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Klimaatactie nu!
 
Welkom bij de oktober 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
 
Je kan je inschrijven voor deelname aan de 4e Scientix Conferentie 
 
De toekomst van het onderwijs in de STEM- domeinen wordt besproken tijdens de 4e Scientix-
conferentie. Deze wordt op 18 en 19 november online gehouden. Life Terra zal deelnemen aan 
de eerste plenaire sessie over STEM voor leerkrachten - deel 1, op 18 november van 11 tot 13 
uur. Als je belangstelling hebt om de online conferentie bij te wonen, vind je het programma hier. 
Reserveer nu je plek onder de deelnemers (er worden slechts 2000 deelnemers toegelaten) vóór 
10 november. 
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Lees Life Terra's jaarverslag 2021!
 
Life Terra heeft een overzicht van zijn activiteiten in 2021 samengevat in een jaarverslag, dat nu 
voor het publiek beschikbaar is hier. Het document bevat alle details over de strategie, waarden 
en doelstellingen van de Stichting, inclusief inspirerende business cases, getuigenissen, 
persartikelen en filmmateriaal. Bekijk hier het financiële verslag van 2021. 
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De nieuwe handleiding voor School Plantings is beschikbaar
  
Kinderen zijn de belangrijkste burgers om enthousiast te raken voor klimaatactie. Als 
volwassenen zullen zij immers de inspanningen voor herbebossing kunnen blijven steunen, en 
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scholen spelen daarom een cruciale rol in dit proces. Life Terra heeft een stapsgewijze 
handleiding voor leerkrachten opgesteld die scholen helpt bij het succesvol organiseren van 
planting events. Deze geeft hen een referentie bij het organiseren van een planting event met 
hun leerlingen: van het zoeken naar een geschikte plaats tot de planting zelf. 
Ben je leraar en wil je voor je leerlingen een leerzame en leuke ervaring met open ruimtes en 
bomen organiseren? zoek dan niet verder! Download de handleiding hier. 

Hoe kan jouw bedrijf met Life Terra samenwerken?
  
We hebben tal van mogelijkheden voor jouw bedrijf om een impactvolle klimaatactie te starten. 
Ga deze Kerst voor groen met een duurzame teambuilding of verras iemand met een uniek en 
klimaatvriendelijk cadeau. Life Terra kan je helpen om duurzaamheid concreet en tastbaar te 
maken voor je organisatie. Begin vandaag nog! 

Nieuw interview: Santi Sabaté, Professor aan de Universiteit van Barcelona
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Lokaal nieuws
 
Team NL
 
Wie zijn wij? Voor het aankomend plantseizoen is het Nederlandse team versterkt met een aantal 
nieuwe gezichten. Sinds de lente bestaat het team uit Roos van der Donk - Business 
Development Manager, Marije van den Oever - Implementatie Manager, Lara Kostic - Support 
Manager. Zij shinen naast oudgediende Carla Oosterheert als Technical Support Officer. Lisanne 
staat ons bij als super stagiaire na haar studie Liberal Arts and Sciences met specialisatie in 
environmental policy, international relations and earth sciences. Roos heeft haar salestiger 
streepjes jarenlang verdiend bij het Concertgebouw. Marije komt vers van de Universiteit waar zij 
een Master International Development Studies heeft behaald. Lara gooide radicaal het roer om 
na jarenlang als freelancer in de media te hebben gewerkt, en Carla groeide na sterke staat van 
dienst bij KPN groener door bij Life Terra. Geworteld in de circulaire hub Tuin van Bret werken we 
hard en met plezier samen om de missie van Life Terra te volbrengen. Met 30 events alleen al dit 
najaar hebben we de toon gezet voor een geweldig plantseizoen! Let’s plant together! 
 
van boven naar beneden; Carla, Lisanne, Marije, Roos en Lara 
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Monitoren in Verwolde
 
Op 12 oktober zijn Marije en Lisanne teruggegaan naar Verwolde om de bomen, die in maart 
2022 waren geplant tijdens een Life Terra event, te monitoren. We zijn de hele middag in het veld 
geweest om de groei en het overlevingspercentage van de bomen op te meten. We waren blij om 
te zien dat het super goed gaat met de bomen daar. Het plot had een overlevingspercentage van 
85% en sommigen bomen waren al meer dan 1.70m! Het was een mooie, zonnige middag! 
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Komende activiteiten:
 
18 en 19 november: Scientix Conferentie 
Komende planting events Bekijk ze allemaal hier. 
Speciaal Verslag van EURACTIV. Lees het vorige verslag hier.
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In de pers:
 
Testing the monitoring tool with "1 millón de árboles"
"Trees, people and forest innovation" Conference in Romania
Visiting the Las Moradas de Campo Azálvaro farm with EFE
Memorial forest for the victims of gender violence

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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