i ei helpu hi fan hyn.‟
„Mae‟n anodd iawn pan ry‟n ni‟n gorfod symud i fferm arall a mynd â‟n holl bethau gyda ni. Os
oes llawer o waith ry‟n ni‟n blino‟n lân. Fe all y gwaith fod yn ofnadwy o flinedig.‟
„Ry‟n ni i gyd yn cysgu yn yr un ystafell. Os yw‟n wyntog, mae‟n mynd yn go oer ac mae‟n
gallu bod yn flinedig i ni. Dy‟n ni ddim yn gallu cysgu pan mae‟n bwrw glaw gan ein bod ni‟n
gorwedd ar ddihun yn poeni y gallai‟r dŵr lifo i mewn i‟r babell. Mae‟r dŵr yn dod fyny drwy‟r
tir. Mae ein dillad yn mynd yn wlyb diferu a rhaid i ni eu hongian allan i sychu y diwrnod
wedyn. O achos hyn, ry‟n ni am dreulio‟r gaeaf yn Nyffryn yr Iorddonen. Mae‟n llawer gwell
yno. Llawer cynhesach.‟
„Roedd y ffaith ein bod ni‟n gwybod sut i ffermio cyn cyrraedd yma yn llawer o help. Mae ein
perthnasau wedi bod o gymorth mawr i ni; fe roddon nhw anifeiliaid i ni a dangos i ni sut i
wnïo‟r pebyll yma. Fy modryb, fy mam a fi wnaeth eu gwnïo at ei gilydd. Cymerodd dridiau i ni
wnïo‟r un bach yma, ac fe gymerodd bedwar diwrnod i wnïo‟r un mawr lle mae fy mam yn
byw. Roedden ni‟n byw yn lle‟r cymdogion tra ein bod ni‟n eu gwnïo.‟
„Cafodd teulu fy ewythr eu smyglo allan o Syria felly allan nhw ddim gofrestru i gael unrhyw
help ac maen nhw wedi bod yn cysgu am dri diwrnod heb unrhyw flancedi. Fan hyn yng
Ngwlad yr Iorddonen, mae‟n rhaid i chi gael gwarantwr er mwyn cofrestru i gael cymorth.‟
„Rwy eisiau i bobl wybod sut rydyn ni‟n byw. Dydyn ni ddim eisiau i ragor o bobl fod mewn
angen. Dydw i ddim eisiau i ragor o bobl orfod profi‟r hyn rydyn ni‟n ei brofi a byw fel hyn.
Dydw i ddim eisiau i fy ffrindiau nac unrhyw bobl eraill orfod byw fel hyn. Dydw i ddim eisiau
byw fel hyn ond rwy‟n cael fy ngorfodi i wneud. Petai Syria yn iawn, fe fyddwn i‟n byw yno.
Hoffwn i petawn i‟n gallu byw bywyd da a dychwelyd i fy ngwlad brydferth. Rwy eisiau
dychwelyd i fy ngwlad a‟i gweld mewn cyflwr da.‟
„Yn y nos, rwy‟n breuddwydio fy mod i‟n mynd yn ôl i Syria ac nad ydw i byth am ddod yn ôl
fan hyn. Wrth i mi freuddwydio, rwy‟n gweld fy mherthnasau, rwy‟n gweld Syria, rwy‟n cofio
sut roeddwn i‟n arfer byw. Mae‟r pridd yn goch yn Syria, mae‟n bridd da iawn. Roedd llawer o
goed lle‟r oedden ni‟n byw. Roedd arogl jasmin yno, arogl hardd iawn. Roedd pawb oedd yn
byw yno yn hardd.‟
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Gweld a Chlywed Syria
Zainah Azzam, mam

Gweld a Chlywed – Zainah
„Rydyn ni wedi ceisio addasu gyda‟r hyn sydd ganddon ni fan hyn yn ein dwylo ond
mae‟n rhy anodd – yn y babell drws nesaf, does ganddyn nhw ddim drws hyd yn oed‟
Llun: Luca Sola/Oxfam

“Fel y gallwch chi weld, rydyn ni wedi dianc rhag y gwrthdaro yn Syria, y rhyfel. Roedd yn rhy
drwm ac yn digwydd yn agos iawn i ni. Rydyn ni wedi bod yma ers pedwar mis. Bu dau
wrthdrawiad difrifol iawn rhwng Byddin Rhydd Syria a‟r Llywodraeth ac roedden ni‟n poeni na
fyddai gennym ni gyfle arall i adael y pentref, felly dyma ni‟n dianc.”
“Roedden ni‟n arfer clywed synau mawr iawn y gwrthdaro, y bomiau a‟r saethu. Roedden ni‟n
clywed y tanciau, y grenadau a‟r rocedi. Doeddwn i ddim yn poeni amdanaf i fy hun, ond
roeddwn i‟n poeni am fy merch. Roeddwn i eisiau iddi hi fod yn ddiogel a dyna pam roeddwn i
eisiau dianc. Rydyn ni‟n teimlo‟n fwy diogel fan hyn.”
“Roedd y profiad yn peri llawer o ofn, roedd yr ymladd yn agos iawn i‟n tŷ ni. Roedd ein
ffenestr i gyd yn deilchion oherwydd y bomiau, ac roedd y plant yn arfer llefain o hyd. Dim ond
un dewis oedd, sef gadael Syria.
“Fe ddaethon ni mewn nifer o dacsis er mwyn cyrraedd y lle i groesi‟r ffin rhwng Syria a
Libanus. Fe gostiodd tua $100 i ni ddod yma. Roedd hyd yn oed yn rhaid i ni dalu $150 er
mwyn adeiladu‟r pebyll hyn. Dim ond am y pren. Mae‟n ormod. Roedden ni‟n arfer byw bywyd
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da, roedden ni‟n gallu mynd allan a mwynhau, ond fan hyn ‟dyw hi ddim yn ddiogel i adael y tŷ
yn y nos hyd yn oed.”
“Unwaith y bydd pethau wedi gostegu yn Syria, byddwn ni‟n bendant yn dychwelyd ar
unwaith. Roedden ni‟n arfer byw bywyd gwych yn Syria. Petai‟n dawel yno eto, fe fyddwn i‟n
gadael yn syth. Gall rhywun ddim bod mewn heddwch nac yn dawel ei feddwl oni bai eich bod
chi yn eich gwlad eich hun. Pobl estron ydyn ni fan hyn, dydyn ni ddim yn adnabod Libanus
yn dda iawn.”
“Roeddwn i‟n arfer byw gyda mam fy ngŵr. Roedden ni i gyd yn arfer byw gyda‟n gilydd ac
roedd ganddon ni fywyd braf iawn. Mae‟n rhy anodd i ni addasu i‟r ffordd yma o fyw. Mae‟n
rhaid i ni fynd i hôl dŵr o bell er mwyn yfed hyd yn oed.”
“Pan adawon ni Syria, doedd ganddon ni ddim amser i gasglu ein dillad hyd yn oed. Chawson
ni ddim cyfle i fynd ag unrhyw beth o‟r tŷ; roedd yn rhaid i ni adael popeth ar ôl. Fe gydion ni
mewn un flanced yn unig.”
“Duw yn unig a ŵyr am ba hyd y bydd yr ymladd yn para yn Syria. Roedden ni‟n arfer byw
bywyd braf iawn yn Syria, roedd bywyd yn rhad, roedd bwyd yn rhad. Mae popeth yn rhy
ddrud i ni fan hyn, allwn ni ddim fforddio prynu bwyd na thanwydd. Rydyn ni i gyd yn gweithio
fan hyn, rydyn ni‟n gweithio ar dir pobl eraill yn casglu olewydd i‟r ffermwr. Dydyn ni ddim yn
ennill digon i dalu ein treuliau ond mae‟n helpu.”
“Mae rhai o‟r mudiadau sy‟n gweithio yma wedi rhoi jam, pys, reis, sbageti ac olew i ni. Rydyn
ni wedi derbyn tair blanced a phum galwyn o danwydd gan UNHCR ond dyw hynny ddim yn
ddigon i‟n cadw‟n gynnes. Does dim tanwydd ar ôl bellach ac rydyn ni‟n trio prynu ein
tanwydd ein hunain. Ond dim ond os oes digon o arian ganddon ni y gallwn ni ei brynu. Rwy‟n
poeni llawer am iechyd fy mhlant ond beth allaf i wneud os nad oes gen i arian i brynu
tanwydd? Rydyn ni‟n trio ymdopi â‟r blancedi sydd ganddon ni.”
“Cawson ni brofiad anodd pan ddaeth storm o fellt a tharanau ychydig ddiwrnodau‟n ôl.
Roedd popeth wedi ei orchuddio ag eira – roedd hi‟n bwrw cymaint o eira. Roedd arnon ni ofn
y byddai‟r lloches i gyd yn disgyn. Roedd yn brofiad ofnadwy. Daeth llawer o ddŵr i mewn i‟r
lloches am fod y glaw mor drwm. Roedd yn rhaid i ni geisio gorchuddio‟r lloches â haen arall
o blastig.”
“Mae ganddon ni flancedi ond does dim digon inni. Mae‟n rhy oer yn ystod y nos felly hyd yn
oed os oes ganddon ni bum neu chwe blanced, dyw hynny ddim yn ddigon i gadw‟n gynnes.
Rydyn ni wedi ceisio addasu gyda‟r hyn sydd ganddon ni fan hyn yn ein dwylo ond mae‟n rhy
anodd – yn y babell drws nesaf, does ganddyn nhw ddim drws hyd yn oed.”
“Rwy‟n gwneud pob peth posib i ddiogelu fy merch gymaint â phosib. Rwy‟n rhoi gymaint â
phosib o flancedi drosti i‟w cadw‟n gynnes. Petai hi‟n sâl, fydden ni‟n methu mynd â hi at y
meddyg, am nad oes digon o arian ganddon ni.”
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“Mae fy nhad yng nghyfraith yn sâl iawn achos yr oerfel – mae ganddo broblem â‟i galon.
Dydy e ddim yn gallu cymryd ei dabledi at ei galon hyd yn oed, am eu bod nhw‟n rhy ddrud
fan hyn; mae‟n costio $66. Os ydyn ni‟n gallu cael y tabledi o Damascus, ry‟n ni‟n gwneud
hynny, ond fel arall mae‟n gorfod bod hebddyn nhw. Weithiau, os ydyn ni‟n clywed am
rywrai‟n dod o Ddamascus, ry‟n ni‟n gofyn iddyn nhw ddod â‟r tabledi gyda nhw, ond does
neb byth yn mynd yn ôl o fan hyn.”
“Pan ry‟n ni‟n oer, rwy‟n dechrau meddwl am y bywyd oedd ganddon ni o‟r blaen yn Syria.”
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Gweld a Chlywed Syria
Mohammed, 11

Gweld a Chlywed – Mohammed
„Mae am fod yn oer iawn yn y gaeaf a bydd hi‟n bwrw eira. Bydd y tai yn dioddef o
lifogydd a bydd y dyffryn fan hyn hefyd o dan ddŵr.‟
Llun: Sam Tarling/Oxfam

„Mohammed ydw i, a dwi‟n 11 oed. Dwi wedi bod yma ers rhyw naw mis bellach.‟
„Peidiwch â gofyn i mi beth ydw i eisiau bod pan fyddaf i‟n hŷn a phethau felly!‟
„Dwi‟n hoff o dyfu basil, rhosod Damascus a phlanhigion iorwg. Dydw i ddim yn gwybod sut i
arddio mewn gwirionedd, dim ond plannu‟r hadau fyddaf i, ac maen nhw‟n tyfu. Mae fy
ffrindiau i gyd yn gofyn i mi blannu eu hadau nhw, am nad ydyn nhw‟n gwybod sut i wneud.
Dim ond eu dewis nhw fyddaf i. Weithiau mi fyddaf i‟n dod o hyd iddyn nhw neu‟n eu prynu.
Basil yw fy ffefryn i. Mae arogl da arno ac mae‟n edrych yn hardd iawn.‟
„I gychwyn, dwi‟n rhoi‟r hadau yn yr haul i‟w sychu, ac wedyn dwi‟n eu plannu. Dwi‟n rhoi dŵr
iddyn nhw bob rhyw dridiau. Weithiau fydd ‟na ddim dŵr ar ôl, felly bydd yn rhaid i ni brynu
peth, ond fel arfer rydyn ni‟n cael dŵr o‟r tanc dŵr ac o‟r ffynhonnau. Dwi hefyd yn yfed y dŵr
ac weithiau yn ysgeintio‟r dŵr o amgylch y tŷ. Weithiau mi fyddaf i‟n rhoi fitaminau i‟r
planhigion.‟
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„Dwi‟n teimlo‟n hapus iawn, a dydw i ddim yn gadael i neb dorri‟r planhigion. Bob tro fydd
rhywun yn torri darn o‟r planhigyn, bydd tri blaguryn newydd yn tyfu yn lle‟r hen un. Taswn i‟n
torri‟r rhosyn yma i ffwrdd, byddai tri blaguryn newydd yn tyfu yn ei le. Does dim byd arall yn fy
ngwneud i‟n hapus. Dim byd.‟
„Yr unig amser pan fyddaf i mor hapus ag ydw i yn yr ardd yw pan fyddaf i‟n cael mynd i barc
antur. Ond dim ond yn Syria roedd hynny‟n digwydd. Roeddwn i‟n arfer mynd bob mis. Roedd
pawb ohonon ni fan hyn yn arfer mynd.‟
„Pan gyrhaeddais i fan hyn, doeddwn i ddim yn garddio rhyw lawer. Roedd y lle yn arfer bod
yn fudr ac roedd cerrig ym mhobman. Mi ddechreuais i lanhau‟r lle a rhoi ychydig o gerrig fan
hyn er mwyn gwneud y lle‟n daclus. Roedd llawer o faw a phentyrrau o bren o amgylch y lle.
Felly dyma fi‟n eu casglu a‟u trefnu, a rhoi pridd yma er mwyn i mi allu plannu. Mi es i i‟r siop
flodau wedyn i brynu blodau, ac mi blannais i ocra, tomatos ac eirin.‟
„Mae‟r anheddiad yma yn edrych yn hardd iawn, iawn, ac rwy‟n hoffi‟r lle yn edrych fel hyn
achos dydw i ddim yn hoffi unrhyw beth sy‟n edrych yn llwyd. Os oes yn rhaid i mi ddewis lliw,
dwi bob amser yn dewis gwyrdd. Mae‟n gwneud i mi deimlo‟n hapus. Dwi hyd yn oed yn mynd
i‟r goedwig i gasglu hadau pinwydd i‟w plannu. Gallwch weld y pinwydd draw fanna.‟
„Mae pobl yn dweud wrthyf i: „Rwyt ti mor lwcus! Clod i Allah am ba mor hardd yw‟r lle a‟r
blodau yma.‟ Maen nhw hefyd yn dweud wrthyf i mor hardd yw‟r blodau ac yn gofyn i mi a
fyddwn i‟n fodlon plannu‟r un pethau iddyn nhw. Pan fydd rhywrai yn trio dweud wrthyf i beth
i‟w blannu, fydda i ddim yn gwrando arnyn nhw. Dim ond plannu‟r hyn dwi eisiau ei blannu
ydw i.‟
„Does neb yn gwybod beth all ddigwydd yn y dyfodol. Efallai y byddaf i‟n beiriannydd, efallai‟n
arddwr, neu efallai‟n rhywbeth arall. Dwi‟n mynd yn ôl i‟r ysgol fory. Mae‟r ysgol fan hyn yn
dda ond roedd fy ysgol i yn Deir Baalbeck yn Syria yn brafiach. Roedd popeth yn brafiach yn
Deir Baalbeck. Roedd gen i lawer o ffrindiau yno, ac roedden ni‟n arfer cael llawer o hwyl.‟
„Mae gen i ffrind sydd yn Kuwait rŵan. Dwi‟n gweld ei eisiau o‟n fawr. Roedden ni‟n arfer
chwarae gyda‟n gilydd a dweud jôcs wrth ein gilydd. Roedden ni‟n arfer llenwi balŵns â dŵr
a‟u taflu at ein gilydd. Roedden ni‟n arfer mynd i nofio gyda‟n gilydd a gweld pwy oedd yn
gallu plymio yn ddyfnach na‟r llall. Byddwn i‟n mynd mor bell â hyn, a byddai o‟n mynd mor
ball â hynna, a dwi‟n dalach nag o ond mae o‟n gwybod sut i nofio.‟
„Taswn i‟n sgwennu llythyr iddo fo, byddwn i‟n ei atgoffa o sut fysen ni‟n arfer mynd i Kassra i
fwyta pinwydd a sut roedden ni‟n arfer chwarae ar y siglen. Byddwn i‟n ei atgoffa sut oedden
ni‟n arfer palu‟r tywod ac adeiladu cestyll.‟
„Roedd plant Libanus yn arfer gwneud hwyl am ein pennau felly doeddwn i ddim yn mynd i
unman. Dim ond gwylio cartŵns a ffilmiau fyddwn i. Mae gen i un ffrind yma ac weithiau mi
fyddwn i‟n mynd i‟w dŷ o i wylio‟r cartŵns fanna, ac weithiau mi fyswn i‟n mynd ychydig yn
drist.‟
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„Ond rŵan dwi‟n dechrau dod yn ffrindiau gyda rhai o blant Libanus a dydan ni ddim yn hel
clecs am ein gilydd mwyach. Mi ddaethon ni i gytundeb ac addo na fysen ni‟n creu gofid i‟n
gilydd mwyach. Pan ddes i yma gyntaf, mi fyddwn i‟n mynd allan ac yn arfer mynd ar goll o
hyd ond dwi‟n gwybod ble mae fy ffrindiau rŵan a dwi‟n gwybod y ffordd o amgylch y lle.‟
„Yn y dechrau, dim ond un toiled oedd yn arfer bod yma i‟w rannu. Ond dwi‟n un swil, felly pan
fyddai‟n rhaid ateb galwad natur, mi fyddwn i‟n arfer mynd i‟r cae. Mae‟n llawer gwell rŵan,
diolch i Oxfam. Maen nhw wedi ein helpu ni. Gobeithio y byddan nhw‟n parhau i‟n helpu ni.
Maen nhw wedi rhoi dillad a blancedi i ni rŵan. Mae‟n wych.‟
„O‟r blaen, dim ond un ystafell ymolchi ac un gawod oedd yma. Mae Oxfam wedi rhoi popeth i
ni rŵan, ac wedi rhoi popeth yn ei le i ni. Rydan ni wedi adeiladu cartrefi ac wedi rhoi trefn ar y
lle ac mae‟r sefyllfa‟n well rŵan. Rydan ni‟n diolch i Oxfam am ein helpu ni ac am roi popeth
sydd ei angen arnon ni. Maen nhw wedi gwella ein hamodau byw, ac maen nhw wedi rhoi
ystafelloedd ymolchi i ni, ac mae‟r sefyllfa rŵan yn llawer gwell nag o‟r blaen.‟
„Mae am fod yn oer iawn yn y gaeaf, ac mae am fwrw eira. Bydd y tai yn dioddef o lifogydd a
bydd y dyffryn fan hyn hefyd o dan ddŵr. Bydd ein slipers yn cael eu golchi i ffwrdd gan y dŵr.
Bydd ein slipers yn disgyn oddi ar ein traed. Mae tymor y gaeaf yn oer iawn, a dydan ni ddim
yn mynd i unman. Rydan ni‟n lapio ein hunain mewn blancedi.‟
„Rydan ni‟n ceisio casglu pren a rhoi rhywfaint o gynfasau plastig er mwyn stopio‟r dŵr rhag
dod i mewn i‟r tŷ. Llynedd, roedd y dŵr yn llifo i mewn i‟r tŷ o hyd a doedden ni ddim yn gallu
cysgu. Roedd yn rhaid i bawb gysgu yn rhywle arall. Mi gysgais i yn nghartref fy nghefnder, er
enghraifft, ac mi gysgodd mam yn rhywle arall, a‟r cyfan o achos y dŵr. Mi oedd o‟n anodd
iawn.‟
„Dwi‟n aros tan i‟r haul fachlud, ac wedyn dwi‟n rhoi dŵr i‟r planhigion. Dwi‟n torri ychydig ar y
rhai talaf, a dwi‟n plannu‟r toriadau hefyd. Yn y gaeaf dwi‟n eu gorchuddio nhw er mwyn eu
gwarchod. Y gaeaf diwethaf, chollais i ddim o‟r un blodyn.‟
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Gweld a Chlywed Syria
Muhamad, 8

Gweld a Chlywed – Muhamad
„Y tro diwethaf i mi brynu dillad oedd yn Syria, dros flwyddyn
yn ôl‟ Rasmiyeh – mam Muhamad
Llun: Sam Tarling/Oxfam

Mae Muhamad, sy‟n 8 oed ac yn wreiddiol o Idlib yn Syria, yn gwisgo‟r dillad newydd y mae ei
fam, Rasmiyeh, 33 oed, newydd eu prynu i‟w chwech o blant gan ddefnyddio‟r daleb gwerth
$40 a roddodd Oxfam iddi, gyda chymorth ein partneriaid, JAK, yn Qalamoun, gogledd
Libanus, ar Ragfyr 26, 2013.
Mae Muhamad a‟i deulu yn byw mewn adeilad tri llawr sy‟n gartref i 13 o deuluoedd o
ffoaduriaid, ar yr heol ar y ffordd i dref Barghon, yng ngogledd Libanus. Maen nhw wedi bod
yno ers iddynt ffoi rhag yr ymladd yn Syria ddwy flynedd yn ôl. Meddai ei fam, Rasmiyeh, wrth
Oxfam: "Y tro diwethaf i mi brynu dillad oedd yn Syria dros flwyddyn yn ôl." Dywedodd
Rasmiyeh fod ei phlant wedi tyfu‟n rhy fawr i‟w dillad a‟u bod yn gwisgo dillad eu brodyr a‟u
chwiorydd hŷn. Meddai hefyd: "Mae rhai pobl yn rhoi dillad i‟r ffoaduriaid ond nid rhyw lawer."
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Mae‟r costau byw uchel sydd yn Libanus yn golygu ei fod yn rhy ddrud i Rasmiyeh brynu
dillad newydd i‟w phlant. "Mae‟n rhy ddrud. Dim ond am 20 diwrnod yn ystod cynhaeaf yr
olewydd y bu fy ngŵr yn gweithio. Mae‟n ddi-waith fel arall, ac mae‟n sâl hefyd." Mae‟r ystafell
fach y mae hi a‟i theulu yn byw ynddi heb ei hinswleiddio‟n dda ac nid oes gwresogydd yno.
Gyda‟r daleb gwerth $40 a dderbyniodd gan Oxfam, roedd Rasmiyeh yn gallu prynu dillad er
mwyn i‟w phlant allu wynebu misoedd y gaeaf yn well.
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