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Een erfenis die er toe doet!
Welkom bij de juli 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
Life Terra Climate Action Awards
De acties van individuele mensen kunnen vaak een grote impact hebben op het milieu. Daarom
lanceert Life Terra dit jaar haar Climate Action Awards programma om de 10 mensen te erkennen
die het meest geëngageerd en direct betrokken zijn bij de activiteiten van het project. Benieuwd
naar dit initiatief en wie de winnaars waren? Lees dan hier.

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22928/-1/9910285/-1/vib-cl5wjfjid0008011f9ho4awqo?sig=124ee5cbe75c5648fd0c4fe83e894e3f1e321f…
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Extreem weer in Europa: de toestand van de bomen van Life Terra
In de afgelopen weken was zuid Europa getuige van enkele van de droogste en warmste zomers
uit de geschiedenis. Uitgestrekte gebieden hadden zeer te lijden onder het uitblijven van
neerslag. We hebben onlangs enkele van de planting plaatsen van het voorbije seizoen opnieuw
bezocht om de toestand van de nieuwe bomen te controleren en de resultaten zijn
geruststellend. Bekijk onze blog om meer te lezen over onze bezoeken aan de bossen in
Valdavido, Spanje en in Mariënwaerdt, Nederland.
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Life Terra en de padvinders van Frankrijk gaan samen 30.000 bomen planten
30.000 bomen zullen worden toegevoegd aan de lijst van Life Terra tijdens het komende planting
seizoen, dankzij een nieuwe alliantie met de Scouts Unitaires de France. De bomen zullen
worden geplant op het landgoed van Chateau Chambord, in de Loire vallei, als onderdeel van de
"un scout, un arbre" campagne. Tijdens de lancering van de campagne ontmoette Life Terra de
Franse Minister van Landbouw, Marc Fesneau, en legde hem het doel en de activiteiten van het
project uit. Meer foto's vind je hier.
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Life Terra ontvangt HP Spanje voor een van de laatste planting events van het seizoen
Nu het planting seizoen voorbij is, hebben we een video samengesteld van de HP Spanje
planting event van eind april, waarbij bijna 100 bomen en struiken werden geplant om de
biodiversiteit van Catalonië te beschermen. Om de sfeer van de dag te proeven, of gewoon om te
zien hoe een planting event wordt georganiseerd, kun je hier klikken.
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In the pers
PVKPN 95th anniversary!
First trees in Egypt!
Local governments are key to green our cities
Landgoed Verwolde (Netherlands) looking green!

Sociale Media

Vergeet niet de sociale mediakanalen van Life Terra te volgen om op de hoogte te blijven van onze meest
recente verhalen:
https://api-esp.piano.io/story/estored/480/22928/-1/9910285/-1/vib-cl5wjfjid0008011f9ho4awqo?sig=124ee5cbe75c5648fd0c4fe83e894e3f1e321f…
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Schrijf je in voor de Life Terra Nieuwsbrief

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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