
STERK PACT
Let’s plant
together
Plant trees
Grow forests
Restore Earth

We werken vol trots samen met een 
consortium van 16 partners uit 8 EU 
landen die expertise, kennis en hun 
netwerk samenbrengen op het gebied 
van implementatie, technologie, 
educatie en communicatie. Ons project 
wordt deels ondersteund door de 
Europese Commissie via hun 
programma LIFE.

lifeterra.eu | contact@lifeterra.eu

ComunicazionE
Zygomalas & Fabiani GmbH

Wil jij 
meedoen 
aan onze 
beweging 

om de 
Planeet te 

vergroenen?



500 miljoen bomen 
voor Europa

Neem deel 
aan een 
planting event

Bied land aan

Life Terra is een stichting met een missie om 
mensen in staat te stellen om nu klimaatactie 
te ondernemen.

Plant bomen, word vrijwilliger, volg onze 
educatiecursus, organiseer een herstelproject, 
bied land aan, of compenseer je 
CO2-voetafdruk. 

Wil jij bomen planten of een grootschalige planting 
realiseren op jouw grondgebied, maar mis je de 
nodige expertise of hulpmiddelen? Bied jouw land 
aan! We zullen het aanplanten van bomen 
faciliteren, zonder kosten voor jou als 
landeigenaar. Jij blijft betrokken bij 
het hele proces van planten.

Neem direct contact met ons op als je interesse 
hebt om mee te doen aan een planting event. We 
zullen je op de hoogte houden als er een bij jou in 
de buurt is!

Word een 
Terra Leader
Vrijwilligers zijn waardevolle leden van Life 
Terra. Daarom noemen we ze Terra Leaders. 
Als Terra Leader leid  je planting events en deel 
je kennis met jouw gemeenschap.

Leer 
over ons 
Educatieprogramma
Life Terra heeft met onderwijsspecialisten een 
interactief duurzaamheidspakket ontwikkeld 
voor kinderen van 8-14 jaar oud, op basis van 
STEM (Science, Technology, Engineering & Math). 
Onderwijsmateriaal op het gebied van 
duurzaamheid, energietransitie, 
klimaatverandering en circulaire economie zal 
digitaal en gratis aan klaslokalen 
worden geleverd.

Word een partner
Plant jouw organisatie al bomen? We zijn 
geïnteresseerd in samenwerking om het 
planten van bomen op zoveel mogelijk 
plaatsen te versnellen. Link jouw organisatie 
om nu klimaatactie te ondernemen. Neem 
contact op om een mogelijke samenwerking 
te bespreken!

Het adopteren van een boom is de meest 
e�ectieve optie voor klimaatverandering die 
beschikbaar is. Ook jij kunt een boom 
adopteren of schenken via ons platform. Dit is 
een goede start om te compenseren voor jouw 
koolstofemissies en bewustwording te 
stimuleren in jouw netwerk. 

Start vandaag nog!

Adopteer 
een boom


