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LET’S PLANT TOGETHER
Be part of a unique movement to green our planet

Welkom bij de Life Terra Nieuwsbrief van november 2021.
Wil je meer weten over Life Terra of een boom adopteren? Bekijk onze
website.
Lees hier meer over Life Terra

Recente activiteiten
Life Terra breidt uit!
We zijn blij te kunnen melden dat we van start gaan in een nieuw Europees land!
Life Terra is begonnen met het planten van bomen in Tsjechië. Het eerste planting
evenement vond plaats in Vintířov op 19 november in samenwerking met de
Tsjechische Universiteit voor Biowetenschappen in Praag.
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Op zoek naar een duurzaam teambuilding evenement?
Zoek niet verder en organiseer samen met Life Terra een duurzaam planting event
voor jouw team! Medewerkers planten hierbij verschillende boomsoorten en leren
over de positieve impact die deze actie kan hebben op het milieu.
Life Terra heeft de laatste maanden samengewerkt met onder andere C&A,
Typeform, Mach3Builders, EY en Seat om bomen te planten op verschillende
plaatsen in Europa.
Interesse? Neem contact op via contact@lifeterra.eu !

Komende activiteiten
Webinar: Link tree planting to your University
Laatste kans om jouw plaats te reserveren voor ons virtuele evenement over
hoe universiteiten klimaatactie kunnen ondernemen. Laat je inspireren door het
voorbeeld van Avans Hogeschool! Luister op 30 november om 14.00 uur naar de
sprekers van zowel Life Terra als de Avans Hogeschool en doe nuttige ideeën op
hoe ook jouw universiteit kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering.
Meld je hier aan.

Duurzaamheid voor kerst
https://mailchi.mp/2469008035d6/life-terra-newsletter-november-2021?e=64c8cd0300
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Geen idee wat te kopen voor kerst? Of wat te vragen? Vergeet die afgezaagde
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cadeaus: geef je familie en vrienden deze kerst duurzaamheid!
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Life Terra helpt je met een kerstcadeau-gids vol tips en tricks om de mensen die je
liefhebt te verrassen met duurzame en ethisch geproduceerde presentjes. Of, nog
beter: adopteer een boom voor kerst. Inderdaad, een échte kerstboom

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

Life Terra Video - What is a “net” climate
target?
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Life Terra is trots om aan te kondigen dat we een partnership aangegaan zijn met EY
waarbij we een boom planten voor iedere werknemer binnen EY Nederland, wat
neerkomt op 5.000 bomen! De eerste bomen zijn deze maand al door EY’ers zelf
geplant op een voormalige viskwekerij van landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt in
Beesd.

In de pers
Bekijk het laatste nieuws rondom de natuur, klimaatverandering en Life Terra:

1) Old oak trees "learn" to raise CO2 absorption when there's more in the
atmosphere
2) Deforestation continues unabated ahead of COP26
3) Scottish Highlands to be transformed by massive rewilding project
4) Climate scientist: On forestry, COP26 must avoid double counting of carbon
removals

Life Terra’s Data Visualisation: “World still on track for drastic
global warming”
COP26 heeft veel stof doen opwaaien, maar nu de gemoederen bedaard zijn,
vragen velen zich af of de fanfare van beloftes en de nieuw aangekondigde ambitie
om de klimaatverandering aan te pakken, een tastbaar verschil zal maken voor de
opwarming van de aarde. Lees onze datavisualisatie voor meer informatie.
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Social media

Vergeet niet de social mediakanalen van Life Terra te volgen om op de
hoogte te blijven van onze meest recente verhalen:
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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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