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Create a legacy that matters
Welkom bij de mei 2022 editie van de Life Terra Nieuwsbrief.
Wil je meer weten over Life Terra of een boom adopteren? Kijk dan op onze website.

Lees hier meer over Life Terra

Recente project activiteiten
Landscouting in Portugal
Life Terra blijft uitbreiden, en in veel Europese landen beginnen nu meer en meer grondeigenaren mee te
werken aan de strijd tegen klimaatverandering door hun grond aan te bieden om bomen te planten. In
Portugal gebeurt dit nu ook. Daar is ons Implementatieteam begonnen met het bezoeken van
verschillende locaties om de voorbereidingen voor het volgende plantseizoen te beginnen.
Je kunt meer lezen en meer foto's bekijken hier, hier, en hier.
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ASES planting event in Frankrijk
Eén van onze laatste planting events van het seizoen vond plaats op 26 en 27 april in de Ardèche in het
zuidoosten van Frankrijk. Met de hulp van het ASES-team en van meerdere vrijwilligers droegen wij bij
aan de bescherming van de plaatselijke biodiversiteit door meer dan 130 verschillende soorten bomen te
planten.
Lees onze blogpost voor meer informatie over het event en over de verschillende boomsoorten die we
hebben geplant.
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Verschillende generaties, verschillende talen, samen bomen planten
In maart verwelkomden we Prototyp, een team enthousiaste Zweedse webontwikkelaars, in Barcelona,
waar een groot planting event met de studenten van de Escola Dolors Monserdà-Santapau plaatsvond.
Wil je weten hoe het gegaan is? Bekijk deze nieuwe video en luister naar hun indrukken.

Life

Terra

en

EY

–

samen

awareness

creëren

voor

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/21478/-1/9910285/-1/vib-cl4448mwr000101z2729eg0mu?sig=6936ad3f1dead8d1c1d1c9eeeeabf94758…

3/7

6/7/22, 2:06 PM

Life Terra | mei 2022 Newsletter

klimaatverandering!
Op 21 April was Life Terra uitgenodigd door business partner EY om samen een workshop te verzorgen
met als onderwerp ‘Let’s fight climate change together’ tijdens de EY Tax and Law day in Nieuwegein.
Het thema van de dag was ‘Accelerate Sustainability Together’, wat perfect past bij de ambitie van Life
Terra.
Met een enorm aantal bezoekers was het voor Life Terra een geweldige kans om deze groeiende
samenwerking te bestendigen en het netwerk van EY te laten zien wat we samen kunnen bereiken om
klimaatverandering tegen te gaan.
Via een informatiestand kon men zich over de missie van Life Terra buigen en gelijk ook bomen
adopteren. Wij zijn EY enorm dankbaar dat ze onze missie steunen en via dit event een platform bieden
om onze boodschap uit te dragen om zo een ripple effect mogelijk te maken. Let’s plant trees together!

Komende events
EURACTIV's Stakeholder workshop in het Duits
Op 14 juni zal de steeds veranderende politieke discussie over de bescherming van Duitse bossen worden
behandeld door de panelleden van de Stakeholder Workshop.
Schrijf je hier in om dit virtuele debat te volgen.
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SERE Conferentie in Alicante
Van 5 tot 9 september zal Life Terra aanwezig zijn op de SERE conferentie in Alicante. Onze
samenwerkingspartner UB geeft daar een workshop waarin diverse LIFE projecten worden gepresenteerd,
waaronder ook het Life Terra project. We zullen er onze missie uitdragen om door middel van burger
gedreven bos herstelprojecten de aandacht te vestigen op de urgentie van klimaatactie.
Wil je deze conferentie graag bijwonen? Meld je hier aan.

In de pers
Developing a reforestation project in Teruel, Spain
HP Spain planting with Life Terra!
Terra Mission, workshop for school principals in Greece
New food forest in Germany!
Taking care and giving back: helping a Quadpackers' family forest

Social Media
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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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