
 

13 mei 2022 

Beste Fattoria La Vialla, 

Bedankt voor het indienen van uw aanvraag. Het verheugt mij u te kunnen meedelen dat het partnerschapscomité uw 
aanvraag positief heeft beoordeeld en Fattoria La Vialla verwelkomt als actor voor het VN-decennium voor Herstel van 
Ecosystemen 2021-2030. 

Duizenden initiatieven voor ecosysteemherstel zorgen al voor positieve veranderingen in het veld en we willen u bedanken dat 
u deel uitmaakt van deze wereldwijde beweging. Het VN-decennium wil de versnelling van dergelijke initiatieven ondersteunen 
en een platform bieden om ze met elkaar in contact te brengen. We hopen dat u ons actief kunt ondersteunen in onze missie 
door te helpen met communicatie-initiatieven en -activiteiten op nationaal of subnationaal niveau, inhoud te leveren aan de 
Digital Hub, het VN-decennium en zijn activiteiten te promoten via uw eigen kanalen en netwerken, en zelfs openbare 
evenementen mede te organiseren. 

Voor sommigen klinkt tien jaar misschien als een lange tijd. Maar volgens wetenschappers zijn de komende tien jaar het 
belangrijkst in onze strijd tegen de catastrofale klimaatverandering en voor de bescherming van de één miljoen soorten die 
momenteel met uitsterven worden bedreigd. Het herstel van honderden miljoenen hectaren ecosystemen op het land en in 
de zee is een enorme opgave. Deze kan niet door één entiteit alleen worden volbracht. De komende tien jaar is elke actie 
belangrijk. Elke dag opnieuw. 

Via dit bericht nodigen we u uit de visuele identiteit van het VN-decennium te gebruiken voor uw communicatieproducten die 
verband houden met het VN-decennium - bijvoorbeeld als onderdeel van uw website, publicaties of ander relevant materiaal. 
Dit omvat het logo dat u kunt aanpassen en waarvan u uw eigen versies kunt maken die het best bij uw organisatie passen. 
Raadpleeg onze brand guide voor meer advies over het gebruik van het logo. We verzoeken u op uw beurt een pagina op uw 
website in te richten met een link naar de website van het VN-decennium. Stuur ons ook een vectorafbeelding in hoge 
resolutie van de laatste versie van uw logo. 

We raden u aan www.decadeonrestoration.org te volgen voor updates en, als u dat nog niet hebt gedaan, schrijft u zich dan in 
om alle relevante aankondigingen en evenementen te volgen. 

In geval van vragen, kunt u contact opnemen met 
• Jean-Philippe Schwab, Partnerships Coordinator
• Ann-Kathrin Neureuther, Communication Coordinator

We kijken ernaar uit uw reis te volgen en samen met u onze gezamenlijke ambities in het kader van dit VN-decennium te 
verwezenlijken. Bedankt dat u deel uitmaakt van #GenerationRestoration, namens de Voedsel- en Landbouworganisatie van 
de Verenigde Naties (FAO) en het Milieuprogramma van de VN (UNEP), samen met alle VN-decenniumpartners. 

Met vriendelijke groet,  

Jean-Philippe Schwab 
Partnership Coordinator 

UN Decade on Ecosystem Restoration 

Fattoria La Vialla 
Via di Meliciano 26, 52100 Arezzo 
Italy 

United Nations Environment Programme 
United Nations Avenue, Gigiri 
PO Box 30552 – 00100, Nairobi, Kenya 
Tel: +254 7621234 | 
restorationdecade@un.orgwww unep.org

(Dit is een vertaling, eronder de brief in de oorspronkelijke taal.)



 
 
 
 
 

13 May 2022 
 

Dear Fattoria La Vialla, 
 

Thank you for submitting your application. I am pleased to convey that the Partnership Committee has now reviewed your 
application positively and welcomes Fattoria La Vialla as Actor for the UN Decade on Ecosystem Restoration 2021-2030. 

 

Thousands of ecosystem restoration initiatives are already driving positive changes on the ground and we want to thank you for 
being part of this global movement. The UN Decade aims at supporting the acceleration of such initiatives and providing the 
platform for them to connect. We hope that you will be able to actively support us in our mission by helping with communication 
initiatives and activities at the national or sub-national levels, providing content to the Digital Hub, promoting the UN Decade and its 
activities through your own channels and networks, and even co-organize public events. 

 
To some, a decade may sound like a long time. But it is the next ten years that scientists tell us matter most in our fight against 
catastrophic climate change, and in protecting the one million species currently threatened with extinction. Reviving hundreds of 
millions of hectares across terrestrial and marine ecosystems is a daunting task. It cannot be met by any one entity alone. 
For the next ten years, every action matters. Every single day. 

 
Through this communication, we are inviting you to use the UN Decade’s visual identity for your communication products linked to 
the UN Decade – for example as part of your website, publications or other relevant materials. This includes the logo which you 
can adapt and of which you can make your own versions which best suits your organization. Please consult our brand guide      for 
further advice on logo use. In turn, we kindly ask you to set up a page on your website that links to the UN Decade’s website. 
Please also send us a high-resolution vector graphic of the latest version of your logo. 

 
We recommend that you follow www.decadeonrestoration.org for updates and, if you have not done so yet, please sign up to follow 
all relevant announcements and events. 

 
In case of any questions, please feel free to reach out to: 

• Jean-Philippe Schwab, Partnerships Coordinator 
• Ann-Kathrin Neureuther, Communication Coordinator 

 
We are looking forward to following your journey and realizing our shared ambitions under this UN Decade together with you. Thank 
you for being part of #GenerationRestoration, on behalf of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and the 
UN Environment Programme (UNEP), along with all UN Decade partners. 

 
Yours sincerely, 

 
 
 
 

Jean-Philippe Schwab 
Partnership Coordinator 

UN Decade on Ecosystem Restoration 
 

 
Fattoria La Vialla 
Via di Meliciano 26, 52100 Arezzo 
Italy 
 
United Nations Environment Programme 
United Nations Avenue, Gigiri 
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