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Derbyniais fy arth heddiw. Mae’n brydferth 
ac rwyf wedi cael cysur yn barod.

Mae’n fwy na dim ond arth, mae fel rhywun yn 
cerdded i fyny atoch ac yn gafael yn eich llaw yn 
ystod cyfnodau tywyll. Rwy’n trysori fy arth. Mae’n 
dod â math o gysur na all unrhyw un arall ei roi.

Gallwch gael hyd i ni ar y 
cyfryngau cymdeithasol

www.achingarms.co.uk

info@achingarms.co.uk

07826 067801

Os hoffech ragor o wybodaeth, 
cysylltwch â ni ar:



Os byddwch angen ein help, ffoniwch ni nawr ar 07464 
508994 neu e-bostiwch support@achingarms.co.uk

Mae Aching Arms yma i’ch helpu a’ch cefnogi pan fyddwch 
wedi profi’r torcalon o golli’ch baban, yn ystod beichiogrwydd, 
adeg geni neu’n fuan wedi hynny.

Aching Arms Bears
Rydym yn cynnig arth gysur hardd i 
lenwi’ch breichiau, a chymuned i’ch 
cefnogi wrth i chi alaru. Rhoddir pob 
arth Aching Arms fel anrheg gan un 
teulu sydd wedi cael profedigaeth i 
deulu arall, er mwyn i chi gael gwybod 
nad ydych ar eich pen eich hun.

Mae llawer o rieni sydd wedi colli 
baban yn ystod beichiogrwydd, adeg 
geni neu’n fuan wedi hynny yn cael 
cysur wrth dderbyn arth Aching Arms 
fel rhodd. 

Mae pob arth hardd yn gwisgo label 
personol wedi’i ysgrifennu â llaw, 
gydag enw’r baban y rhoddwyd yr arth 
er cof amdano/amdani.

Ein gobaith yw bod pob arth yn rhoi 
cysur wrth afael ynddi, yn estyn llaw 
cyfeillgarwch o un teulu i’r llall ac yn 
cysylltu teuluoedd â’r rhai sy’n gallu 
cynnig gwybodaeth, cefnogaeth a 
dealltwriaeth. 

Os nad ydych wedi derbyn arth gyda’r 
daflen hon, neu’n adnabod rhywun 
a fyddai’n elwa o gael arth, gallwch 
anfon cais atom trwy ein gwefan. 

Mae llawer o deuluoedd sy’n derbyn 
arth yn mynd ymlaen i roi arth Aching 
Arms er cof am eu baban, sy’n helpu 
teulu arall sydd wedi cael profedigaeth 
i wybod, fel y gwnaethon nhw, nad 
ydyn nhw ar eu pennau eu hunain.

“ “ Os ydych eisiau siarad am sut 
rydych yn teimlo neu rannu atgofion 
o’ch baban gyda ni, rydym yma i 
wrando. 

Gallwch ofyn am awgrymiadau 
ynglŷn â threfniadau angladd, 
pen-blwyddi dyddiadau pwysig, 
dychwelyd i’r gwaith neu unrhyw 
beth arall. Rydym eisiau helpu.

Rydym yma fel nad oes raid i chi 
fynd trwy’r brofedigaeth o golli’ch 
baban ar eich pen eich hun.

Mae ein gwasanaeth cefnogaeth ffôn 
ac e-bost Supporting Arms yn cael 
ei redeg gan rieni sydd wedi cael 
profedigaeth ac mae’n rhoi cyfle i chi 
siarad â rhywun sydd wir yn deall yr 
hyn rydych chi’n mynd drwyddo.

Supporting Arms

Pan ddywedodd ein bydwraig wrthym am arth Aching Arms gan 
egluro sut mae’n gweithio roeddem wrth ein boddau, mae’n 
syniad mor hyfryd a syml sy’n rhoi cymaint o gysur. Mae wedi 
bod yn gysur i mi ers i ni ddod adref heb ein merch fach.

Mae Supporting Arms yn 
wasanaeth galw yn ôl hyblyg 
sy’n agored i unrhyw un yn y 
DU. Pan fyddwch yn ffonio, 
cewch eich arwain at beiriant 
ateb fel y gallwch adael eich enw 
a’ch rhif ffôn ac yna byddwn yn 
cysylltu â chi o fewn 72 awr, i 
drefnu amser cyfleus i siarad.

Byddwn yn gallu ymateb i’r 
negeseuon rhwng dydd Llun a 
dydd Gwener. 

Nid yw hwn yn wasanaeth 
brys. Os oes angen i chi siarad 
â rhywun ar frys, cysylltwch ag 
un o’r sefydliadau ar y dudalen 
Elusennau Eraill ar ein gwefan  
www.achingarms.co.uk

Sylwer:


