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Let’s plant together
 
Welkom bij de november 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 en de Women's Academy for Rural Innovation herdenken de slachtoffers van 
gendergeweld 
 
Life Terra en de Women's Academy for Rural Innovation hebben 30 nieuwe bomen geplant in 
een klein herdenkingsbos gewijd aan de slachtoffers van gendergeweld. Dit was een initiatief van 
de gemeente Candeleda, Spanje. Met dit event wilden Life Terra en de Women's Academy for 
Rural Innovation belangrijke thema’s met elkaar verbinden: groene infrastructuur creëren en de 
rol van vrouwen op het platteland versterken. Lees meer op onze blog. 
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Deel je natuurfoto’s met ons: wat is jouw lievelingsplek in de natuur?
 
Wij hebben allemaal een speciale plek in de natuur waar we de dagelijkse stress kunnen 
kwijtraken. Vertel ons welke plek dat voor jou is! Stuur een foto van jouw favoriete plek in de 
natuur naar contact@lifeterra.eu met als onderwerp "Mijn lievelingsplek in de natuur". De mooiste 
foto's komen in Life Terra’s sociale mediakanalen. Zet je Instagram-gebruikersnaam in de e-mail 
om tags te krijgen. Hieronder zie je EURACTIV's favoriete plek in het Terkamerenbos, een park in 
de buitenwijken van Brussel. De natuur is er om te delen!
 

mailto:contact@lifeterra
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Onderwijs voor duurzame ontwikkeling: de nieuwe Scientix-paper is uit
 
In overeenstemming met de doelstelling van de Europese Green Deal om studenten en de 
bredere gemeenschap bij milieuduurzaamheid te betrekken, organiseert Scientix een online 
seminar met medewerking van Life Terra. Hierbij ligt de focus op praktijken in het STEM-
onderwijs om een groene toekomst te bevorderen. Als samenvatting en aanvulling op de 
discussie tijdens het event, heeft Scientix de paper gepubliceerd "STEM: the future: transforming 
education for sustainability” (STEM in de toekomst: onderwijs meer richten op duurzaamheid). Je 
kunt de paper hier lezen.
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Grow hope for the New Year: het eindejaarsgeschenk dat blijft groeien!
  
Ben je op zoek naar een ander soort cadeau voor je medewerkers/vrienden/collega's de 
komende feestdagen? Door bomen te adopteren, steun je de Europese biodiversiteit financieel 
en geef je je medewerkers een cadeau dat gedurende hun hele loopbaan met hen meegroeit. 
Meer informatie over hoe het werkt kun je hier lezen.

Waar halen we onze zaailingen vandaan?
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Viveros Fuente Amarga is een van de grootste kwekerijen in Spanje en heeft meer dan 25 jaar 
werkervaring. Als begunstigde van het project heeft zij een groot aantal zaailingen geleverd. 
Deze zijn gebruikt bij Life Terra-planting events waar zowel de lokale bevolking als professionals 
aan meewerken. Bekijk hun verhaal hier.  
 
 

Life Terra’s jaarverslag en plantingwijzer voor scholen
 
Life Terra heeft recent zijn jaarverslag voor 2021 gepubliceerd, met alle informatie over het 
projectwerk in het afgelopen jaar, samen met de plantingwijzer voor scholen. Deze geeft 
leerkrachten alle informatie om een planting event binnen jouw school te organiseren, van a tot z.

Lokaal nieuws
 
Demoweek 
 
Op landgoed Mariënwaerdt bij Beesd vond de afgelopen week de kickstart van het Nederlandse 
plantseizoen plaats met de Life Terra demoweek. In de bossen van het landgoed had de 
Essentakziekte om zich heen geslagen waardoor veel Essen weggehaald moesten worden. Dit 
had weer tot gevolg dat de Esdoorn welig kon tieren en te veel bos overnam. Om de balans te 
herstellen hebben we er verschillende boomsoorten bij geplant, waaronder Beuk, Eik, Hazelaar, 
Tulpenboom en Zwarte Els. Organisaties en bedrijven konden in het veld kennismaken met de 
wijze waarop Life Terra bomen plant en klimaatactie onderneemt.
We hebben grotere en kleinere groepen ontvangen vanuit oa Eneco, Heimstaden, ADRA en 
PVH. Ook Fenix Outdoor die onze stevige modderbestendige Hanwag wandelschoenen heeft 
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gesponsord was van de partij. Allemaal enorm enthousiaste deelnemers die er soms zelf ook een 
actie aan koppelen, bijvoorbeeld als tegengeluid voor Black Friday zoals MaatschapWij. Deze 
video laat daarover meer zien. De lastige kleigrond hield niemand tegen om met veel plezier de 
handen uit de mouwen te steken. We hebben in totaal 950 bomen geplant!
 
 

Nieuwe Plantpartner
 
Bosnodig is Life Terra’s nieuwste plantpartner! Bosnodig in Voorst zet 4 hectare grasland om in 
duurzaam en rijk gevarieerd natuurgebied, waarvan een groot deel voedselbos zal zijn. Hun doel 
is om een sociale, educatieve en recreatieve natuurplaats te creëren die ook een bron van 
voedsel, inspiratie en verbinding is. Bosnodig plant de meeste bomen met schoolklassen en sluit 
daarom ook goed aan bij de missie van Life Terra: om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij 
het planten van bomen en de volgende generatie te leren over klimaatverandering, de natuur en 
bomen. Dit plantseizoen heeft Bosnodig al 5 plantdagen gehad met scholen. De kinderen hebben 
tijdens deze dagen 129 bomen geplant en veel geleerd over de natuur, bomen en de bodem! 
Mocht je ook geïnteresseerd zijn in het planten met je schoolklas bij Bosnodig, mail dan naar 
contact@lifeterra.eu of info@bosnodig.nl 
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In de pers
 
Life Terra attends the PLAMTA Conference
FNYH starts the planting season!
Great survival rate in Landgoed Verwolde
Memorial forest for the victims of gender violence

Sociale Media
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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

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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