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April 2021!
I plant a tree, we grow forests
Welkom bij Life Terra's Nieuwsbrief van april 2021 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 EISMEA via het LIFEprogramma.

Lees hier meer over Life Terra

Recente activiteiten
Planting Events
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verschillende

Europese

landen:

België,

Nederland,

Spanje,

Frankrijk,

Griekenland en Portugal.
Life Terra werkte samen met vrijwilligers, planting experts, familie en vrienden
en organisaties zoals De Kring, Rabobank, Mach3Builders, Avans Hogeschool
en vele anderen. Door hun inzet, bij regen of zonneschijn, kwamen veel
geslaagde projecten tot stand!
Deze evenementen bieden de kans om ervaring op te doen met verschillende
technieken in gebieden met uiteenlopende klimaatbehoeften. Deze maand, in
Caceres, maakte ons team gebruik van de cocoonmethode.
Meer informatie over onze planting events en de Behind-the-Scenes vind je
hier.
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Life Terra Web App
Life Terra kondigt trots aan dat haar Adopt a Tree web app nu live is in het Engels,
Spaans en Duits. Downloaden is niet nodig. Klik op de link naar de web app en je
bent al op weg om een boom te adopteren of te doneren en zo, vanuit het comfort
van je eigen huis, je steentje bij te dragen aan de bescherming van het leefmilieu en
de bossen.
Onze acties tot op vandaag:
Aantal web app gebruikers: 81
Aantal geadopteerde bomen: 1319
Aantal boomdonaties: 168
Landen: Nederland, Spanje, Duitsland, Italië, Peru, Zweden, Zwitserland en
Ierland
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Komende evenementen
Blijf op de hoogte van de geplande activiteiten van Life Terra. Het plantseizoen is nu
voorbij, maar het nieuwe plantseizoen komt er al weer aan in september/oktober
2021.
Griekenland – West-Macedonië
Mei 2021: Plantdag met Multi-children Association in Ptolemais
Italië
Mei 2021: Planting event met onze partner AlberItalia in Viadana, Mantua
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Team planting event met IG&H Consulting Lisbon kantoor in Freixo do Meio,
Montemor o Novo (nog te bevestigen)
Meer informatie over Life Terra-acties vind je hier.

Life Terra Video – Brussels Planting Event
Op 26 maart 2021 heeft EURACTIV samen met Life Terra Foundation en de
Koninklijk Belgische Bosbouwmaatschappij bomen geplant in een Belgisch bos
nabij Brussel.
Dit sparrenbos op 30 minuten afstand van Brussel werd aangetast door de
schorskever. Door een team van bosexperts en vrijwilligers werden er meer
dan 200 bomen geplant. Deze bomen zijn getagd met Life Terra’s web app
waardoor ze kunnen worden gemonitord.

Life Terra Video – Delta del Llobregat
In de Delta del Llobregat zette EFE Verde zich deze maand samen met De
Kring in voor milieuherstel op waardevolle ecologische locaties die door
menselijk toedoen zijn aangetast. Life Terra wilde dit verhaal illustreren met een
vrijwilligersactie in Delta del Llobregat, in de provincie Barcelona.
De Delta was vroeger een rijk natuurgebied dat bestond uit moerasland,
dennenbossen en duinen. Maar nu verkeert het in slechte gezondheid als
gevolg van habitatversnippering en invasieve soorten.
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In de pers
Bekijk het laatste nieuws in verband met het leefmilieu, klimaatverandering en Life
Terra:
1) El Congreso aprueba la primera ley para mitigar el cambio climático en España

2) Top 10 most surprising benefits of trees
3) Swamp Sentinels
4) The Royal Forestry Society of Belgium welcomes Life Terra’s first planting
initiative in Belgium
5) The climate crisis can´t be solved by carbon accounting tricks

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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