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Siop trwsio ac ailddefnyddio arloesol yn dod i Gasnewydd! 

Mae Caffi Trwsio Cymru a Benthyg Cymru yn dod ynghyd i agor siop trwsio a llyfrgell pethau cyfunol 

yng nghanol y ddinas yr haf hwn. 

Mae stryd fawr Casnewydd a’i nodweddion eco-gyfeillgar ar fin cael hwb enfawr wrth i brosiect 

arloesol gael ei gyhoeddiad heddiw sy’n dod i adnewyddiad Tŷ Olympia ar Stryd Skinner. 

Bydd Caffi Trwsio Cymru a Benthyg Cymru yn sefydlu man trwsio a llyfrgell pethau parhaol, a fydd yn 

fodd i breswylwyr o bob rhan o’r ddinas fanteisio ar drwsiadau am ddim, gweithdai rhannu sgiliau a 

rolau gwirfoddoli yn ogystal â’r cyfle i fenthyg ystod o eitemau cartref fel dril, peiriant gwnïo neu 

gêm fwrdd am gost isel, gyda’r cyfle i dalu drwy wirfoddoli amser neu gredydau amser Tempo yn 

ogystal ag arian parod.  

Bydd ‘RE:Make Newport’ wedi’i leoli yn 26 Stryd Skinner, gyda mantais ychwanegol platfform 

benthyg ar-lein a fydd yn caniatáu i bobl fynd ar-lein i bori, rhoi ar gadw a thalu am eitemau maent 

yn dymuno eu benthyg.  Bydd beic cargo trydanol hefyd yn galluogi trosglwyddo a chasglu eitemau o 

gwmpas y ddinas a chynnig cyfleoedd teithio llesol i wirfoddolwyr. 

 

Dwedodd Phoebe Brown, Cyfarwyddwr Caffi Trwsio Cymru: 

“Mae caffis trwsio yn ffordd ardderchog o leihau gwastraff, hyrwyddo rhannu sgiliau a gwella 

cydlyniant cymunedol. Bydd y prosiect hwn yn gadael i ni gyfuno’r manteision hyn â manteision 

llyfrgell pethau mewn un man arloesol ar y stryd fawr sy’n gwasanaethu cymuned Casnewydd. 

Rydym yn hynod o gyffrous am lansio RE:Make Newport a’n gobaith yw y bydd yn arwain y ffordd i 

lawer o fentrau tebyg ledled Cymru.” 

Dwedodd Becky Harford, Cyd-sylfaenydd Benthyg Cymru:  

“Rhywbeth i bawb yw llyfrgelloedd pethau - gan gynnig cyfleoedd i rannu adnoddau gwerthfawr 

sydd eisoes mewn cymunedau a chreu’r cysylltiadau â phobl yng Nghasnewydd a’r tu hwnt sy’n 

grymuso pobl i gymryd rhan yn y chwyldro rhannu. Rydym wrth ein bodd i sefydlu’r man parhaol 

newydd hwn yng Nghanol Dinas Casnewydd ac edrychwn ymlaen at weithio gyda’r gymuned i gael 

pawb yn benthyg.” 

Dwedodd Matthew Davies, Gweithredwr Gyfarwyddwr dros Ddatblygu Cartrefi Dinas Casnewydd: 

“Mae’n bleser mawr gennym fod yn rhan o’r prosiect arloesol hwn i wneud trwsio ac ailddefnyddio’n 

realiti i breswylwyr Cartrefi Dinas Casnewydd a chymuned ehangach Casnewydd.  Mae datblygiad Tŷ 

Olympia yn rhan o adnewyddu ehangach yn y ddinas sy’n rhoi cyfle unigryw i ni ailddychmygu sut 

allwn ni fyw a gweithio mewn ffyrdd sy’n fwy eco-gyfeillgar ac a fydd yn ein helpu i ddod yn fwy 

cydnerth i heriau bywyd modern.” 

Dwedodd David Wilton, Prif Weithredwr TPAS Cymru: 

“Mae caffis trwsio a llyfrgelloedd pethau yn adnodd cyffrous a mawr eu hangen i’n holl gymunedau 

yng Nghymru.  Mae TPAS Cymru yn credu bod caffis trwsio a llyfrgelloedd pethau yn hanfodol i greu 

cymunedau cynaliadwy sy’n canolbwyntio ar leihau gwastraff a lleihau tlodi.  Bydd y prosiect hwn yn 



chwarae rhan hanfodol mewn creu glasbrint am gymdeithasau tai ledled Cymru greu mannau trwsio 

ac ailddefnyddio tebyg ar gyfer tenantiaid a chymunedau.” 

Gwybodaeth bellach:  

Mae’r prosiect yn cael ei redeg gan Caffi Trwsio Cymru a Benthyg Cymru, gydag arian oddi wrth 

Gynllun Cymunedau Treth Gwarediadau Tirlenwi WCVA a chymorth ychwanegol gan Cartrefi Dinas 

Casnewydd. 

Cafodd llyfrgelloedd pethau a chaffis trwsio eu henwi yn strategaeth ddiweddar ‘Mwy Nag Ailgylchu’ 

Llywodraeth Cymru fel cyfleusterau a fydd yn helpu i dyfu’r economi gylchol yng Nghymru a 

chyflawni targedau i fod yn ddiwastraff erbyn 2050. 

Mae Caffi Trwsio Cymru a Benthyg Cymru ill dau yn Gwmnïau Buddiannau Cymunedol.   

Cafodd Datblygiad Tŷ Olympia ei ariannu’n rhannol gan Lywodraeth Cymru trwy ei chynlluniau 

Rhentu i Berchnogi a Rhanberchnogaeth Cymru, Cronfa Gwella Eiddo Cyngor Dinas Casnewydd a 

buddsoddiad cyfalaf NCH.  

Cyfweliadau ar gael drwy wneud cais, cysylltwch ag Ella Smillie 07734 444882 / ella@benthyg-

cymru.org neu Phoebe Brown 07895 845270 / phoebe@trwsiocafewales.org. 

                                                  


