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Den 4 juni 2011 lämnar två ambulanser Strängnäs för en 500 
mil lång resa till södra Marocko.
   Målet är Tahanaout och Azilal och mottagare är non profit-
organisationerna Association Afoulki pour le femmes and As-
sociations Aneraui.

Bakom expeditionen står privata volontärer som stöds av 
olika svenska företag. Ambulanserna, som förtjänstfullt ver-
kat i Strängnäs och Gävle, har skänkts av Sörmlands, respek-
tive Gävleborgs landsting.

Färden till Marocko går från Strängnäs via Tyskland, Belgien, 
Frankrike och Spanien.
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Tidigare expeditioner

OVERLAND ExpEDiTiON i, SwEDEN – NEpAL 2004
Två ambulanser och en följebil färdades 1250 mil till staden pokhara i 
Nepal. En komplicerad expedition till ett av världens fattigaste länder.
Mottagare var hjälporganisationen HELp Himalaya.

OVERLAND ExpEDiTiON ii, SwEDEN  – MOROCCO 2005
Två ambulanser och en följebil färdades från Strängnäs till Abeinou 
och Fez i Marocko. Mottagare av ambulanserna var hjälporganisatio-
nen Al Ofoq och den svenska journalisten Britta Dancy, som för 35 år 
sedan startade ett sjukhus för beduinkvinnor i Abeinou.

OVERLAND ExpEDiTiON iii, SwEDEN – iNDiA 2007
Två ambulanser och en följebil tog sig från Strängnäs till  Kalimpong 
i nordöstra indien. Mottagare var hjälporganisationen HOpE (Hima-
lyan Organisation for peoples Education).



Hjälp oss att hjälpa!

AMBULANCE ORGANiSATiON bildades 2003 på intitiativ av 
Kjell Borneland och Tina Höijer på Swed-Asia Travels i Strängnäs 
(www.swedasia.se). Huvudsyftet var att samla personer som rest till 
avlägsna områden för att tillsammans organisera privata donationer 
av svenska ambulanser till utsatta människor i länder där Swed-Asia 
Travels bedriver verksamhet.
   Expeditionerna och donationerna bygger helt på idella insatser. 
Utan expeditionsmedlemmarnas personliga insatser, donatorer, 
sponsorer och frivilliga medhjälpare, hade inte expeditionerna kun-
nat genomföras.
   Vill du eller ditt företag vara med och bidra till pågående och nya 
expeditioner, kontakta Kjell Borneland eller Tina Höijer på Swed-
Asia Travels, tel 0152-18 182.

på väg till indien. Ett stopp i pakistan, nära gränsen till Afghanistan.



THE SwEDiSH COUNTy COUNCiLS in Sörmland 
and Gävleborg have donated two ambulances to the king-
dom of Morocco. These ambulances will be handed over 
to the city authorities of Tahanaout and Azilal in the cen-
tral parts of the Moroccan Atlas Mountains by a Swedish 
expedition, departing from the city of Strängnäs on the 
4th of June this year.

THESE AMBULANCES have until recently been servi-
cing the Swedish cities of Strängnäs and Gävle. 
   in the Atlas mountains these vehicles will be two of a 
kind medical emergency vehicles in that entire region. 

THE OVERLAND DiSTANCE between Sweden and 
Morocco is approximately 5 000 kilometers, crossing 
through a varity of climate zones and landscapes in over 
six countries. 
   The ambulances will be handed over on cite to two non 
profit organizations: Association Afoulki pour le femmes 
and Associations Aneraui. Both organizations dedicated 
to help people in need.

THiS ExpEDiTiON is the result of individual initiatives, 
numerous commercial company contributions and last 
but not least the valuable support from the two county 
councils mentioned above 

The expedition



L’expédition
LES CONSEiLS COMTé DE LES REGiONS SUéDOiS 
de Södermanland et Gävleborg ont fait don de deux am-
bulances pour le Royaume du Maroc. Ces ambulances se-
ront remis à la ville d’Azilal Tahanaout, situé dans la partie 
centrale de l’Atlas marocain, par une expédition suédoise, 
qui s’écarte de la ville de Strängnäs le Juin 4, cette année.

CES AMBULANCES ont jusqu’à tout récemment été af-
fectés dans les villes suédoises de Eskilstuna et Gävle.
   Dans les montagnes de l’Atlas, ces véhicules seront le 
seul type de véhicules médicaux d’urgence dans la région.

LA DiSTANCE par voie terrestre entre la Suède et le 
Maroc est d’environ 8000 kilometres, croisement d’une 
variété de zones climatiques et des paysages en plus de six 
pays.
   Les ambulances seront remis sur place à deux organis-
mes sans but lucratif: Association Afoulki pour le femmes 
et  Associations Aneraui. Les deux organismes ont pour 
mission d’aider les gens dans le besoin.

CETTE ExpéDiTiON est le résultat d’initiative individu-
elle, plusieurs contributions des entreprises et de l’appui 
solide des deux regions  mentionnés ci-dessus.



Tack till sponsorer och supporters som möjliggjort 
2011 års ambulansexpedition

Vill du bidra ekonomiskt till expeditionen, kontakta Kjell Borneland 
eller Tina Höijer på Swed-Asia Travels, tel 0152-18 182


