Gadael Rhodd yn eich Ewyllys

Gadael Gwaddol

Cofio Elusen Aloud yn eich Ewyllys yw’r rhodd fwyaf
hyfryd y gallwch ei rhoi i ddiogelu dyfodol ein gwaith.
Mae rhodd ar ffurf gwaddol yn ein helpu i gynllunio’n
fwy effeithiol at y dyfodol, a bydd yn chwarae rôl
hanfodol yn ein gweledigaeth feiddgar ac
uchelgeisiol.
Mae eich cefnogaeth chi yn caniatáu i ni gynnal
rhaglen o waith o ansawdd uchel i feithrin sêr y
dyfodol a gwella ansawdd bywyd i bobl ifanc ledled
Cymru drwy bŵer canu corawl.
Bydd rhodd o unrhyw faint yn cyfrannu at
gymdeithas yn y dyfodol sy’n hapusach, iachach a
chryfach, gan ganiatáu i genedlaethau o bobl ifanc
ledled Cymru dyfu yn eu hunan-gred, dysgu sgiliau
newydd a chwrdd â ffrindiau oes.

Rwy’n credu’n angerddol mewn bod yn ddinesydd
y byd, gan ymwneud hefyd ag angor traddodiadau
a hunaniaeth leol.
Mae cenhadaeth amlweddog Aloud wedi gwneud
argraff arnaf – mae’n darparu cyfle economaidd
ynghyd â chyfres o well sgiliau.
Mae’n dangos angerdd a dyfalbarhad.”
Daniel Weston - Cefnogwr

Sut i adael rhodd yn eich ewyllys

Rydym yn argymell eich bod yn cael cymorth gan
gyfreithiwr, fel ein partneriaid elusennol JNP Legal, i
wneud yn siŵr bod eich Ewyllys yn gywir a bod eich
rhodd yn ein cyrraedd yn ddiogel.
Mae’n bwysig eich bod yn cynnwys ein henw, ein rhif
elusen a chyfeiriad cofrestredig yr elusen. Noder bod
hyn yn wahanol i gyfeiriad ein swyddfa.
The Aloud Charity
Rhif Elusen Gofrestredig: 1147922
Cyfeiriad Cofrestredig yr Elusen:
Ty Derw, Lime Tree Court,
Parc Busnes Porth Caerdydd,
Caerdydd, CF23 8AB.

Rydym yn falch o fod yn cynnig ein gwasanaeth
ysgrifennu ewyllys mewn partneriaeth â JPN Legal,
a hynny’n rhad ac am ddim.
Fe wnaethom ni siarad gyda Rachael McCarthyJones TEP, Cyfreithiwr yn nhîm Cynllunio Gydol
Oes JNP, i ddysgu mwy am y broses.
“Dylai gwneud ewyllys fod yn rhan o waith
cynllunio bywyd rhywun yn gyffredinol, ond mae’n
hanfodol os yw rhywun yn berchen ar eiddo neu
asedau eraill a bod ganddyn nhw blant neu
ddibynyddion eraill.”
Yn y cyfweliad, cawn wybod pam ei bod yn bwysig i
chi gael ewyllys, sut i fynd ati i wneud un, a sut
allwch chi adael gwaddol a fydd yn gwneud
gwahaniaeth go iawn.
Darllenwch ein cyfweliad gyda JNP Legal fan yma.

Os ydych chi eisoes wedi sôn am Elusen Aloud yn
eich ewyllys, rhowch wybod i ni fel y gallwn
gydnabod eich rhodd yn y ffordd fwyaf priodol.
Os hoffech siarad gyda ni yn gyfrinachol, cysylltwch
â Hannah Beadsworth ar e-bost –
hannah@thealoudcharity.com neu ewch i
www.aloud.cymru/ewyllys
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