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Create a legacy that matters
 
Welkom bij de editie van september 2022 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
 
De gezondheid van de Life Terra bomen na een hete zomer 
 
Het planten van bomen is niet nuttig als de bomen de eerste maanden na het planten niet 
kunnen overleven. Daarom brengt het Life Terra team regelmatig een bezoek aan de locaties 
waar eerder bomen zijn geplant, om de algemene gezondheid van het veld te controleren. 
Onlangs bezocht het team het terrein in Bellprat, in de provincie Barcelona, om de toestand van 
de jonge bomen te controleren. Ondanks de hete en droge zomer bedroeg het 
overlevingspercentage van de jonge planten 90%, wat een veelbelovend resultaat is voor de pas 
geplante bomen. Klik hier voor meer informatie. 

https://api-esp.piano.io/story/estored/480/24990/-1/9910285/-1/vib-cl95rgg05005u01tf78328wd0?sig=67c9dc98bbc4d45b06dfe8b42946eca342d49fcbf4600437233978b5b3ab7600
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392056/9910285/-1/xrpJ4XwB6jkAZlq7vFab/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392063/9910285/-1/xrpJ4XwB6jkAZlq7vFab/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392061/9910285/-1/8d7d1a7e171a46aa8df736706696d981/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392074/9910285/-1/e3d4a9e879c33a249654ed096493958d/-1/-1?attrs=0&order=0
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Life Terra’s 9e ‘Steering Committee Meeting’
 
Alle leden van het Life Terra consortium kwamen einde september voor de 9e keer samen sinds 
het begin van het project. Tijdens de online vergadering werden de updates besproken in alle 
sectoren die door de verschillende teams worden bestreken: aanplanting van bomen, 
ontwikkeling van nieuwe opvolgings- en plant technologieën, onderwijs en communicatie. Nu de 
eerste 2 jaar van het project achter de rug zijn, kijken we ernaar uit om een blijvende impact te 
hebben op het behoud en de uitbreiding van de bossen in heel Europa. 
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Life Terra aanwezig op 13e SERE-conferentie in Alicante
  
Tussen 5 en 9 september vond de 13e editie van de SERE-conferentie plaats in Alicante, met als 
thema "De natuur herstellen, mensen weer met elkaar verbinden". Life Terra was aanwezig op 
het evenement, waar de leden van ons partnerschap van de Universiteit van Barcelona een 
workshop verzorgden met presentaties over 6 verschillende bosherstelprojecten. Het doel was 
informatie over Life Terra te verspreiden, samen te werken met andere projecten en 
gemeenschappelijke uitdagingen tussen deze bosherstelprojecten te delen en aan te pakken. 
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Lokaal nieuws
 
Nieuw teamlid voor NL 
 
Sinds 1 September is Lisanne de nieuwe stagiaire van het Nederlandse team! 
In de komende 7 maanden gaat ze het implementatie team helpen met de voorbereidingen van 
planting actions en zal ze ook aanwezig zijn in het veld. Daarnaast gaat ze ook de rest van het 
Nederlandse team ondersteunen met verschillende werkzaamheden. Hieronder kan je lezen hoe 
Lisanne haar eerste maand bij Life Terra heeft ervaren.
"Voor de zomer ben ik afgestudeerd van de Amsterdam University College, waar ik focuste op 
klimaat en energiebeleid. Voordat ik aan mijn master wilde beginnen, wilde ik graag werkervaring 
opdoen bij een een organisatie die zich inzet voor het klimaat. Ik kwam toen terecht bij deze 
stage positie bij Life Terra. Natuurlijk moest ik in het begin even wennen maar inmiddels voel ik 
me helemaal op mijn plek en weet ik zeker dat ik de juiste keuze hebt gemaakt. Iedereen in het 
team is super aardig en ik vind het heel leerzaam om in een internationaal team te werken. De 
missie en het doel van de stichting vind ik super tof en passen helemaal bij wat ik belangrijk vind. 
Het is onwijs gaaf dat ik nu directe klimaatactie kan nemen door bij Life Terra te werken. Ik heb 
onwijs veel zin in het komende plantseizoen en om mijn eerste boom met Life Terra te planten!" 
 

https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392081/9910285/-1/e247afa34d9e26306bb49be202f80562/-1/-1?attrs=0&order=0
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In de pers
 
 
Visit to Fuente Amarga nursery to prepare the planting season
First planting of the season in La Junquera
Thriving trees in Las Rozas, Madrid
Trees looking good in Bellprat, Barcelona

Sociale Media

https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392105/9910285/-1/e247afa34d9e26306bb49be202f80562/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392062/9910285/-1/e7eff5f82b36f959643eaf9ad262fdc3/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392062/9910285/-1/8d9ab98bb88743f73566fc0aa067823d/-1/-1?attrs=0&order=1
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392062/9910285/-1/995487758731d59420521d0f403402a0/-1/-1?attrs=0&order=2
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392062/9910285/-1/2f2f7f5e6c5400ec5b1bcaf5d345aff6/-1/-1?attrs=0&order=3
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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

https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392065/9910285/-1/cf848b6dd093888c6531ac0bd26227e0/-1/-1?attrs=0&order=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392060/9910285/-1/ba1f8e6e0b737abebf58af1d8719d806/-1/-1?attrs=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392060/9910285/-1/ed53ea2ad5412dbc1f4c4af133ec58c3/-1/-1?attrs=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392060/9910285/-1/2bb6d7a1784984b555d98e35a9adf7c9/-1/-1?attrs=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392060/9910285/-1/7a45e38c302a295b247571525fe3148a/-1/-1?attrs=0
https://api-esp.piano.io/-c/480/24990/392068/9910285/-1/04467e589025744d62847254d94952f1/-1/-1?attrs=0&order=0
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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.

Feedback Unsubscribe Life Terra

EURACTIV Media Network BV: International Press Centre Boulevard Charlemagne 1 Brussels B-1000 Belgium
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