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Juni 2021!
I plant a tree, we grow forests
Welkom bij Life Terra's Nieuwsbrief van juni 2021 waarin wij je op de hoogte brengen
van de laatste evoluties op het gebied van planting events, technologie en
educatieve activiteiten.
We zijn ambitieus omdat we weten dat de wereld #climateactionnow massaal nodig
heeft.
Life Terra is een project dat medegefinancierd wordt door CINEA via het LIFEprogramma.

Lees hier meer over Life Terra

Recente activiteiten
Nu het plantseizoen voorbij is, is Life Terra druk bezig met het organiseren van
events om het project te promoten en zich klaar te maken voor het volgende
plantseizoen in de herfst 2021:
Op vrijdag 28 mei organiseerde Life Terra, samen met haar lokale partner Stift
Ehreshoven, officieel de lancering van het eerste “Klimawald” proefproject in
Duitsland (de verbinding tussen "klimaat" en "bos" in het Duits.)
Tijdens het evenement was er een symbolische planting waarvoor de
plaatselijke kwekerij een rode eik ter beschikking stelde en Life Terra de
technologie voor het taggen van bomen demonstreerde. Ongeveer 19.500
jonge boompjes van Spaanse origine werden geplant in maart 2021. Ze
hebben ondertussen wortel geschoten en doen het het zeer goed na de eerste
2 regenmaanden.
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In juni 2021 bezocht Life Terra ook meerdere locaties in Spanje die enthousiast zijn
om in de komende jaren met Life Terra samen te werken. Deze zijn:

De boerderij El Espinar - in de regio Navas de San Antonio, dichtbij Madrid,
waar Life Terra 55 ha van het land zal helpen herstellen. Naast het planten van
fruitbomen, wordt er opnieuw een ecosysteem gecreëerd dat ook zal bijdragen
aan het herstel van de rivier die de boerderijgrond doorkruist.
Olijfgaard Castillo de Canena - in de regio Canena, Jaén, om in een
samenwerkingsverband
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herbebossingsproject dat zij vorig jaar zijn begonnen. Hier zal 25 ha worden
herbebost.
De regeneratieve boerderij La Junquera en Mulas - in la Junquera, Murcia, om
10.000 bomen te planten tijdens het volgende plantseizoen.
Een familieboerderij in de regio van Mulas, Murcia, met 20 ha land dat door 7
families samen werd gekocht om het gebied te herstellen.
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Life Terra werd ook gepromoot tijdens ECOFEST 2021 in Griekenland door
onze partner CERTH. Dit driedaagse festival is gewijd aan duurzame
ontwikkeling, groene en slimme steden, en duurzame mobiliteit.

Meer informatie over onze planting events en de Behind-the-Scenes vind je
hier.

EU GREEN WEEK 2021
Life Terra nam deel aan de EU Green Week 2021. In samenwerking met
Pestana Hotel Group in Portugal vond er op 8 juni een Virtual Event plaats.
Samen met milieudeskundigen, de toeristische sector en mediaprofessionals
werd hier een thema besproken om dringend aan te werken: het verenigen van
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Komende evenementen
Life Terra’s eerste plantseizoen is nu voorbij en we hebben meer dan 71.284 bomen
te planten, meer dan 100 verschillende boomsoorten. Het nieuwe plantseizoen start
in oktober 2021, maar je hoeft niet tot dan te wachten om actie te ondernemen: je
kan bomen doneren of adopteren via ons platform: de Life Terra Web-app.

Life Terra Video - How trees secretly
communicate with each other
Als je door het bos loopt ... Denk je dan wel eens na over wat er onder je
gebeurt? Bomen communiceren hun behoeften en sturen elkaar
voedingsstoffen toe via het 'wood wide web'. Deze verbinding gaat veel dieper
dan wetenschappers eerst dachten. Bekijk onze video voor meer informatie.

RSS

Subscribe

Past Issues

Translate

In der pers
Bekijk het laatste nieuws rondom de natuur, klimaatverandering en Life Terra:
1) Life Terra: apply the scientific criteria to plant a tree for every inhabitant of Europe
until 2025
2) Green groups band together to buy Belize rainforest and help secure its future
3) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet
4) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press

Sociale Media
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Vergeet niet de sociale media kanalen van Life Terra te volgen om op de
hoogte te blijven van onze meest recente verhalen:

Schrijf je in voor de Life Terra Nieuwsbrief

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
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