
Codi ymwybyddiaeth o broblemau iechyd meddwl 

a lle mae help i’w gael 

Tom Kendall, a college student, describes how he supports 

Tir Dewi in Ceredigion  

Cafodd Tir Dewi ei sefydlu mewn ymateb i angen cynyddol 

a difrifol i helpu ffermwyr gorllewin Cymru mewn cyfnod 

anodd. Roedd y Barchedig Ganon Eileen Davies 

(Archddiacon Ceredigion erbyn hyn) a’r Esgob Wyn (sydd bellach wedi 

ymddeol) wedi cydnabod bod angen gwasanaeth cefnogaeth dwyieithog 

ar ffermwyr Dyfed.  

Felly, sefydlodd y Canon Eileen ‘Tir Dewi’ fel llinell gymorth, gwasanaeth 

gwrando a gwasanaeth arwyddbost. Llynedd, roedd prosiect yng Ngholeg 

Ceredigion i wella iechyd meddwl pobl cefn gwlad Cymru. Dyma pryd y des i 

ar draws Tir Dewi. Cysylltais i â nhw er mwyn cael rhagor o wybodaeth ac fe 

ges i bosteri, pamffledi a chardiau efo manylion cysylltu ganddyn nhw. Bob mis 

nawr rydw i’n gosod stondin yng Ngholeg Ceredigion ac mae nifer o bobl 

ifanc yn y coleg sydd yn ffermwyr yn fwy ymwybodol o ble i gael cymorth os 

oes ganddyn nhw (neu aelodau’r teulu) broblemau.  

Mae gen i’r fraint o gael ymweld ag ysgolion fel rhan o’m rôl fel Aelod 

Seneddol Ieuenctid dros Geredigion a siarad am y gwaith mae’r mudiad yn ei 

wneud yma yng ngorllewin Cymru. Yn bersonol, rydw i mor falch fy mod i wedi 

cael y cyfle i rannu neges Tir Dewi efo pobl ifanc. Mae’n hanfodol ein bod ni’n 

siarad am sut rydyn ni’n teimlo oherwydd mae ffermio yn gallu bod yn waith 

caled iawn ac yn waith unig hefyd. Mae’r dyfyniad hwn yn bwysig iawn:  “mae 

bob ffermwr yn unigolyn; a beth bynnag yw eich problem mae yna ateb.” 

Mae yna ateb i bawb ac mae angen siarad mwy am iechyd meddwl.  

Mae Tir Dewi yn barod i helpu. Manylion cysylltu: 0800 121 4722, rhif 

rhadffôn ar gael rhwng 07.00 a 22.00. 


