Groasis Growboxx®
tegen voedsel en waterschaarste
In 2050 is de wereldbevolking gegroeid naar meer dan 9 miljard mensen.
Deze mensen hebben allemaal voedsel nodig. Tegelijkertijd voorspellen
de Verenigde Naties dat meer dan 48 landen tegen die tijd last hebben van
waterschaarste. Er ontstaan dus problemen als we veel water nodig hebben
voor voedselproductie. De Growboxx® speelt in op deze noodzaak, maakt
verarmde landbouwgrond weer productief en gebruikt daarvoor 90%
minder water dan traditionele methoden.
De techniek is zo goedkoop dat de planter de
lage investering eventueel kan betalen met de
opbrengst van de in de Growboxx® verbouwde
groenten. Groasis biedt zo bevolking in droge,
verarmde gebieden een oplossing voor landbouw
en voedselproductie. De Groasis Growboxx® kreeg
vanwege zijn vernieuwende, duurzame en effectieve opzet de titel Nationaal Icoon!
Voedsel en waterschaarste
De bomen en planten in de Growboxx® brengen
werkgelegenheid en welvaart in verarmde regio’s.
Terwijl de boom wordt gebruikt voor de productie
van fruit, hout, olie of medicijnen kan de planter
de restcapaciteit van de Growboxx® gebruiken

voor het verbou- wen van groenten, bloemen of
planten. Omdat de techniek zichzelf terugverdient, vereist de Growboxx® geen subsidie van
overheden. De Growboxx® wordt gemaakt van
gerecycled papier. Gerecycled papier is overal
beschikbaar, zodat men de Growboxx® lokaal
kan maken. Groasis verliest op deze manier geen
geld aan transport en importheffingen en kan de
Growboxx® goedkoop aanbieden.
Mogelijkheden
De Growboxx® is via de webshop van Groasis
wereldwijd te bestellen en voor NGO’s met
aantrekkelijke kortingen beschikbaar. Ook voor
investeerders is de Growboxx® interessant, om-

Lonende Growboxx tomatenoogst voor de Mexicaanse familie Podesta.

Productieve Growboxx fruitteelt te Ensenada, Mexico.

dat met deze techniek transformatie ontstaat van
braakliggend land naar productieve landbouwgrond. Bedrijven kunnen de Growboxx® inzetten
voor herbebossingsprogramma’s en kunnen zo
tegen lage kosten carbon credits produceren om
hun CO2-uitstoot te compenseren. Overheden kunnen de innovatie toepassen om landbouwgrond
te herstellen die zo werkgelegenheid, stijgende
ondergrondse waterstanden, voedselproductie,
economische ontwikkeling en welvaart naar arme
gebieden brengt.

E-mail: communication@groasis.com
Website: www.groasis.com
Facebook: www.facebook.com/groasisofficial
Twitter: www.twitter.com/groasis
Instagram: www.instagram.com/groasis
YouTube hoofdkanaal: www.youtube.com/
Groasiswaterboxx

Tegelijkertijd wil Groasis zo
de CO2 uitstoot terugdringen
Missie
Groasis wil 2 miljard hectare gedegradeerde grond
geschikt maken voor bos- en landbouw en daarmee helpen de water- en voedselschaarste op te
lossen. Tegelijkertijd wil Groasis zo de CO2 uitstoot
terugdringen. Over deze missie schreef Pieter Hoff,
oprichter van Groasis het boek ‘The Treesolution’
dat je gratis kunt downloaden op www.thetree
solution.com. Groasis is daarnaast de Green
Musketeer-beweging begonnen op Facebook. Als
Green Musketeer plant je minstens één boom per
jaar of doneer je een boom en werk je direct mee
aan het terugdringen van CO2.
Contact
Groasis komt graag in contact met particulieren,
NGO’s, investeer- ders, bedrijven en overheden om
te tonen wat de mogelijkheden van de Growboxx®
zijn.
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Ambassadeur
De minister van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedsel- kwaliteit (LNV) ondersteunt
de ontwikkeling van Groasis en neemt zoveel
mogelijk hindernissen voor de onderneming weg.
Het Nationale Icoon kan zo tot volle potentie
komen en haar ambities verwezenlijken in
Nederland en daarbuiten.
MKB Innovatie top 100
De Kamer van Koophandel organiseerde een verkiezing tussen de 100 meest innovatieve MKB bedrijven van Nederland. Op 26 september 2018 werd
Groasis verkozen tot het meest innovatieve bedrijf
van Nederland!
Friends of Groasis
Groei samen met Groasis wanneer je een van onze
aandelen aanschaft. Friends of Groasis heeft aandelen in 5 verschillende categorieën: Groene aandelen
(€ 7.500), Zilveren aandelen (€ 15.000), Gouden
aandelen (€ 37.500), Platinum aandelen (€ 75.000)
and Diamanten aandelen (€ 150.000). Sinds de
eerste uitgifte van de aandelen in 2016 is de waarde
gestegen met 50%. Groasis wilt graag een IPO doen
in 2021 of 2022. Meer informatie kan worden gevonden op de website van Groasis.
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