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Let’s plant together
 
Welkom bij de juni 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
 
 
Bomen niet alleen planten, maar ze ook verzorgen 
 
De voortdurende verandering van de weersomstandigheden in Europa heeft de habitat van planten en
bomen over het hele continent aangetast. Om onze bomen te beschermen tegen de zeer hoge
temperaturen waarmee Spanje onlangs te kampen had, is ons team teruggegaan naar de velden om de
nieuw geplante bomen te helpen overleven. Bekijk onze blog voor meer informatie.
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Werkkansen bij Life Terra!
 
Het Life Terra team breidt uit! Wil jij of iemand binnen jouw netwerk zijn carrière een boost geven? Sluit je
dan aan bij een klimaatactie beweging in Europa en kijk naar onze vacatures voor een Stagiair
Communicatie (Spanje) en een Stagiar Project assistent (Nederland). Solliciteer nu, of deel met je
netwerk!

Life Terra video
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Life Terra Steering Committee Meeting en Monitoring Meeting 
 
Eind mei en begin juni was een drukke periode voor het hele Life Terra consortium. In een Steering
Committee Meeting en een Monitoring Meeting werd de vooruitgang van het project onder de loep
genomen en werden de toekomstige activiteiten besproken. Met de hulp van onze Project Officers hebben
we nu een beter inzicht in hoe we onze projectontwikkeling verder kunnen verbeteren.

Lokaal nieuws
 
In Volle Voorbereiding
  
Op dit moment kan Life Terra geen bomen planten aangezien het zomer is. Dus waar houden we ons in
Nederland dan mee bezig? We zijn al volop aan het voorbereiden op dit najaar. Stad en land reizen we af
om grond te zoeken waar we kunnen planten vanaf november en we bellen met heel wat bedrijven die
interesse hebben om met ons samen te werken en bomen te planten aankomend plantseizoen. Zo gaan
we langs bij verschillende landeigenaren om te inventariseren wat we samen kunnen ondernemen in het
plantseizoen. Het lijstje begint zich al aardig te vormen, en dat is maar goed ook want er is groeiende
interesse vanuit bedrijven en burgerinitiatieven in Nederland om iets groens te doen samen. Lijkt het jou
nou ook leuk om samen met je werkteam, familie, vereniging of ander initiatief bomen te planten, dan is dit
het moment om contact met ons op te nemen!

PVKPN bouwt een Inspiratiebos
  
Op 17 juni is Life Terra samen met PVKPN begonnen aan het Inspiratiebos. Werknemers van KPN
doneren bomen om het 95 jarig bestaan van PVKPN te vieren en deze bomen zal Life Terra samen met
hen gaan planten in het najaar. Life Terra wil PVKPN graag feliciteren met hun 95ste verjaardag en zijn
heel blij dat we het samen gaan vieren met zo een prachtig initiatief!

Kantoor in circulaire Stadstuin
  
Het Nederlandse team krijgt een vast kantoor. Na een jarenlange periode van vooral thuiswerken mag het
NL team neerstrijken in de Tuin van Bret. Deze circulaire hub pal naast Station Sloterdijk in Amsterdam
heeft nog een containerruimte beschikbaar in de Kerk van Bret. Met een moestuin, wijngaard en buren
gericht op duurzaamheid is het een zeer inspirerende plek om onze missie voort te zetten.
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In de pers
 
 
Seminar STEM in the Future
Life Terra’s educational approach goes beyond schools
Terra Leaders in Valencia taking climate action!
Life Terra collaborates with The Green Republic in Ghana!
First round table at EFE's studios

Sociale Media
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Vergeet niet de sociale 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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Life Terra is co-financed by the European Commission through the LIFE Programme (LIFE19 CCM/NL/001200). 
 
The content of this publication represents the views of the author only and is his/her sole responsibility. The Agency does not
accept any responsibility for use that may be made of the information it contains.

EURACTIV is the distributor of this newsletter and is one of Life Terra's communication partners.
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