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Samen maken we Europa groen!
Welkom bij de editie van maart 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
Life Terra nu ook actief in Frankrijk!
Frankrijk is de nieuwste aanwinst op de groeiende lijst van landen waar Life Terra actief is. De eerste bomen
werden onlangs geplant in Nice, in samenwerking met Huawei en de European Leadership Academy.
Vertegenwoordigers van de stad Nice en28 jonge,vrouwelijke toekomstige leiders uit 28 Europese landen,
kwamen op 24 februari samen voor een planting event in de stad. In de toekomst worden er nog meer bomen
geplant in Frankrijk!
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Practice what you preach: met de trein van Zweden naar Barcelona om de biodiversiteit te
herstellen
De betrokkenheid van jongere generaties om klimaatverandering tegen te gaan is van cruciaal belang.
Kinderen van de Escola Dolors Monserdà-Santapau in Barcelona kregen tijdens een planting event steun
van 30 medewerkers van Prototyp. Die kwamen daarvoor helemaal met de trein vanuit Zweden! . Na een
reis van 35 uur kon het Prototyp-team samen met de 50 kinderen eindelijk hun handen vuil maken in Parc
de la Serralada Marina. Tijdens de treinreis leerden de medewerkers elkaar én Europa beter kennen.
Life Terra blijft met scholen samenwerken om meer kinderen te inspireren, zowel door ons educatieve
programma als door meer planting events.
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21 maart: een ode aan het Europese bos
Op 21 maart werden bossen, en hun cruciale rol ter ondersteuning van de ecosystemen en het tegengaan
van klimaatverandering gevierd. Life Terra's manier om deel te nemen aan deze festiviteit was - en is uiteraard, om bossen te versterken en ze te helpen uitbreiden. Op deze dag vonden veel van onze
planting events plaats in verschillende Europese landen, waaronder Spanje, Griekenland, Italië en
Nederland.
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Een klimaat-positieve nieuwsbrief
Vanaf dit jaar maakt inspiratieplatform MaatschapWij haar nieuwsbrief klimaatpositief. Want ja, ook e-mail
heeft impact op het milieu. Samen met Life Terra plant MaatschapWij daarom bomen om niet één, maar
twee keer de CO2-uitstoot van de nieuwsbrief te compenseren. Niet klimaat-neutraal dus, maar klimaatpositief!
Hoeveel bomen er precies geplant moeten worden om een wekelijkse nieuwsbrief naar meer dan 11.000
mensen te versturen? Dat wordt nog uitgerekend , maar MaatschapWij zette samen met Life Terra alvast
eigenhandig de eerste 300 bomen in de grond in Angerlo.
Wil jouw organisatie ook klimaat-positief worden? Neem contact met ons op!
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In de pers
Twenty captivating photos showcase Europe's wondrous wildlife, but it needs out help right now!
Carbon removals: the secret to reaching net zero emissions
Popular reforestation plants 200 trees near Alcoi
Against "green blindness": This is what neglected plants look like
How pioneering "sponge cities" help mitigate effects of climate change
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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.
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