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Oktober 2021!
I plant a tree, we grow forests
Welkom bij Life Terra's Nieuwsbrief van Oktober 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
Life Terra’s 6e Steering Committee Meeting in Amsterdam
Op 30 september en 1 oktober vierde het Life Terra project zijn 6e Steering
Committee meeting (SCM) in Amsterdam. Voor het eerst sinds de start van het
project hadden we de fantastische gelegenheid om elkaar persoonlijk te zien tijdens
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Marc Lammers (spreker en voormalig gouden hockeycoach) hield een inspirerende
toespraak over hoe we onze teamgeest kunnen verbeteren. De partners
presenteerden het geweldige werk dat door elk van hen in het afgelopen jaar is
verricht, en daarnaast werden de mijlpalen en doelstellingen voor Life Terra's tweede
jaar toegelicht!
Meer informatie over de meeting vind je hier.

Life Terra vierde haar eerste jaar!
Het Life Terra project heeft net zijn eerste jaar achter de rug. Bekijk deze video om
de indrukwekkende mijlpalen te zien die we bereikt hebben dankzij het harde werk
van het team en onze supporters.
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Webinar for HigherEd! Planting one tree for each student that
graduates: case-study Avans University of Applied Sciences
GreenOffice studenten Lisa Heyman en Nick den Bol van de Avans University of
Applied Science (Avans Hogeschool) hadden een grote droom: alle afgestudeerden
een boom cadeau doen en daarmee een nieuw bos aanleggen. Zo wordt de natuur
geholpen om zich te herstellen en de Avans opleiding op termijn CO2-neutraal te
maken. De dromen stopten daar echter niet. Lisa en Nick zochten samenwerking
met Life Terra en in juli 2021 kregen de eerste 4.000 afgestudeerden een
afstudeerboom cadeau. Het nieuw aangeplante bos zal de komende jaren uitgroeien
tot 100.000 bomen.
In een speciaal webinar (30 november) over deze case-study ontdek je hoe jouw
universiteit ook kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering en het herstel van
de aarde: boom voor boom.

Kick-off van het volgende plantingseizoen
Nu we het tweede jaar ingaan, kondigen we trots de officiële Kick-off van het
volgende plantingseizoen aan. De eerste planting events hebben al plaatsgevonden,
zowel voor burgers als partners, in Nederland, Spanje en Italië. De komende
maanden volgen meer landen.
Life Terra is begonnen met aanplantingen in Spanje, onder andere:
Op een geweldige plek in de buurt van Vilanova i la Geltrú waar we, samen
met lokale vrijwilligers, een oversteekplaats voor wild opnieuw aanleggen met
struiken en bomen.
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Meer informatie over onze planting events en de Behind-the-Scenes vind
je hier.

Life Terra - 6 Healing powers of trees
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Deze maand hebben we ons eerste planting event georganiseerd, samen met VP
Capital. Tijdens hun jaarlijkse duurzaamheidsdag hebben we bomen geplant op
Luchtenberg Estate in de omgeving van Breda. Door extreme droogte de laatste
jaren, zijn de bomen daar aangetast door kevers. We hebben verschillende nieuwe
boomsoorten geplant om bij te dragen aan een klimaatbestendig bos en hebben
beschermers geplaatst rondom de boompjes om

vraat - en veegschade

te

voorkomen.

In de pers
Glasgow is in november 2021 gaststad voor de 26e Conferentie van de Verenigde
Naties over klimaatverandering (COP26). Lees EURACTIV’s Special Report met
meningen van onze journalisten in aanloop naar de conferentie.
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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

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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