Subscribe

Past Issues

Translate

View this email in your browser

December 2020 – Onze eerste nieuwsbrief!
Welkom bij Life Terra’s eerste nieuwsbrief waar we je op de hoogte brengen van
onze activiteiten en evenementen. Een korte introductie; Life Terra is een
samenwerking tussen 16 complementaire partijen op het gebied van onderzoek,
educatie, logistiek, en media. Ons doel is om in de komende vijf jaar 500 miljoen
bomen te planten, waarmee deze bomen tijdens hun levensduur 100 miljoen ton
CO2 uit de lucht halen.
De belangrijkste pijlers van Life Terra
zijn:
Bomen planten
Monitoring
Educatie
Community

Het Life Terra project wordt
gefinancierd door EASME middels het
LIFE Programme.

Lees hier meer over Life Terra

Recente activiteiten
Life Terra heeft de afgelopen zes maanden veel ondernomen. Lees hieronder
verder wat we zoal hebben gedaan.
Evenementen:
De komende vijf jaar zal Life Terra evenementen organiseren waarbij bomen
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worden geplant in Europa. In het eerste jaar beginnen we in Duitsland, Italië,
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Spanje, Griekenland, Portugal en… Nederland! Er hebben al 11 planting events
plaatsgevonden, georganiseerd door Life Terra en de Life Terra partner Volterra.
Hierbij hebben we 484 deelnemers mogen verwelkomen die bijna 1500 bomen
hebben geplant! Deze evenementen hebben plaatsgevonden in Spanje samen
met Life Terra vrijwilligers, een coöperatie van boswachters, studenten en
bewoners van gedegradeerde gebieden.
Naar aanleiding van de pandemie, hebben we bij onze evenementen adequate
maatregelen genomen om de veiligheid van alle deelnemers te kunnen
waarborgen.

Technologie:
In september en oktober vond de discovery phase voor de app en website van Life
Terra plaats, waar alle vereisten en beoogde functies werden gedefinieerd en een
ontwikkelingsplan werd gemaakt. Vanaf half oktober is de development phase
gestart waarin we ons nu nog bevinden. Vanaf het eerste kwartaal 2021 kunnen
gebruikers middels de Life Terra app de bomen taggen die zij tijdens een van onze
evenementen hebben geplant en deze online volgen in hun eigen online omgeving.
En mocht je zelf niet aanwezig kunnen zijn bij het event, dan kan je altijd een boom
adopteren die namens jou in Europa zal worden geplant (waarvan je de groei kunt
volgen in de app).
Educatie
Het

opleiden

van

toekomstige

generaties

is

de

sleutel

tot

succes

om

klimaatverandering te bestrijden. Educatie is cruciaal voor het creëren van een
lange-termijn beweging om onze relatie met de natuur te herstellen, en te bouwen
aan een gezonde planeet.
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STEM-cursussen

(Science,

Technology,
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Engineering en Math) voor kinderen tussen de 8 en 14 jaar, waarin ze worden
onderwezen in ecologie & duurzaamheid.
De leerlingen zullen o.a.:
Meer leren over klimaatverandering en de gevolgen daarvan;

Geprikkeld worden om creatieve oplossingen voor klimaatverandering te
vinden;
Leren hoe ze zelf klimaatactie kunnen ondernemen;
Leren hoe ze hun opgedane kennis met anderen kunnen delen;
Hun eigen bomen planten;
Deelnemen aan een EU-uitwisselingsprogramma.

Team Building
Life Terra heeft de communicatie tussen partners tijdens deze moeilijke periode
weten te handhaven door middel van teamvergaderingen en teambuilding
oefeningen - soms in persoon, maar meestal via digitale middelen.
In november 2020 heeft de Italiaanse milieuorganisatie Legambiente het Life Terra
team een workshop gegeven over hoe het publiek het beste te betrekken en aan te
moedigen om bomen te planten. In deze online sessie hebben we allemaal foto's
van onze favoriete boom gedeeld!
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In de media
Zie hieronder de laatste berichten in de media gerelateerd aan milieu,
klimaatverandering en Life Terra:
Why We Believe Planting 1 Trillion Trees Can Save the Planet
By Jane Goodall and Marc Benioff
For more than six months, a pathogen has swept through nearly every country in the
world, unleashing an unprecedented global health and economic emergency. At the
same time, another potentially more lethal emergency continues to threaten us: the
warming of the planet...
Dispelling the top seven tree planting misconceptions
By CIFOR Forest News
“Plant more trees!” has become a rallying cry for global leaders and climate activists
around the world who see tree planting as a solution for everything from climate
change to food security.
The growing interest in this area means it is more important now than ever before to
consider effective tree planting that benefits communities and the environment.
Forests Near or Far Can Protect Water for Cities
By World Resources Institute
Water is essential to human health and well-being. In cities, leaders strive to provide
secure access to clean, safe and affordable water. In rural areas, farmers hope for
adequate rain and healthy rivers to produce healthy crops. The coronavirus
pandemic reminds us how critical clean water is to health and hygiene, as public
health officials have urged frequent handwashing. And yet, the world is on the
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precipice of a historic global water crisis...
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French graduates launch alumni network to fight climate change
By EURACTIV France
It is in the interest of everyone, including the business world, to be committed to the
environment, according to “Alumni for the Planet”, a unique collective launched in
France on Thursday (12 November) that aims to gather French graduates in the fight
against climate change. EURACTIV France reports...
Five reasons why everyone should start home composting
By BrightVibes
From a practical standpoint, those who compost do so because they enjoy growing
their own fruit and veg, and they like the sense of achievement of being able to serve
their family fresh, healthy, homegrown produce. But from a wider perspective,
composting and gardening can mean much more.

Social Media

Vergeet niet om Life Terra via de social media kanalen te volgen om op de
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hoogte te blijven van de meest recente verhalen
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Aankomende evenementen
Blijf op de hoogte van aankomende Life Terra:
Portugal - Almeida
• Begin 2021: planting event in Nave de Haver
Nederland • Begin 2021: planting event in Noord-Brabant
• Begin 2021: planting event in Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam
Duitsland - Noordrijn-Westfalen
• Begin 2021: planting event in Engelskirchen
Griekenland - West-Macedonië
• Begin 2021: planting event in Voio
• Begin 2021: planting event in Kozani
• Begin 2021: planting event in Kastoria
Lees hier meer over Life Terra-evenementen.

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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