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Juli 2021!
I plant a tree, we grow forests
Welkom bij Life Terra's Nieuwsbrief van juli 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
Lancering van Terra Mission
In samenwerking met Gynzy heeft Life Terra een educatief lespakket
ontwikkeld, waarin leerlingen onder meer leren hoe zij actief kunnen bijdragen
aan een duurzame samenleving.
Terra Mission is ontwikkeld voor het primair onderwijs, voor de leeftijden 8-10
en 11-14 en is nu beschikbaar in het Nederlands en Engels. Het lespakket
bestaat uit een introductieles, 8 thema's, en een afsluitende les. Lees hier meer
over wat deze lessenserie zo uniek maakt.

Duurzaam afstudeercadeau
Twee Nederlandse studenten, Lisa en Nick, van Avans Hogeschool hadden een
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mee aanleggen in hun gemeenschap. Ze namen contact op met Life Terra en dat
was het begin van een vruchtbare samenwerking. Deze maand ontvingen de eerste
4.000 afgestudeerden een afstudeerboom als geschenk. In de herfst krijgen ze de
kans om hun boom zelf te planten tijdens een event. Het nieuw aangeplante bos zal

de komende jaren uitgroeien tot 100.000 bomen. "De 'afstudeerboom' staat symbool
voor de groei die studenten bij Avans doormaken en die natuurlijk ook nog doorgaat
na hun studie."

Steering Committee Meeting - juli 2021
Op 7 juli kwamen meer dan 40 mensen van onze 15 partners samen om de
successen van het eerste projectjaar te delen. We waren blij dat we elkaar
virtueel konden zien om onze ervaringen uit te wisselen en we kijken
enthousiast uit naar het tweede jaar van Life Terra!

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

Komende evenementen
Life Terra Policy Event
Op 7 september 2021 organiseert Life Terra haar eerste Policy Event met
als thema: Forest Restoration and Tree-Planting - What Impact for Climate
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Vanaf 09.30 gaan we online in gesprek over de gezamenlijke impact die
bosherstel en het planten van bomen kunnen hebben op het tegengaan van
klimaatverandering. Kan een project zoals Life Terra, dat tot doel heeft in 5 jaar
500 miljoen bomen te planten, een wezenlijk verschil maken? Welke lessen
kunnen uit dergelijke projecten worden getrokken en hoe kunnen deze met
succes worden gereproduceerd?
Sprekers:
Humberto Delgado Rosa, Director Natural Capital, DG Envi, European
Commission
Ozlem Yildirim, Confederal Adviser to the General Confederation of
Labour , EESC
Jytte Guteland MEP, Member ENVI Committee, European Parliament
Ville Niinisto MEP, Member ENVI and ITRE Committees, European
Parliament
Sergiy Moroz, Policy Manager on Water and Biodiversity, European
Environmental Bureau
Fanny-Pomme Langue, Secretary-General Confederation of European
Forest Owners
Sven Kallen, Founder and Secretary, Life Terra Foundation
Meer informatie over het evenement vind je hier of MELD JE HIER AAN.

Life Terra te gast bij de Regenerative Skills
podcast
Luister hier naar de Regenerative Skills podcast met Sven Kallen, oprichter van
Life Terra. Hij spreekt over hoe we droge en aangetaste gronden van Europa
kunnen herstellen. Sven vertelt over zijn werk op het gebied van herbebossing
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In de pers
Life Terra's communicatiepartner EURACTIV publiceerde een Speciaal Rapport
over Bosbouw en Klimaatverandering. In 5 artikelen wordt dit onderwerp vanuit
verschillende invalshoeken belicht. Klik op onderstaande link om interviews te lezen
over het plan van de EU om meer CO2 uit bossen op te vangen; koolstofputten; en
interviews met Europarlementariërs over de belangrijke rol van bossen in de EUklimaatwetgeving.

Social Media
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Vergeet niet de social 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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