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Maak deel uit van een unieke beweging om onze planeet groener te maken
Welkom bij de augustus 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
Europese bossen in brand
Een bericht dat minder project gerelateerd is heeft betrekking op de verschrikkelijke gevolgen
van de opwarming van de aarde voor het milieu: extreme hitte en bosbranden teisterden in juli
een groot deel van het mediterrane gebied van Europa. In Portugal en Spanje zijn door de zeer
hoge temperaturen al meer dan 1.000 mensen omgekomen, in Frankrijk is een gebied van meer
dan 27.000 hectare getroffen door bosbranden, terwijl in Italië het water in de Po, de langste
rivier van het land, enorm is gedaald als gevolg van het gebrek aan regen. Als we een halt willen
toeroepen aan deze nu al te vaak voorkomende gebeurtenissen, moeten we direct klimaat actie
ondernemen.
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Eerste bomen geplant in Egypte
Life Terra's partner SEKEM is al meer dan 40 jaar actief in duurzame ontwikkeling en heeft ons
project onlangs voor het eerst buiten Europa geïmplementeerd. In een poging om in de
Egyptische woestijn land terug te winnen, werden in samenwerking 7.000 bomen geplant en
gelabeld. Hopelijk zullen er meer volgen in de toekomst. Klik hier voor meer informatie.
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Sardinië verwelkomt Rosberg X Racing en MEDSEA voor een uniek planting event
De provincie Oristano, een gebied van Sardinië dat in het centrum ligt van de talrijke bosbranden
in de zomer van 2021, ontving Life Terra, Rosberg X Racing en de Mediterranean Sea and Coast
Foundation voor een symbolisch planting event. Er werden 3 olijfbomen geplant om het begin
van dit nieuwe partnerschap te symboliseren; bij het begin van het planting seizoen dit najaar
zullen daar 5.000 olijfbomen geplant worden. De wereldkampioen Formule 1 van 2016 en de
eigenaar van Rosberg X Racing, Nico Rosberg, ontving bij deze gelegenheid de Klimaatactie
Award voor 'Meest impactvolle duurzaamheid ondernemer'. Bewonderenswaardig op en naast
het circuit.

Recap video 2e plant seizoen
Nu het tweede planting seizoen van het project achter de rug is, hebben we een video gemaakt
om onze resultaten en ervaringen op het terrein van de afgelopen 365 dagen samen te vatten. Je
kunt hem hier bekijken.
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Lokaal nieuws
EY Zomerevent
Op 24 augustus is Life Terra weer het veld in gegaan met EY. Deze keer voor het eerst een
zomerevent! Op landgoed Mariënwaerdt hebben we de bomen die EY afgelopen winter samen
met ons geplant heeft gemonitord, met gebruik van onze Citizen Monitoring Tool. Op deze manier
kunnen we controleren hoe het gaat met de bomen die we geplant hebben. De Universiteit van
Barcelona kan met de verzamelde data analyses gaan uitvoeren om onze plant techniek verder
te verbeteren. Zo vergroten we de impact van onze plant acties.
Daarnaast hebben we tijdens het zomer event geholpen met het onderhoud in een bos op het
landgoed. We maakten het gebied klaar om aankomend plantseizoen nieuwe bomen te planten.
Dat vroeg op dit moment vooral om het verwijderen van een aantal jonge Esdoorns die het bos
overwoekeren. Het is belangrijk om een deel van deze bomen weg te halen om ruimte te maken
voor een grotere diversiteit aan soorten. Dit zorgt voor een gezond ecosysteem dat beter bestand
is tegen klimaatverandering en plagen.
De hoge temperatuur tijdens het zomer event mocht de pret niet drukken. Het team van EY heeft
met veel enthousiasme flink wat werk verzet en daarmee een mooie basis gelegd voor ons
nieuwe plantseizoen!
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Life Terra Demoweek te Mariënwaerdt in November
In Nederland organiseert Life Terra van 21 tot 24 november een demoweek voor bedrijven op
landgoed Mariënwaerdt te Beesd. Voor €4000 kun je met je team 500 bomen komen planten die
je vervolgens in een persoonlijk dashboard kunt terugvinden. Wij zorgen ervoor dat alle
materialen er zijn, er begeleiding is en wat warme dranken in de tent. Als je nog op zoek was
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naar een leuke, sustainable activiteit met je team, partners of iets anders voor dit najaar dan is dit
je kans! Neem contact op met Life Terra voor meer informatie.

In de pers
Life Terra at SIBECOL meeting in Portugal
"Insieme piantiamo alberi", the Vallelata and Legambiente campaign
New office for our Dutch Team!
Life Terra attends the Summer School for Female Leadership

Sociale Media

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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