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Een positieve impact op de planeet
De visie van Groasis is  het meest         
efficiënte antwoord op de uitdagin-
gen van de huidige en toekomstige       
generaties:  het voedselprobleem, de 
toenemende waterschaarste in vele 
landen en de effecten van klimaat-
verandering.  Zi jn dit  problemen die u 
ggraag nu en in uw nalatenschap wilt  
helpen oplossen? U kunt hiernaar 
handelen zodat er een daadwerkeli jk      
zorgeloze toekomst is  voor degenen 
die achterbli jven.  

Groasis is  een bedri jf  dat zich inzet 
voor een zo gezond, vruchtbaar en 
groen mogeli jke planeet.  Oprichter 
Pieter Hoff werd ti jdens zi jn reizen 
getroffen door de pijn en wanhoop 
van rurale families in verdroogde    
gebieden. De vluchtelingenstromen, 
dede honger en oorlogen die hiermee 
gepaard gaan zi jn onvermijdeli jk .

Met de innovatieve en pri jswinnende 
producten van Groasis kunnen droge 
en geërodeerde gebieden worden   
beplant met de ‘Triple 90 Voordelen’ :  
90% minder waterverbruik,  90% 
lagere kosten en +90% overlevings- 
percentage.  De producten zi jn zeer 
eeeenvoudig in gebruik en geven een 
hoog rendement voor de planter.  

Groasis is  daarmee het meest effi-
ciënte antwoord op de uitdagingen 
van onze en toekomstige generaties.

InIn meer dan 40 landen is Groasis 
actief en de resultaten zi jn zeer      
positief .  Zo groeien er weer bomen in 
de Sahara woesti jn in Marokko.  Zi jn ze 
in Colombia bezig -  samen met de        
Innovatie Accelerator van het World 
Food Programme - om fruitbomen te 
planplanten met meer dan 200 vrouwen. 
Eveneens is  druppelirr igatie in de 
woesti jn van Koeweit vervangen door 
de Waterboxx® plant cocoon. Tevens 
kunnen rurale families zelfvoor-
zienend worden met de biologisch af-
breekbare Growboxx® plant cocoon.

Zie hieronder de Podesta familie in 
Mexico.  Groasis heeft een simpele 
maar effectieve kas gefinancierd.  Het 
doel is  om een citroenboomgaard te 
planten die op de lange termijn zorgt 
voor de vaste inkomsten. Naast de  
citroenbomen zi jn er diverse groenten 
geplantgeplant zoals watermeloenen, pepers 
en tomaten. Deze groenten gaven 
binnen enkele maanden al  hun eerste 
vruchten waardoor de familie           
voldoende voedsel heeft en nu al  geld 
kan verdienen op de lokale markt.

De Podesta familie in Mexico met 
de versgeplukte tomaten van die dag  

Mr. Jose Gpe Gastellum van Groasis Mexico 
met een 4-maand oude watermeloen  



Doneer geld aan het Sahara project
De Sahara Roots Foundation plant namens Groasis met de herbruikbare        
Waterboxx® plant cocoon bomen in de Sahara woesti jn in Marokko.  Een deel 
van deze bomen wordt geplant op een terrein van de nog te bouwen muziek-
school .  De andere gedoneerde bomen zi jn geplant met scholieren bij  een 
bestaande school .  Het doel van de plantingen is om de jeugd meer te leren 
over de natuur en wat het planten van bomen nu precies doet met hun eigen 
omgeving.  Wil  je meer informatie over dit  project? Ga dan naar                          
w ww w w . g r o a s i s . c o m / n l / d o n e r e n / b o m e n - p l a n t e n - i n - d e - s a h a r a -                         
woesti jn-met-de-waterboxx

Doneer geld aan Groasis
Groasis streeft naar een betere wereld voor iedereen. Door het beplanten van 
de 2 mil jard hectare gedegradeerde grond in de wereld met productieve 
bomen (fruitbomen, ol ie ,  hout,  etc. ) ,  kunnen we de mensheid en de aarde op 
vele manieren helpen. Door middel van deze bomen kunnen we de CO2        
concentratie in de atmosfeer laten dalen en produceren we voldoende voedsel 
om de sti jgende wereldbevolking te voeden. Daarnaast kunnen we de droge 
grond weer vruchtbaar maken en nog veel meer!  Als u dit  wilt  steunen, dan 
kuntkunt u kiezen aan Groasis zelf  te doneren.  Met dit  geld breiden we verder uit  
zodat we overal ter wereld mensen kunnen helpen. Meer informatie over dit  
project:  www.groasis .com/nl/doneer-aan-groasis

Koop aandelen voor uw nabestaanden
We zijn allemaal ‘aandeelhouder’  van de aarde.  Dus wilt  u l iever iets anders 
delen met uw nabestaanden? Maak hen dan een ‘Friend of Groasis ’  door middel 
van het aanschaffen van aandelen.  Sinds de eerste uitgave van aandelen in 
2016 is  de waarde gestegen met 50%*!  De aandelen zi jn te verkri jgen in 4 ver-
schil lende categorieën:  Groene aandelen  (€7.500 ) ,  Zi lveren aandelen  
(€15.000 ) ,  Gouden aandelen  (€37.500 )  en Platinum aandelen  (€75.000 ) .  Van 
een machteloos gevoel naar dankbaarheid voor onze positie en dit  daadwerke-
l i jk omzetten in aktie in uw aandeel voor de aarde.  Wilt  u meer informatie over 
de aandelen? Bezoek dan onze website via www.groasis . investments.

De aandelentransactie wordt officieel gedaan via onze notaris waarvoor €250 
notariskosten worden gerekend.
 
*Behaalde resultaten in het verleden geven geen garantie voor de toekomst.
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Bekroond tot 
Nationaal Icoon door de 

Nederlandse overheid

Verkozen tot het 
meest innovatieve bedri j f

van Nederland

In samenwerking met
de Innovation Accelerator

van het WFP

Wilt u meer weten over onze Missie en Visie,  onze 
projecten of onze producten? Kijk dan op  

www.groasis.com  of  bezoek een van onze social 
media kanalen!

Heeft u vragen of wilt  u meer informatie? 
Wij  staan alti jd voor u klaar

Wilt u meer informatie over de mogeli jkheden om 
geld te doneren en/of aandelen aan te schaffen 
voor of na uw overl i jden? Neem dan contact met 

ons op via  office@groasis.com  of via het telefoon-
nummer op de voorzi jde.

O.a. awarded bij  en in samenwerking met
2016


