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De juiste boom op de juiste plek
 
Welkom bij de april 2022 editie van de Life Terra Nieuwsbrief.
 
Wil je meer weten over Life Terra of een boom adopteren? Kijk op onze website.

Lees hier meer over Life Terra

Recente projectactiviteiten
 
Quadpack planting event
 
Als onderdeel van onze laatste planting events van het seizoen in Duitsland, werkte Life Terra op 26 maart
samen met Quadpack. Dankzij de enorme inzet van de deelnemers werden meer dan 2.000 bomen geplant in
de omgeving van Kierspe, niet ver van Keulen. We kijken ernaar uit om volgend seizoen meer planting events
in Duitsland te organiseren.
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Moederdag - geef een boom cadeau 
 
We willen op Moederdag graag aan onze moeders laten weten hoeveel we van ze houden. Dit jaar is er
een eenvoudige - en groene - oplossing: adopteer een boom voor haar! Bezoek onze website om je
moeder’s eigen boom of bomen te adopteren!

Kom meer te weten over de Terra Mission!
 
Terra Mission is een educatief lespakket voor leerlingen van 8-14 jaar. Dit interactieve en educatieve
programma (ontwikkeld in samenwerking met Gynzy) bestaat uit een introductieles, 8 thema’s en een
afsluitende les. 
 
Wil je er meer over weten? Kijk dan eens hoe deze Nederlandse school het heeft toegepast:
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Het Life Terra team bijeen in Barcelona
 
Om het nu afgesloten planting seizoen 2021-2022 af te ronden, kwam het Life Terra team op 31 maart en
1 april samen in Barcelona. De diverse werkgroepen presenteerden de behaalde doelen en namen deel
aan een brainstormsessie om de strategie voor het volgende seizoen voor te bereiden. 
Daarnaast testten we onze nieuwe boom monitoring tool  op de planting site van El Bruc. Met deze tool wil
het team de groei en de gezondheid van de bomen volgen als ze eenmaal in de grond staan. Meer
hierover volgt in de komende maanden!

Komende activiteiten
 
Het planting seizoen is nu voorbij, maar we hebben een aantal nieuwe activiteiten voor de boeg:
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Mei 2022: Een rondetafelgesprek over de rol van de particuliere sector en particuliere landeigenaren bij
het planten van bomen in de strijd tegen klimaatverandering (in het Spaans), georganiseerd door EFE
Verde
Juni 2022: Een virtuele workshop in het Duits voor belanghebbenden, georganiseerd door EURACTIV, om
de discussie over herbebossing en klimaatbestendigheid te bevorderen
September 2022: SERE-conferentie, Alicante

Lokaal nieuws
 
De eerste plantdagen bij Voedselbos Lingehout in Nederland zitten erop. Met tientallen vrijwilligers hebben
ze meer dan 1,5 kilometer heggen en bosjes geplant. Dat zijn bijna 8.000 bomen en struiken!
 
Waaronder:
78 hoogstamfruitbomen: (cider)appels, peren, pruimen, walnoten en perziken
Kleinfruit op de boerderij: bramen, frambozen, zwarte bessen, rode bessen, honingbessen, appelbessen,
kiwibessen, enz.
 
Diverse andere vruchtdragende bomen zoals mispel, kersenpruim, zure kers, duindoorn, olijfwilg en
hazelaar
En nog veel, veel meer!

In de pers:
 
Het onlangs gepubliceerde zesde evaluatieverslag van het IPCC werpt meer licht op wat nodig is om de
stijging van de temperatuur op aarde tegen te gaan. Alle details vind je in dit artikel dat onlangs op
EURACTIV is verschenen:
 
Five takeaways from the IPCC’s report on limiting dangerous global heating
First Life Terra tree planting in Ireland
Taking climate action with kids!
First professional planting in Italy finished!
Volterra and the UB participate in the IV Sustainable Development Entities Open Day

Social 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:
 

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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