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Mae Arian i Fadagascar ...
“Yn caniatáu i bobl Madagascar leihau tlodi a
gwarchod yr amgylchedd drwy gynlluniau
cynaliadwy dan arweiniad cymunedau.”

Rhagair
Roedd digwyddiadau dychrynllyd yr hinsawdd yn 2017 wedi amharu ar bron
hanner y cnwd reis ym Madagascar gan yrru’r De at ymylon newyn. Mae’r
digwyddiadau dychrynllyd hyn wedi tynnu ein sylw at yr angen am wynebu
problemau diogelwch bwyd a gwytnwch hinsawdd yng ngwaith AiF.
Eleni rydym wedi lansio prosiect, Byw’n Wydn, ar gyrion y brifddinas, i helpu
cymunedau amaethyddol a drawyd gan drychineb i ailadeiladu eu bywydau
mewn ffordd hinsoddol glyfar. Eisoes mae cynnyrch cnydau’n cynyddu a
Ffermwyr Arweiniol yn trosglwyddo sgiliau newydd i’r genhedlaeth nesaf. Ar
sain canlyniadau da o’r flwyddyn gyntaf mae arnon ni ANGEN yn awr am gyllid i
ledaenu’r rhaglen i filoedd o ffermwyr bregus a’u teuluoedd.
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Mae ein prosiectau lleol yn cael eu gwerthfawrogi’n fawr gan y cymunedau
lle’r ydym yn gweithio gan gynnig ffagl gobaith i ysbrydoli eraill i wrthsefyll
tlodi. Ond rydym hefyd yn gynyddol ymwybodol y gall grymoedd byd-eang,
fel newid hinsawdd neu bolisïau cenedlaethol neu ryngwladol, ychwanegu
at ein mentrau lleol, neu eu dinistrio. Felly, eleni, rydym wedi dechrau
buddsoddi mwy mewn datblygu rhaglenni. Trwy estyn allan a gweithio
gydag eraill gallwn ddod o hyd i ffyrdd newydd o warchod rhai o’r bobl a’r
rhywogaethau mwyaf bregus yn y byd.
Mae’r Adroddiad Blynyddol hwn yn rhoi crynodeb o waith AiF. Ewch i’n gwefan
newydd, www.moneyformadagascar.org, am yr wybodaeth ddiweddaraf am eich
hoff brosiectau. Mae sylw byw hefyd i weithgareddau codi arian a gwirfoddoli felly
mae’n llawer haws dod yn rhan o gymuned AiF. Dywedwch wrthym am unrhyw
ddigwyddiadau sydd ar y gweill gennych i gefnogi AiF. Gallwch gysylltu drwy’r post,
e-bost ar admin@moneyformadagascar.org, neu trwy ffonio +44 7956147316.

Mae eich gwaith godi arian yn hanfodol i’n prosiectau ym Madagascar

Gyfeillio-Coed
Eleni, dathlodd ein Cadeirydd yn AiF ben-blwydd
mawr trwy lansio cynllun gefeillio coed AiF. Yn ei
pharti, plannodd goeden ddynodedig ger ei
chartref, gan ei ‘gefeillio’ gyda choed coedwigoedd
glaw a blannwyd gan AiF ym Madagascar. Mae
‘gefeillio’ gyda choed ym Madagascar yn ffordd
ddiriaethol o fod yn rhan o’r ymateb cydlynol i
newid hinsawdd a'r peryg o ddifodiant
bioamrywiaeth.
Byddwch yn rhan o’r ateb! Ymunwch ag ymgyrch fawr AiF i ailblannu
A allech chi ‘efeillio’ coeden arbennig yn eich gardd, eich gwaith neu ysgol
gyda choed coedwigoedd glaw prin ym Madagascar? Neu efallai y gallwch
dalu iawndal carbon am eich teithio, eich gwaith neu fusnes trwy noddi
plannu coed AiF. Ein nod yw plannu coridor coedwig law o 200,000 o goed!

Diogelu a Galluogi Plant Agored i Niwed
Dyma raglen sy’n trawsnewid bywydau plant agored i niwed yn y brifddinas
a'r cyffiniau. Caiff plant amddifad, diymgeledd, claf a digartref loches, bwyd,
gofal iechyd, addysg dŵr a hylendid a gofal cariadus. Caiff plant gymorth
tymor hir i’w helpu i oresgyn achosion eu hamddifadedd. Trwy'r rhaglen,
mae AiF yn cefnogi 9 prosiect plant: Akany Avoko Ambohidratrimo (AAA),
Akany Bevalala, Akany Avoko Faravohitra, Ankizy Gasy, Akany Hasina, Akany
Zaza Vavy, Plant Stryd Andavamamba-Isotry , Centre Gilpin, Plant Stryd
Centre Fihavanana a Charchar Ieuenctid Toamasina. Mae 1000 o blant yn
elwa o’r rhaglen bob blwyddyn.

Bechgyn Bevalala
O’r diwedd mae gan fechgyn diymgeledd loches yn benodol at eu gofal nhw.
Ers blynyddoedd, roedd AAA eisiau canolfan yn unswydd ar gyfer bechgyn
hŷn. Mae safle Akany Bevalala heb drydan ac angen llawer o waith
adnewyddu. Mae’r staff a'r bechgyn yn frwd i weithio’n galed i’w droi’n
gartref hapus, cynhyrchiol. Gallai rhoddion o offer eu galluogi i adeiladu
dodrefn a thrwsio adeiladau. Byddai rhoddion o fatresi a dillad gwely yn eu
galluogi i dderbyn rhagor o fechgyn anghenus. Byddai offer chwaraeon yn
dod â gwên i wyneb pawb.

Mae’n wych rhannu profiadau rhwng
prosiectau. Roedd plant o Akany Hasina
wrth eu boddau’n gweld lemwriaid am y
tro cyntaf ar ymweliad maes â phrosiect
ailgoedwigo AiF yn Andasibe-Mantadia.

Coedwigaeth a Bywoliaeth
Mae’r rhaglen hon yn ymestyn o orllewin sych Madagascar i’r coedwigoedd
glaw sydd dan fygythiad yn y Dwyrain. Trwy addysg, hyfforddiant a chymorth
ymarferol mewn pedwar prosiect rydym yn galluogi ffermwyr a phobl y
coedwigoedd i ddarparu ar gyfer eu teuluoedd, gan warchod ac adfer eu
hamgylchedd bregus hefyd. Mae sylw brys bellach ar Ddiogelwch Bwyd a
Gwytnwch at Newid Hinsawdd.

Yn Andasibe-Mantadia plannwyd 10,000 o goed brodorol tros 10 hectar i
gysylltu darnau ynysig o goedwig wreiddiol. Cryfhawyd cadwraeth trwy
addysg amgylcheddol mewn 8 ysgol gynradd gyfagos. Tyrrodd ymwelwyr i
weld cadwraeth ar waith, gan gynnwys criwiau ffilm, mudiadau cadwraeth
rhyngwladol a chenedlaethol a myfyrwyr Malagasaidd ar deithiau maes.
Mae cynlluniau ar droed i gynyddu’r gwaith hwn.
Yn Betampona derbyniodd teuluoedd mewn 50 o bentrefi ger y Warchodfa
hyfforddiant amaethyddol a garddwriaethol. Dangoswyd fod ffermwyr sy’n
arallgyfeirio i dyfu coed, ffermio pysgod a da byw yn fwy gwydn na’r rhai sy’n
dibynnu ar un cnwd, gan greu llawer mwy o incwm o blannu coed a chynaeafu
ffrwythau a phren na thrwy dorri coed fel o’r blaen. Caiff aelodau newydd eu
hysbrydoli o weld eraill yn gallu bwydo eu plant, eu hanfon i’r ysgol a hyd yn
oed fforddio panel haul. Yn ôl Parciau Cenedlaethol Madagascar, Gwarchodfa
Arbennig Betampona yw un o’r rhai sy’n gael eu gwarchod orau ym
Madagascar ac mae cyfraniad AiF yn hanfodol.
Ym Melaky, yn ogystal â phlannu 15,000 coeden a chefnogi 55 teulu trwy
gronfa mân-gredyd, mae menter gydweithredol FIVEMI yn cefnogi eraill gyda
chronfeydd sefydlu a hyfforddiant i egin-fentrau cydweithredol. Mae eu
pencadlys yn ganolfan alw-heibio i fenywod
ifanc agored i niwed gael cyngor a
hyfforddiant ac ymwybyddiaeth o hawliau
menywod. Ddydd Sul y Mamau trefnon nhw
rali yn erbyn trais domestig. Mae disgyblion
gorau 5 ysgol gynradd yn cael hyfforddiant i

Yn Alasora, mae teuluoedd amaethyddol a gollodd bopeth
yn 2017 yn ail-greu eu bywydau mewn ffordd hinsawddglyfar. Cafodd 10 eu datblygu’n Ffermwyr Arweiniol gan
hyfforddi 200 o ffermwyr eraill mewn technegau cynaliadwy.
Helpodd hyn Fanja i ddangos, trwy waith caled a sgiliau, y
gall ffermio organig elwa incwm a iechyd teulu.
“Mae Madagascar yn gartref i fyrdd
o greaduriaid rhyfeddol, unigryw.
Maen nhw angen pob gwarchodaeth
a chymorth y gallwn ei roi.
Llongyfarchiadau AiF ar eich holl
waith i warchod coedwigoedd gwych
Madagascar a'r holl rywogaethau
sydd yno.”

David Attenborough 23.12.16

Addysg am Oes
Mae AiF yn gweithio mewn partneriaeth gyda Sefydliad Adsum i ddod â
gobaith a ffyniant i blant anghofiedig Madagascar. Mae plant mewn
ysgolion diarffordd bellach yn cael cyfle i lwyddo, diolch i’n rhaglen Addysg
i Fyw sy’n cynnig dosbarthiadau newydd, dŵr, toiledau, llyfrau,
hyfforddiant athrawon, addysg amgylcheddol, gerddi cegin, ffreuturau
ysgol ac ynni haul.
Hyd yma elwodd 12,690 o blant o 64 ysgol o’r rhaglen hon. Mae 43 o
ysgolion mewn pedwar rhanbarth yn cymryd rhan yn y rhaglen nawr.
Ymunodd 10 ysgol â’r rhaglen eleni ac mae 10 arall yn paratoi i ymuno’r
flwyddyn nesaf.

Rydym nawr yn gweithio gyda’r Weinyddiaeth Addysg a’r Swyddfa Nodd
Genedlaethol i lunio cynlluniau rhanbarthol a chenedlaethol er budd llawer
rhagor o ysgolion. Rydym yn barod iawn i gydweithio gyda phartneriaid
newydd i ychwanegu at hyn.
Ein blaenoriaeth nesaf yw cynyddu’r gwaith o fwydo ysgolion. Mae
gerddi cegin nawr yn darparu 2 bryd ysgol bob wythnos. Mae
cynlluniau ar droed i gydweithio i ddarparu prydau ysgol dyddiol i’n
Noddwyd y gegin hon gan MIA Foodie. A allech
chi noddi cegin ysgol?

Golchi dwylo cyn bwyd

Bwydo meddyliau
newynog

Mae pob plentyn yn tyfu sachaid
o lysiau ar gyfer ffreutur yr ysgol

Mae ysgolion AiF-Adsum yn brawf clir y gall plant Madagascar lwyddo er gwaethaf
popeth. Wrth ymuno â’n rhaglen Addysg i Fyw, bydd ysgolion yn dod ag ymroddiad
a gwaith caled a ninnau’n cynnig adnoddau a hyfforddiant. Gyda’n gilydd gallwn
creu ysgolion llwyddiannus lle mae plant yn ffynnu. Rydym yn ychwanegu rhagor o
ysgolion bob blwyddyn. Gwelwch fap byw o’r ysgolion ar ein gwefan.

Adroddiad Cyllid 2017-18

Yn wahanol i 2016-17, doedd dim rhaid i ni gynnal apêl trychineb yn 2017-18.O
ganlyniad, dychwelodd ein hincwm i’r lefel fwy arferol o £289k. Unwaith eto, ein prif
ffynonellau incwm oedd ymddiriedolaethau sy’n rhoi grantiau a chwmnïau (42%) a
rhoddion unigol (40%).
Er mwyn ymateb i’r argyfwng hinsawdd, bu’n rhaid adolygu ein gwaith a buddsoddi
mewn datblygu rhaglenni gyda sylw manylach ar gynaliadwyedd a gwytnwch. Felly,
rydym wedi gwario llai eleni na’r arfer ar grantiau i bartneriaid a mwy ar ddatblygu
rhaglenni. Dylai’r buddsoddi hanfodol hwn mewn adeiladu rhaglenni arwain at grantiau
mwy, wedi eu targedu’n dda, i bartneriaid o 2019 ymlaen.
Gorffennodd yr elusen gyda £180k o arian wrth gefn a £188K o fuddsoddiadau moesol.
Mae’r ymddiriedolwyr yn bwriadu gwario £38k o’r cronfeydd hyn yn 2018-19 i ddatblygu
mwy ar weithgaredd rhaglenni ym Madagascar. O flwyddyn i flwyddyn, rydym wedi
ymrwymo i helpu rhagor o Falagasiaid i leihau tlodi ac i warchod yr amgylchedd trwy
fentrau cynaliadwy, dan arweiniad cymunedau.
Irenee Rajaona-Horne, Cyfarwyddwr

Eifion Griffiths, Trysorydd Mygedol

Mae cyfrifon llawn AiF a rhestr o Ymddiriedolwyr a Noddwyr AiF ar gael ar wefan AiF a
gwefan Comisiwn Elusennau’r DU. Gallwch ofyn i swyddfa AiF am gopïau papur.
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