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Mei 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

Welkom bij Life Terra's Nieuwsbrief van mei 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 LIFE-
programma.

Recente activiteiten

Events 
 
Nu het plantseizoen nagenoeg voorbij is, heeft Life Terra de laatste planting
events georganiseerd, waaronder in Benissa (Spanje) en in Kastoria
(Griekenland) .

Life Terra heeft ook van de gelegenheid gebruik gemaakt om samen te werken met
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andere begunstigden van het LIFE-programma. Zo werd tijdens een ontmoeting op 4
mei 2021 met leden van LIFE Soria Forest Adapt van gedachten gewisseld over het
herstel van ecosystemen, de betrokkenheid van burgers en innovatieve monitoring. 
 
Meer informatie over onze planting events en de Behind-the-Scenes vind je hier.

EU GROENE WEEK 2021
 
Life Terra zal deelnemen aan de EU Groene Week 2021. In dat kader wordt in
samenwerking met het Portugese Pestana op 8 juni een Virtual Event
georganiseerd: "Algarve: Het verenigen van toerisme en milieu". We zullen het
hebben over bosbranden, het planten van bomen en de impact van
klimaatverandering op de toeristische sector. 
 
Voor meer informatie over dit event, de EU Groene Week en om je aan te
melden kun je hier terecht. 

Komende evenementen

4 - 6 juni: ECOFEST 2021, CERTH-team presenteert Life Terra-project (link -
voor meer informatie over het evenement in het Grieks)

Life Terra’s eerste plantseizoen is voorbij en we zijn erin geslaagd om 13,925 bomen
te planten. Het nieuwe plantseizoen start in oktober 2021, maar je hoeft niet tot dan
te wachten om ons doel te steunen - je kan bomen doneren of adopteren via ons
platform: de Life Terra Web-app. 

Life Terra Video - Samen herstellen we
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ecologische systemen in Europa

Life Terra’s zakelijke partner Mach3Builders wil niet alleen zijn CO2-uitstoot
compenseren, maar ook een positieve bijdrage leveren aan het milieu. Bomen
planten is een eenvoudige manier om het leefmilieu onmiddellijk te
ondersteunen. De sociale beweging rond het planten van bomen neemt stap
voor stap toe, en steeds meer mensen en bedrijven zijn geïnteresseerd om
actie te ondernemen tegen de klimaatverandering.

Life Terra Video - Hoe we duurzame bossen
kunnen creëren door klimaatbestendige
bomen te planten

Hoe kunnen we duurzame bossen creëren door klimaatbestendige bomen te
planten? De wereld staat op een tweesprong: of we ondernemen nu actie of we
zullen de gevolgen onder ogen moeten zien. Life Terra wil de natuur herstellen
op een verstandige manier, zodat die bomen er over 30 of 50 jaar nog altijd
staan. De natuur herstellen door duurzame bossen te creëren. Want het is niet
zo dat de natuur afhankelijk is van ons. Wij zijn afhankelijk van de natuur.
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Life Terra Video - Bericht aan grondeigenaars

Als je grondeigenaar bent, privaat of publiek, en je wilt meer bomen op
jouw grond ... Denk dan aan Life Terra 

 
Ons project levert de bomen en arbeidskrachten om te helpen bij het planten
en het herstellen van volledige ecosystemen, zonder kosten voor de eigenaar. 
 
Het kan gaan om gebieden die beschadigd zijn door bosbranden, om
geërodeerde gebieden, of om landbouwgrond die moet worden omgevormd
voor agrobosbouw. Als je vindt dat je meer bomen nodig heeft, neem dan
contact met ons op via www.lifeterra.eu.
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In de pers

Bekijk het laatste nieuws over het milieu, klimaatverandering en Life Terra: 
 
 
1) Urban forests: A solution to Europe’s forestry problem? 
 
2) This decade should be ´Roaring Twenties of climate action`, von der Leyen says 
 
3) The wisest rainforest conservation solution that doesn't get enough press 
 
4) Why Dead Trees Are ´the Hottest Commodity on the Planet 
 
5) Biden vows to slash US emissions by half to meet ´existential crisis of our time

Sociale Media

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
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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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