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500 miljoen bomen in Europa

Welkom bij de editie van februari 2022 van Life Terra’s Nieuwsbrief.
Voor meer informatie over Life Terra of als je een boom wilt adopteren, kun
je onze website bekijken.
Lees hier meer over Life Terra

Recente activiteiten
Volg je bomen!
Ben je nieuwsgierig naar hoe je de bomen die je plant met Life Terra kunt volgen? In
deze video legt Life Terra's expert in satellietbeelden Ned Dwyer uit welke rol
satellieten spelen in het bewaken van de groei en de gezondheid van bomen, en hoe
je via satellietbeelden "in contact kunt blijven" met de bomen die je geplant hebt.
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De 10 meest geplante boomsoorten in 2021
Onze missie is het planten van bomen en het herstellen van land om
klimaatverandering tegen te gaan. Niet alle bomen zijn echter geschikt voor in elk
type bodem, op elke breedtegraad en in iedere omgeving. Daarom planten we de
juiste boom op de juiste plaats en houden we rekening met, met het geografisch
gebied en het soort klimaat. In dit blogartikel hebben we een lijst samengesteld van
de tien meest geplante soorten in 2021, met een overzicht van de bijzonderheden
van elk van hen. Lees het complete artikel hier.

Lokale activiteiten
Vacature: Business Development Manager
Op zoek naar een impactvolle functie, waarmee jij de wereld letterlijk een stuk
groener kunt maken? Wij zijn op zoek naar een Business Development
https://mailchi.mp/fc26229fa736/life-terranewsletter-februari-2022?e=64c8cd0300
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commerciële talent wil inzetten voor het realiseren van klimaatactie middels
het planten van bomen (32 uur).

Komende activiteiten
2022 STEM Discovery Campaign
Als we onze planeet willen redden, moet iedereen beter toegerust zijn om te
begrijpen hoe we de opwarming van de aarde kunnen tegengaan. Daarom
heeft Scientix de STEM Discovery Campaign georganiseerd, om de carrières
en studies in wetenschap, technologie, engineering en wiskunde vakken te
promoten op scholen en universiteiten en in projecten en organisaties
wereldwijd. Wij geloven sterk in het belang van deze vakken voor de vorming
van klimaatdeskundigen en hopen dat jij en je organisatie ook mee willen doen!
Voor informatie over de STEM Discovery Campaign kun je hier terecht.

Kom jij ons helpen?
Life Terra verzorgt samen met Stichting Voedselbosbouw een deel van de
aanplant van voedselbos Lingehout in Geldermalsen. Lijkt het jou leuk om met
je familie, collega's of vrienden te komen helpen met bomen planten? Op
vrijdag 4 en zaterdag 5 maart ben je tussen 10.00 en 15.00 van harte
welkom! Het enige dat jij mee hoeft te nemen zijn rubber laarzen of ander
waterdicht schoeisel (sneakers raden we af!), warme kleding en je goede
humeur! Wij zorgen voor tuinhandschoenen, schoppen, lunch en wat te drinken
(en hopelijk goed weer).
Meld je aan met een email naar vrijwilligers@lifeterra.eu met als onderwerp
https://mailchi.mp/fc26229fa736/life-terranewsletter-februari-2022?e=64c8cd0300
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personen je komt helpen.
Meer informatie over onze planting events en de Behind-the-Scenes
vindje hier.

In de Pers
Special Report - Carbon Removals
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan, moeten we niet alleen onze
CO2-uitstoot verminderen, maar ook de broeikasgassen opvangen die we
produceren. Life Terra's missie is om koolstofdioxide uit de atmosfeer te helpen
absorberen dankzij bomen, maar wat kunnen Europese beleidsmakers doen
om dit proces in alle sectoren te helpen versnellen? Journalisten van
EURACTIV hebben zich in dit onderwerp verdiept. In een Special Report gaan
ze

na

welke

richting

de

EU-instellingen

opgaan

als

het

gaat

om

koolstofdioxideverwijdering, wat er momenteel wordt besproken en wat de
mogelijke uitkomsten zijn.
Wil je meer weten? Je kunt het Special Report hier lezen.

EY Belgium creates a forest of 2ha in Oostende
Webinar: Teams and trees grow together. Watch it again!
First demo week in the Netherlands!
Ecological restoration at the Ramalheira Woods, Portugal

https://mailchi.mp/fc26229fa736/life-terranewsletter-februari-2022?e=64c8cd0300

4/6

🌳 Life Terra Newsletter - Februari 2022 🌳

3/8/22, 3:53 PM

Subscribe

Past Issues

Social Media

Translate

Vergeet niet de social mediakanalen 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.

https://mailchi.mp/fc26229fa736/life-terranewsletter-februari-2022?e=64c8cd0300

6/6

