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Augustus 2021! 
 
I plant a tree, we grow forests

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

Verwoestende bosbranden in Griekenland 

Van de meer dan 580 bosbranden die sinds 27 juli in Griekenland hebben
gewoed, zijn de meeste onder controle, maar het risico blijft nog steeds erg
hoog. Minstens 120.000 hectare bos en andere leefgebieden, samen met vele
dorpen werden vernietigd. Life Terra staat aan de zijde van onze
partner CERTH en de landeigenaren in het hele land. We zijn grote dank
verschuldigd aan de 850 brandweerlieden die hun leven in gevaar brengen om
deze branden te bestrijden. De hulp komt van brandweerlieden uit diverse
Europese landen, waaronder Oekraïne, Roemenië, Servië, Slowakije, Polen,
Moldavië, Frankrijk en Duitsland. 
 
Griekenland is één van Life Terra's implementatielanden. We zijn klaar om te
starten met  het herstel van de verwoestingen veroorzaakt door
klimaatverandering en om het terugbrengen van de biodiversiteit en de bossen
in het land te ondersteunen.

Lees hier meer over Life Terra
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Recente activiteiten

Bezoek aan de Rosberg X Racing planting site in Motorland
Aragón 
 
In december 2020 plantte Rosberg X Racing 100 bomen om de uitstoot van zijn
race-activiteiten te compenseren en om, in het kader van zijn deelname aan het
Extreme-E kampioenschap, anderen te inspireren in actie te komen voor het
klimaat. Lees hier meer.

Cruïlla Barcelona Festival 
 
Tijdens het festival Cruïlla Barcelona installeerde DKV Seguros - Elche een
stand waar bezoekers hun CO2-uitstoot veroorzaakt door het reizen naar het
festival konden berekenen. Van de 465 deelnemers hadden er 43 emissievrij
gereisd. Bij de anderen bedroeg de totale uitstoot 6 ton CO2. 
 
DKV, @volterraecosystems, en Life Terra zullen 443 bomen planten: 400 ter
compensatie van de CO2-uitstoot en 43 extra bomen als dank aan de
festivalbezoekers die voor hun verplaatsing geen CO2-voetafdruk achterlieten.
De bomen zullen worden geplant in El Bruc (Barcelona), een gebied dat in
2015 door brand werd verwoest. Verder worden er inheemse struiken geplant
om de biodiversiteit in het gebied te vergroten. 
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Bedankt @dkvseguros voor het kiezen van Life Terra en dank aan alle
deelnemers aan het CO2-voetafdrukonderzoek! 
 
Meer informatie vind je hier.

C&A werkt samen met Life Terra voor de aanleg van twee nieuwe
bossen in Portugal en Spanje 
 
We zijn zeer enthousiast te kunnen aankondigen dat komend najaar twee
nieuwe bossen zullen worden aangeplant om de milieuprestaties van C&A in
Iberia te verbeteren. De modeketen viert in oktober zijn 30e verjaardag in
Portugal en nodigt klanten, medewerkers en zakenpartners uit om een nieuw
bos aan te leggen in de buurt van Lissabon.  
 
In Spanje zal het bos in Galicië worden aangeplant om de opening van de
gerenoveerde winkel in Vigo te vieren. Blijf op de hoogte voor meer updates!

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
Change Mitigation?  
 
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? 
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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 - Klimawald
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In de pers

Bekijk het laatste nieuws rondom de natuur, klimaatverandering en Life Terra: 
 
1) Earth Overshoot Day 
2) Glasgow to plant 18m trees as city readies for Cop26 climate summit 
3) Europe's ban on single use plastic 
4) Which countries are leading the way in terms of Green Progress? 
5) New Dutch Vertical Forest 
 
Vergeet niet om Life Terra's Special Report te lezen!

Sociale 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

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. 

 

Schrijf je in voor de Life Terra Nieuwsbrief
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