Crudo Crowdfunding

Graag zouden wij uw aandacht willen vragen voor ons startende bedrijf ‘Crudo’.
Vanuit onze passie voor een gezonde, natuurvriendelijke leefstijl, is de droom ontstaan
om een duurzaam, raw-vegan eetcafé met winkel te openen. Wij prijzen ons zeer
gelukkig dat deze droom uitkomt, en we vanaf begin december 2014 de deuren mogen
openen van Crudo, in het duurzaam warenhuis Van Nature in Nijmegen.
Onze wens is mensen te helpen een optimale vitaliteit en gezondheid te bereiken, met
behulp van natuurlijke, levende voeding. Daarbij zijn fairtrade producten en diensten,
met een minimale belasting op het ecosysteem voor ons erg belangrijk. Ook willen wij
mensen laten proeven dat rauw en gezond eten verrassend lekker en leuk is. Wij weten
uit ervaring hoe voeding je geest kan scherpen, je lichaam in vorm kan houden en je
jong en energiek kan doen voelen. Het liefst zouden we dit met iedereen willen delen.
Dit gaan wij doen door middel van ‘Crudo Food’ (een raw-vegan eetcafé en take
away met o.a. een salade bar, juices, smoothies, tarwegras en andere lekkernijen),
‘Crudo Shop’ (met apparatuur zoals blenders en juicers, zero waste systeem met o.a.
superfoods en allerlei andere mooie producten) en ‘Crudo Health’ (o.a. coaching,
workshops en demonstraties).
Met Crudo richten wij ons op duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In ons rauw en veganistisch eetcafé, wordt onder andere geen vlees geserveerd.
Daarmee willen wij onze bijdrage leveren aan de afname van de druk op het milieu,
het broeikaseffect, en voedselschaarste in andere delen van de wereld. Verder zijn
er bij Crudo onder andere verschillende recyclebare meubels te vinden, zijn de
muren geschilderd met verf uit natuurlijke grondstoffen, komt er een verpakkingsvrij
winkelgedeelte (zero waste systeem) en gaan wij een heerlijke FairChain koffie
schenken.
Zoals algemeen bekend is het in de huidige economische situatie lastig om een mooie
zaak op te bouwen. Bij ieder startend bedrijf zijn de investeringen de eerste jaren
enorm. Wij zouden dan ook erg geholpen zijn met uw steun, door mee te doen aan
onze crowdfundingsactie en ‘Vriend van Crudo’ te worden.

Wilt u Crudo Vriend worden?
Dan schenkt u ons een bedrag van €50. In ruil hiervoor krijgt u een Crudo Vriendenpas
waarmee u bij ieder bezoek 5% korting krijgt op food&drinks voor 2 personen.

Wilt u Crudo Hartsvriend worden?
Als Hartsvriend legt u een bedrag in van €100, en krijgt u in ruil daarvoor bij ieder
bezoek 10% korting op food&drinks voor 2 personen.

Wilt u Crudo VIP worden?
Een VIP is voor ons een extra speciale vriend, die ons een groter bedrag schenkt naar
eigen keuze, vanaf minimaal €200. Omdat wij u daarvoor natuurlijk extra dankbaar zijn,
krijgt u van ons een VIPpas, waarmee u 10% korting krijgt op food&drinks voor een
onbeperkt aantal personen. Daarnaast krijgt u eenmalig 10% korting op één product
naar keuze.
Ondersteunen van ons initiatief kan via de crowdfundingsactie die u vindt in
de bijlage. Maar het is ook mogelijk om een stukje inventaris te doneren door
bijvoorbeeld een duurzaam geproduceerde tafel of te doneren van Circle Design of
een recyclebaar kartonnen wandkast van Raw Eco Design. Op de verlanglijst staat
ook een waterzuiveringsapparaat zodat we onze producten kunnen gaan bereiden
met mooi gefilterd water.
Hartelijk dank en graag tot ziens bij Crudo!
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