
 
 
EEN UITNODIGING VOOR DE ENO BOOMPLANTDAG 2010 
BIODIVERSTEIT IS LEVEN 
 
Het ENO programma nodigt scholen, kinderen en jeugdverenigingen uit om bomen te planten. Dit met 
als doel de biodiversiteit voor de toekomst te bewaren. 
Onze ENO boomplantdag vindt wereldwijd plaats in 150 landen op 21 mei 2010.  Op deze dag vieren we 

de Internationale Dag van de Biodiversiteit en het Jaar van de Biodiversiteit (2010). 
Laat ons nadenken over de uitdagingen die ons te wachten staan om de biodiversiteit te handhaven. Het 
is immers tijd om er iets aan te doen. We doen dit door bomen te planten. 
 
De eerste bomen worden ’s middags geplant in Oceanië. Dan, met de zon mee, worden nieuwe bomen in 
de aarde gestopt in Azië, Europa en Afrika. Tot slot bereiken we Amerika. Terwijl de aarde ronde haar as 
draait, vinden nieuwe bomen een thuis. 
 
Hoe kan je erbij betrokken worden? Je registreert  vooraf je school/ team voor 1 mei 2010. Instructies 
and extra informatie (ons spel, lied, enz…) voor de dag zelf, bevinden zich op het web. Elke school 
ontvangt een certificaat. 
 

Environment Online / ENO is een wereldwijde virtuele school en een internationaal netwerk voor 
duurzame ontwikkeling. Scholen van over de hele wereld bestuderen dezelfde milieuproblemen, voeren 
dezelfde activiteiten uit en delen hun ervaringen met de lokale gemeenschap en wereldwijd op het web. 
Zo’n 5000 scholen in 150 landen nemen deel aan deze activiteiten. Het ENO programma startte 10 jaar 
geleden en het hoofdkwartier bevindt zich in Finland. 
 
ENO Tree Planting Day 2010: 
http://www.enotreeday.net 
 
Voor meer informatie contacteer: 
M. Mika Vanhanen, projectleider 
ENO-Environment Online 

mika.vanhanen@enoprogramme.org 
tel +358 40 5070725 
  
VOORBEREIDINGEN 
 
1. Plant alleen inheemse boomsoorten, typisch voor jouw klimaat. 
2. Haal de jonge boompjes bij een lokale leverancier en zoek sponsoring. 
3. Zoek een passende plantlocatie en vooraf graaf de putten. Lokale specialisten kunnen voor hulp 
gecontacteerd worden. 
4. Zoek studenten die bomen willen planten. 
5. Betrek de lokale bevolking bij deze activiteiten. 

6. Kies een student die hierbij een toespraak wil houden. 
7. Voorzie het nemen van foto’s en video’s tijdens de activiteiten. 
8. Nodig andere scholen en verantwoordelijken van de lokale gemeenschap uit. Hoogstwaarschijnlijk 
zullen ze ook een korte speech willen geven. 
9. Duid op een wereldkaart de landen aan die bij dit project betrokken zijn. 
10. Nodig de lokale media uit. (zie het persdocument) 
 
 
ENO BOOMPLANTDAG  2010 
Biodiversiteit is leven 
 
Datum: Vrijdag 21 mei 2010 



Tijd: 12.00-12.30 lokale tijd (of vroeger / later op de dag) 

1. Ga naar de plantlocatie en leg de jonge boompjes klaar. 
2. Een student houdt een toespraak. 
3. De studenten planten bomen samen met personen uit de lokale gemeenschap. 
4. Een lokale beleidsverantwoordelijke zegt hierbij ook een woordje. 
5. Extra activiteiten kunnen hierbij ook georganiseerd worden (muziek, dans, …) 
6. Neem een groepsfoto bij de geplante boompjes. 
 
ACHTERAF 
 
1. Laat een bericht na op het gastenboek op de website. 
2. Zend a.u.b. een kort rapport met de volgende gegevens: 
a) naam van de school of groep; 

b) jouw stad 
c) jouw land 
d) het aantal deelnemers 
e) voeg EEN foto toe van het evenement (niet meer, want we hebben 2000 deelnemende scholen) 
 
3. Zend uw bericht en foto naar het e-mail adres op deze wijze: 
-als je in Europa leeft: photoseurope@enoprogramme.org 
-als je in Afrika leeft: photosafrica@enoprogramme.org 
-als je in Noord- of Zuid-Amerika leeft: photosamerica@enoprogramme.org 
-als je in Azië of Oceanië leeft: photosasia@enoprogramme.org 
 
4. Neem een videoclip op en plaats die online (vb. via Youtube) en  zend de link (niet de video zelf) naar 

videos@enoprogramme.org. We zullen deze linken met onze website. Foto’s zullen later beschikbaar zijn 
in ons online album. 
 
5. Draag verder zorg voor de geplante boompjes! 
 
 
MATERIAAL BESCHIKBAAR VOOR DEZE DAG 
 
TOESPRAAK 
 
Onze leefomgeving is belangrijk. Niet alleen lokaal maar ook wereldwijd. Vandaag richten we ons op het 

belang van biodiversiteit voor onze leefomgeving. We doen dit samen met scholen, kinderen en jongeren 
van over de hele wereld. Vandaag zullen we bomen planten met onze groene vrienden uit het Noorden, 
Zuiden, Oosten en Westen. De eerste bomen worden geplant in Oceanië. Dan, met de zon mee, in Azië, 
Europa en Afrika. De laatste bomen worden geplant in Noord- en Zuid Amerika. Duizenden scholen in 
150 landen planten samen met ons bomen. Deze boomplantdag  wordt georganiseerd door Environment 
Online – ENO, een wereldwijde virtuele school en internationaal netwerk voor duurzame ontwikkeling. 
Het hoofdkwartier bevindt zich in Finland. 
De boom is ons symbool. Eerst en vooral  worden we herinnerd aan het belang van de natuur en de 
bescherming van ons leefmilieu. Daarnaast symboliseert de boom de samenwerking tussen scholen 
overal ter wereld. 
 
We vieren het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. Biodiversiteit is de verscheidenheid van het  

leven op aarde. Diversiteit is van het hoogste belang om ons ecosysteem, dat ons voedsel, brandstof, 
gezondheid en welzijn bezorgt,  in stand te houden. Mensen maken ook deel uit van deze biodiversiteit 
en hebben de kracht dit te beschermen maar ook om dit te vernietigen. Momenteel verwoesten de 
menselijke activiteiten de biodiversiteit in een alarmerend tempo. Elk verlies is onomkeerbaar, verarmt 
ons allen en beschadigt ons leefmilieu waarvan we allen afhangen. We moeten dringend nadenken over 
datgene we aan het uitrichten zijn om zo de biodiversiteit te bewaren. We staan voor grote uitdagingen 
die we niet uit de weg mogen gaan. Tijd voor actie! 
We hopen samen met onze bomen te groeien naar een betere toekomst. Biodiversiteit is ons leven. 
 
PERSBERICHT 
 
Scholen planten bomen tijdens een fenomenaal evenement 

 
Onze school/groep organiseert een special dag op 21 mei 2010. We zullen bomen planten samen met 
andere scholen van over de hele wereld. De eerste bomen worden ’s middags geplant in Oceanië. Met de 
zon mee worden dan nieuwe bomen in Azië, Europa en Afrika geplant. Uiteindelijk zal deze ketting van 
bomen Amerika bereiken. Dit evenement kende al succes. Verleden jaar plantten meer dan 5000 scholen 
uit 127 landen 300 000 bomen op deze dag. 



Bomen planten is voor ons belangrijk. Eerst en vooral worden we herinnerd aan het belang van de 

natuur en de milieubescherming. Daarnaast symboliseert het onze internationale samenwerking. Daar 
deze dag ook de Wereldwijde Dag van de Biodiversiteit is, willen we ook ons speciaal richten op het 
belang daarvan. We moeten ons bezinnen over de mogelijkheden om de biodiversiteit te handhaven en 
ons focussen op de uitdagingen waarvoor we staan. Het is tijd om er iets aan te doen! 
Deze dag  wordt georganiseerd door Environment Online – ENO, een wereldwijde virtuele school voor 
milieubewustzijn en een netwerk voor duurzame ontwikkeling. Scholen van over de hele wereld 
bestuderen dezelfde milieuthema’s en delen hun leerresultaten met hun lokale gemeenschap en 
wereldwijd op het web. Deze thema’s omvatten  bebossing, water, klimaatsverandering ecologische 
voetafdruk en diverse culturele onderwerpen. Zo’n 5000 scholen in 150 landen nemen deel aan deze 
activiteiten. Het ENO programma startte 10 jaar geleden en het hoofdkwartier bevindt zich in Finland. 
 

ENO BOOMPLANTDAG 2010 

http://www.enotreeday.net 
 

 


