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Am fwy na 20 blwyddyn, mae Dolen Ffermio 
wedi helpu pobl sydd wedi ei anghofio mewn 
cymunedau gwledig yn Orllewin Uganda i wella 
ei hansawdd bywyd. Trwy ystod eang o 
brosiectau datblygu cynaliadwy, efo’m 
partneriaid yn Uganda, rydym yn arfogi 
arweinwyr cymunedol i gael ffynhonnell dŵr, 
tyfu bwyd maethlon a darparu hyfforddiant er 
mwyn creu cyfleoedd gwell i bobl ifanc a’u 
teuluoedd. 
 

Y flwyddyn yma oedd ein tro cyntaf i gymryd 
rhan yn y Sialens Nadolig y Big Give ac ein 
hymgyrch cyntaf ar-lein erioed. 

Canolbwyntiodd ein hymgyrch ar ardaloedd - yn 
sicrhau bod teuluoedd gallu bwyta, golchi a 
chreu gwell cyfleoedd i’w hun. Roedd gan y 
rhoddwyr dewis o ba roddion i’w rhoi gan 
gynnwys eginblanhigion coed, ardaloedd golchi 
a hyfforddiant sgiliau, ymhlith llawer arall. 

 

Rhagarweiniad



Yr Heriau Allweddol

Cefnogwyr bach a lleol
Cyn dechrau'r ymgyrch, roedd rhan fwyaf o’n 
cefnogwyr yn ymroddedig ac yn dod o’r ardal 
leol. Er mwyn cael unrhyw siawns o ymgyrch 
llwyddiannus, roedd rhaid i ni ehangu a denu 
cynulleidfa newydd. 

Mae rhan fwyaf o’n rhoddion yn dod o siec neu 
arian parod
Ychydig iawn o’n cefnogwyr presennol sydd yn 
gwneud rhoddion ar-lein ac mae llawer yn 
gweld technoleg fel rhwystr, felly roedd rhaid i 
ni ddarganfod ffyrdd arall i annog nhw i newid 
ei feddyliau, ac ymddiried yn y platfform Big 
Give.

Doeddwn ni erioed wedi creu ymgyrch
Gan ei fod yn ein hymgyrch cyntaf cawsom dasg 
anferth i esblygu ein cyfathrebiadau a sicrhau 
bod ein tîm yn barod.

Rydym yn grŵp bach, wedi ei rhedeg gan 
wirfoddolwyr, gydag amser cyfyngedig
Gydag ond un o’n grŵp gydag arbenigedd mewn 
cyfathrebu, roedd rhaid i ni redeg hyfforddiant 
cyflym i’n gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr. 
Roedd hyn yn heriol wrth ystyried cyfyngiadau'r 
pandemig, a llawer o’r tîm yn anghyfarwydd efo 
defnyddio offer ar-lein. 



Cydweithrediadau’r 
ymrgyrch 



Fel elusen sydd wedi rhedeg yn hollol gan 
wirfoddolwyr, mae cydweithredu yn allweddol i’r 
ffordd rydym yn gweithio - gyda’n 
hymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr, cefnogwyr ac yn 
bwysicach ein partneriaid yn Uganda. Roedd y 
Sialens Nadolig 2020 yn enghraifft berffaith o sut 
gall cyd-greu cael effaith mawr. 

Y man dechrau, fel pob ymgyrch, oedd adnabod 
anghenion y prosiect gan y gymuned yn Uganda. 
Mae ein partneriaid yn Ngora, Uganda yn nodi bod 
yr eitemau mwyaf brys oedd eitemau fel mannau 
golchi, eginblanhigion, hyfforddiant sgiliau a 
lampau solar. Ffurfiodd rhain sylfaen galwadau'r 
ymgyrch.

Cydweithredu efo ein 
partneriaid yn Uganda 

>> Parhad drosodd



Trwy gydol yr ymgyrch, gwnaeth ein partneriaid 
yn Uganda creu a rhannu storiâu o’n heffaith, gan 
gynnwys ffotograffau a ffilmiau, un oedd 
cyfweliad gyda Ogugu James Oscar a’i thad, yn 
rhannu sut mae cyfleoedd bywydau ei theulu 
wedi trawsnewid trwy gymryd rhan mewn un o’n 
prosiectau. Roedd y cynnwys yma yn hynod o 
werthfawr i gynnwys yr ymgyrch yn enwedig ein 
sianeli cyfryngau cymdeithasol. 

Wrth adlewyrchu, roedd y cynnwys yn dda, ond 
doeddwn ni heb roi digon o amser i’n partneriaid 
yn Uganda i dynnu at ei gilydd. Rydym yn hyderus 
gyda mwy o amser, blwyddyn nesaf, gallwn greu 
deunydd gyda’n gilydd i gael mwy o effaith. 



Sylweddolom yn gynnar byddwn yn wynebu her wrth 
ddechrau a rheoli ymgyrch gyda’r sgiliau a’r amser oedd 
ar gael i’r tîm.

Rydym yn hynod o ffodus i gael ein dewis gan Hub 
Cymru Africa am raglen fentora yn 2020, felly 
gwnaethom rannu ein cynlluniau a derbyn ei chyngor 
am arferion gorau'r ymgyrch.  Gwnaethon nhw hefyd 
cyflwyno ni i ddau wirfoddolwr gwych oedd efo 
diddordeb mewn cefnogi ein cyfathrebiadau - roedd 
hyn yn drobwynt yn yr ymgyrch wrth i’r tîm tyfu ac felly 
mwy yn ffocysu ar hyrwyddo’r ymgyrch. Er mwyn 
hyfforddi ein gwirfoddolwyr yn gyflym gwnaethom alw 
ar ein rhwydwaith ehangach i ddarparu arweiniad a 
hyfforddiant i ein gwirfoddolwyr newydd. 

Cydwithredu rhwng 
Ymddiriedolwyr a 
gwirfoddolwyr

>> Parhad drosodd



Chwaraeodd yr ymddiriedolwyr rôl allweddol, fel y 
byddech yn disgwyl - gan ddechrau efo gweithdy 
cynllunio cydweithredol, lle gwnaethom fapio ein 
rhwydwaith cefnogwyr, a sut gallwn ddechrau creu 
perthnasoedd newydd i ehangu ein cynulleidfa. 

Gwnaethom droi’r map o’n cefnogwyr i mewn i 
gynllun yr ymgyrch. Yna, gwnaeth yr 
ymddiriedolwyr, ynghyd a’n gwirfoddolwyr 
ymroddedig gweithredu’r cynllun - o sefydlu 
stondinau yn y farchnad Nadolig, rhoi i fynnu 
posteri, ysgrifennu at eu rhwydweithiau, cysylltu â 
grwpiau newydd a rhannu deunyddiau’r ymgyrch 
ac oddi ar-lein. 

Fel rhan o’r broses gwnaeth yr ymddiriedolwyr 
gofleidio yn offer digidol megis Miro, Zoom a 
Google docs - rhan helaeth o’r grŵp am y tro 
cyntaf. 



Cyfathrebiadau



Mae’r ymgyrch wedi trawsnewid ein hagwedd tuag 
at gyfathrebiadau, yn y paratoad ac wrth ddysgu 
ohono. 

Cyn yr ymgyrch gwnaethom adnewyddu ein 
gwefan, gan ychwanegu tudalen newydd y Big Give 
gyda manylion am yr ymgyrch a dolenni i’r tudalen 
rhoi'r Big Give. 

Yn amlwg roedd y cyfryngau cymdeithasol mynd i 
chwarae rôl allweddol. Roedd ein rhwydwaith 
cyfryngau cymdeithasol yn eithaf bach, aethom ati 
i geisio denu dilynwyr newydd. Dechreuom trwy 
adnabod, dilyn a chysylltu ag arweinwyr yn ein 
maes gwaith a oedd mynediad gyda nhw at 
rwydweithiau fwy ac roeddwn yn falch bod llawer 
wedi ein dilyn yn ôl a rhannu ein cynnwys. 

Cynllun Cyfathrebu

>> Parhad drosodd



Gwnaethom greu cynllun cyfryngau 
cymdeithasol (LinkedIn, Trydar, Facebook ac 
ychydig o negeseuon ar Instagram) - gan 
baratoi set graidd o negeseuon efo chyfieithiad 
Cymraeg ar gyfer ein cefnogwyr sy’n siarad 
Cymraeg. 

Dysgom sut i ddefnyddio Canva, er mwyn 
dylunio cynnwys - profodd i fod yn offer 
defnyddiol wrth greu lluniau deniadol yn 
cynnwys GIFs. Roedd y lluniau wedi’i 
optimeiddio am bob platfform, wrth wneud yn 
siŵr bod y cynnwys yn arddangos yn dda. Hefyd, 
gwnaethom fuddsoddi rhai hysbysebion lefel 
isel ar Facebook. 

Wrth ochr ein gweithgareddau ar-lein 
gwnaethom bostio llythyrau a thaflenni 
amdano’r ymgyrch er mwyn cyrraedd ein 
cefnogwyr nad oedd ar-lein. Hefyd, defnyddiom 
e-bost, posteri, cylchgronau, erthyglau, 
datganiadau i’r wasg a digwyddiadau lleol i 
ledaeni'r neges yn y gymuned. 



Enghreifftiau o Ddeunyddiau Cyfathrebu



Hysbysebion Facebook 
Gwnaethom buddsoddi cyllideb bach o 
£60 mewn i hysbysebion Facebook er 
mwyn profi pa mor llwyddiannus bydd y 
sianel ar gyfer ein hymgyrch. 
Gwnaethom cyrraedd tua 4,000 o bobl 
newydd ar draws yr ymgyrch hysbysebu.

Mae’n sianel byddwn yn defnyddio eto.



Canlyniadau’r 
ymgyrch



Ein Targed £5,000

RHODDION AR_LEIN             £3,483
GIFT AID AR RODDION                       £731
CRONFA’R PENCAMPWYR £1,250
ADDUNEDWYR £1,250
GIFT AID AR YR ADDUNEDWYR £312

CYFANSWM £7,027
(wedi codi trwy’r ymgyrch Big Give)

Hefyd, codom tua £4,000 wrth 
roddion a gweithgareddau tu allan o 
blatfform y Big Give.

Rydym yn prosesu’r ffigurau ar hyn o 
bryd. 

Faint codom? 



★ Wedi rhagoru ein targed o dros 20%.

★ Traean o’r targed wedi codi o fewn 12 awr 
o ddechrau’r ymgyrch.
 

★ Erbyn y 4edd diwrnod gwnaethom 
cyrraedd ein targed o £5,000 (efo tair 
diwrnod sbar)

Canlyniadau’r ymgyrch

★ Mewn cyfanswm, cawsom 79 o roddion - 
28 ohono wrth rhoddwyr newydd (dros 
traean)

★ 9 rhoddion o dros £100. (Rydym mynd i 
wahodd ein rhoddwyr mwyaf i fod yn 
addunedwyr yn ein Sialen Nadolig y Big 
Give nesaf)



● Mae’r ymgyrch wedi bod yn yrrwr mawr 
wrth drawsnewid y ffordd rydym yn 
gweithio a chyfathrebu. 

● Mae’r ymgyrch wedi caniatáu i ni gyrraedd 
cynulleidfaoedd newydd.

● Mae wedi bod yn gatalydd am naratif 
mwy clir.

Feithiau arall am godi arian 

● Rydym wedi llwyddo i gael ein cefnogwyr 
i newid eu hymddygiad a gwneud eu 
rhodd gyntaf ar-lein. 

● Yn dilyn yr ymgyrch, danfonom 
negeseuon i ddiolch i, a rhannu’r 
canlyniadau’r ymgyrch, gyda’n 
addunedwyr, rhoddwyr a gwirfoddolwyr.



Yr oedd hyn yn ein Sialens Nadolig Big Give 
cyntaf, ac ein tro cyntaf i godi arian ar-lein felly 
cawsom gromlin dysgu serth. 

Byddwn wedi paratoi yn fwy erbyn 2ein 
ymgyrch 2021, yn fwy uchelgeisiol a’n targedu, 
ac yn fwy hyderus o’i chyflawni. 

Beth rydym wedi dysgu

Byddwn yn ymgysylltu a’n tîm, gwirfoddolwyr, 
cefnogwyr a rhwydwaith ehangach cyn yr 
ymgyrch er mwyn plannu a chreu cynnwys 
cyfoethog sy’n cymell mwy o bobl i ymgysylltu. 

Gwnaeth yr ymgyrch ei wneud yn glir fod rhaid i 
ni foderneiddio ein cronfa data ac rydym yn 
cynllunio i symud ein holl gysylltiadau o 
ddogfennau a thaenlenni i reolwr perthynas â 
chwsmer neu CRM (Customer Relationship 
Management).



Rydym yn cynllunio i drawsnewid popeth rydym 
wedi dysgu o Sialens Nadolig y Big Give mewn 
i’r ffordd rydym yn gweithredu fel elusen. 

Yn draddodiadol, mae’r arian a chodir gan 
Ddolen Ffermio wedi ffocysu ar blant mwyaf 
anghenus, pobl ifanc a’u teuluoedd. Mae ein 
partneriaid yn Uganda eisiau ehangu ffocws y 
rhaglenni, yn ei wneud yn agored i’r gymuned 
er mwyn iddynt elwa ohonynt. 

Camau nesaf

Rydym yn cymryd yr agwedd hon yn ein 
datblygiad o fferm arddangos ar gyfer y 
gymuned o gwmpas Nakyaka, Kamuli ac 
adeiladu canolfan adnoddau technegol yn 
Ngora. 

Ein menter codi arian nesaf yw cefnogi ein 
partneriaid yn Nakyaka gyda'u cynlluniau 
uchelgeisiol i ddarparu dŵr glan i bob tŷ yn y 
gymuned. Byddwn yn cymryd popeth rydym 
wedi dysgu o’r ymgyrch Big Give i mewn i’r 
gwaith nesaf. 



Diolch i...
Y Big Give am gynnal menter hollol fuddiol

Ein Partneriaid yn Uganda am wneud y prosiectau sy’n newid bywydau digwydd 

I bob un Ohonoch a wnaeth rhoi i newid bywydau

Ein Addunedwyr haelionus – yn ei wneud yn bosibl i ni gymryd rhan 

Y Sefydliad Waterloo am gydnabod ein potensial  ac am fod ein pencampwyr cyfateb cyllidol 

Ein Gwirfoddolwyr ac Ymddiriedolwyr  a wnaeth rhoi eu hamser allan

o’u hamserlenni prysur iawn

Mae’r Sialens Nadolig y Big Give nawr yn rhan bwysig o’n calendr codi arian 

– Nid yw’n aml gallwn gyhoeddi rydym wedi codi dros £7,000 mewn un wythnos! 

Dymuniadau gorau i chi gyd.


