
Llangwm Yn Ymateb
i Her Covid

Ymatebodd cymuned Llangwm yn gyflym i anghenion eu
cymdogion yn 2020. Dywedodd y Cynghorydd Cymunedol, Liz
Rawlings wrthym am yr ymateb rhagweithiol gwych hwn.
Wrth i’r cyfnod clo ddod i’r amlwg, lansiwyd y prosiect yn
Llangwm gyda 50 o wirfoddolwyr eiddgar. 

Sicrhaodd Liz a Stuart Beresford fod taflen yn cael ei
dosbarthu yn brydlon i bob tŷ. Roedd hyn yn arwydd pendant
o gefnogaeth. Sicrhaodd Dave a Hannah Golding fod y siop
yn dod yn bwynt canolog ac yn cau yn y prynhawn er mwyn
eu galluogi i gynnig gwasanaeth dosbarthu hanfodol a hyd yn
oed casglu presgripsiynau ac eitemau eraill o
archfarchnadoedd. Bu Matthew o'r dafarn hefyd yn helpu i
sicrhau bod yr eitemau’n cael eu derbyn. Rhoddodd Dave wên
ar wynebau’r pentrefwyr hefyd, wrth i’r Mewnwr o Gymru,
Gareth Davies, ddosbarthu rhai parseli. Gwelir Gareth yma yn
cwrdd â’r preswylydd, John Brock. Dywedodd Dave wrthym
fod ‘John hefyd wedi chwarae i’r Scarlets felly roedd yn
foment hyfryd wrth i’r genhedlaeth hŷn gwrdd â’r ifanc fel
petai'. 

Cynyddodd y galw am ddosbarthu papurau newydd, felly
cynigiodd Kim Sandford a Liz Beresford  helpu. Dywedodd
Kim, 'cwrddais i â phobl newydd ac roedd rhai yn aros i'm
cyfarch bob dydd'. Dywedodd fod y gwasanaeth wedi agor y
pentref a bod y profiad yn un arbennig iawn gan ei bod hi
wedi bod eisiau gwneud rownd bapur pan oedd hi’n iau.
Dywedodd un dyn mai’r papur newydd yn cael ei gludo i’r
drws 'oedd uchafbwynt ei ddiwrnod'. 

Esboniodd Liz fod gweithredoedd y pentref wedi 'profi bod y
siop yn cael ei gwerthfawrogi a'i bod yn fwy na siop'.
Dywedodd Dave wrthym ei fod wedi gweld gwerthiannau’n
lleihau ers llacio'r cyfyngiadau. Gobeithio y bydd pobl yn
gweld y potensial sydd gan siop bentref a’r gwerth
ychwanegol o gefnogi busnesau lleol. 

Rydym wedi clywed y bydd hysbysfwrdd cymunedol newydd
yn cael ei greu ac mae pwyllgor neuadd y pentref yn
gweithio'n galed i sicrhau ei fod ar gael i bawb. Bydd
gwirfoddolwyr yn parhau i ddosbarthu'r cylchlythyr ac mae'r
gronfa ddata newydd o wirfoddolwyr yn dal i fod yn barod i
helpu. 

Mae'n braf iawn gweld pobl yn dod at ei gilydd ac mae
cymuned Llangwm yn dangos i ni fod caredigrwydd yn
allweddol i les a gwydnwch cymunedol. 
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