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Maart 2021
“Ik plant een boom, samen laten bossen groeien”
Welkom bij Life Terra's Nieuwsbrief van maart waarin wij je op de hoogte brengen
van de laatste ontwikkelingen 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 EASME via het LIFEprogramma.

Lees hier meer over Life Terra

Recente activiteiten
Planting Events
Spanje – El Bruc
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Deze maand werkt Life Terra in Spanje samen met de verzekeringsmaatschappij

DKV Seguros om bomen te planten in een natuurgebied in El Bruc dat in 2015
verwoest was door bosbranden en niet in staat was om zichzelf te herstellen
vanwege de droge zomers. DVK Seguros zal een boom opdragen aan ieder van zijn
klanten die overleed aan het COVID-virus. Dit initiatief werd aangekondigd op 14
Maart 2021 – precies een jaar na het vaststellen van het eerste geval van COVID in
Spanje.

Spanje – Granja Huerto Alegre
We deden onze eerste aanplantingen in Granja Huerto Alegre, Granada (Spain) met
de CEIP San José de Calasanz school (Málaga. Spanje). Samen leerden we het
belang om onze bijdrage te leveren om klimaatverandering aan te pakken. Bij Life
Terra geloven we in de waarde van kleine individuele acties om impact te maken.
Dankzij de Huerto Alegre boerderij, konden kinderen ervaren hoe het is om zelf een
boom te planten en tijd doorbrengen met de dieren van de boerderij.
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Griekenland – Eratyra
Vorige week vrijdag, 19 Maart, organiseerde onze implementatiepartner in
Griekenland, CERTH, het eerste planting event. 9 vrijwilligers namen deel aan het
kleinschalige planting event en deelnemers bestonden voornamelijk uit boeren van
de lokale gemeenschap.
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In totaal werden er 80 bomen geplant in Agios Xristoforos gelegen in Eratyra. Het
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doel is om een groene plek te scheppen voor recreatie en welzijn van de bewoners

van het dorp. In de toekomst zullen banken, kiosken en roosters worden geplaatst bij
het gemeentehuis van Eratyra.

Life Terra Video – The importance of restoring
biodiversity
3 Maart was #worldwildlifeday. In 2021 werd deze dag gevierd onder het thema
"Bossen en Levensonderhoud: Onderhouden van Mensen en Planeet", als een
manier om de centrale rol van bossen, bossoorten en ecosysteemdiensten te
benadrukken om honderden miljoenen mensen wereldwijd op een duurzame
manier te voorzien in hun levensonderhoud. We vertrouwen op de natuur om te
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overleven.
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#worldwildlifeday2021 #biodiversity #forests #ecosystems #climatechange

Life Terra Video – Interview met Angelo Salsi –
Hoofd van LIFE Unit
We spraken met Angelo Salsi, die het hoofd is van de LIFE Unit in EASME. Hij
beantwoordde essentiële vragen , zoals het belang van het klimaat in het LIFEprogramma, hoe draagt LIFE bij aan de Europese Green Deal, en ten slotte, is
het planten van 500 miljoen bomen mogelijk? Klik op de link onderaan om zijn
antwoorden te bekijken.

In der Pers
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Bekijk het laatste nieuws in verband met het milieu, klimaatverandering en Life Terra:
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Europe´s adaptation strategy to tackle human cost of climate change
The EU’s climate adaptation strategy, due to be unveiled on Wednesday (24
February), will aim to tackle the human cost of climate change, both within Europe
and around the world, amid calls from trade unions to reinforce protection for the
most exposed workers.
Barendrecht plant alvast 55 bomen van in totaal 1000 nieuwe
Barendrecht is 55 boompjes rijker en groener. Dit najaar volgen er nog 950.
Gefaciliteerd door stichting Life Terra, plantten wethouders Cees Schaap (openbare
werken) en Tanja de Jonge (duurzaamheid) de zaailingen samen met initiatiefnemer
en ondernemer Wouter Onis van Mach3Builders en enkele vrijwilligers. ‘Bomen zijn
onze lifeline.’
Planting trees helps fight climate change—but we need billions more seedlings
The U.S. must more than double the production of seedlings to meet reforestation
goals, researchers say. Planting trees has quickly emerged as a seemingly simple
way to soak up carbon emissions. Everybody likes it: Environmentalists, politicians,
and corporations alike are pushing for a rapid expansion of reforestation efforts to
help meet climate goals.
The EU adaptation strategy is everybody`s cup of coffee
The EU Adaptation Strategy presents not only priorities for action, but a vision of
how adaptation to climate change should take place, writes Richard J. T. Klein.
Climate pledges for 2030 put world far off 1.5C goal, UN warns
Updated plans to reduce emissions, submitted so far by about 75 nations ahead of
November’s COP26 summit, barely make a dent in the huge cuts needed to meet
global climate goals, the UN climate chief said on Friday (26 February), calling for
redoubled efforts.
DKV plants a forest in memory of its customers who died from COVID
The Life Terra project, which plans to plant 500 million trees in the EU by 2025, today
supported the work of planting a memorial forest in front of the mountains of
Montserrat (Barcelona) with which employees of the DKV insurance company
wanted to pay tribute to their customers who died in the pandemic.
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Vergeet niet om Life Terra's social media kanalen te volgen om op de
hoogte te blijven van onze meest recente verhalen

Komende evenementen
Blijf op de hoogte van de geplande activiteiten van Life Terra.
België
Maart 2021: App demonstratie-evenement in Brussel
Duitsland – Noordrijn-Westfalen
Maart 2021: Professionele aanplanting “Life Terra – Ehreshoven Klimawald”
(uitgesteld)
Maart 2021: Planting event in Engelskirchen (uitgesteld)
Griekenland – West-Macedonië
Maart/April 2021: Planting event in Ptolemais
Italië
Maart 2021: Planting event met onze partner AlberItalia in Viadana, Mantua
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Maart 2021: Team planting event met IG&H Consulting Lissabon kantoor te Freixo do
Meio, Montemor o Novo (nog te bevestigen)
Spanje
Maart 2021: Planting event met inwoners, Playas de Vera, Almeria
Maart 2021: Planting event met inwoners, Vera, Almeria
April 221: KRING Planting event in Viladecans, Barcelona, Catalonië
April 2021: Planting event met Cocoons in Sevilla
Meer over Life Terra-acties vind je hier.

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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