
  
 

 
Inbjudan 

Uppföljningsresa av Eezer MC-Ambulanser i Kajiado, Kenya 
29 Februari – 7 March 2020 

 
 
”Sjukhusen är av begränsad nytta om kvinnorna inte kan nå 
fram till dem, om det inte finns ambulanser eller vägar för 
ambulanserna att köra på.” 

Hans Rosling, Factfulness 

 

mctouring.se är ödmjuk och stödjande sponsor av Eezer initiativet och 
kommer att följa med på denna resa som deltagare för att leverera den vagn 
som byggts från insamlade medel från olika sammankomster med 
mctouring.se. Förhoppningsvis kommer mctouring.se att samla in mer pengar 

som då får bli ett bidrag till den motorcykel som ska dra vagnen. Resan i sig, som presenteras här nedan, 
ger också den mer bidrag till hela initiativet – Så läs mer och följ med på ett riktigt äventyr som ger dig 
minnen för livet!   

   Göran Svensson och Hans Rönnegård - mctouring.se 
 
 
Nu har Eezer AB det stora nöjet att bjuda in till en ny uppföljningsresa för att följa upp projektet med att 
utveckla och implementera MC-Ambulanser för minskad mödradödlighet. Ta tillfället i akt att boka in en 
vecka tillsammans med oss i Eezer-gänget i början av Mars 2020. Denna gång kommer vi att göra en resa 
där vi levererar ett nytt ekipage till en klinik i Samuli södra Kenya och vi kommer också att följa upp några 
ekipage som redan är levererade. Vi lovar att du kommer få vara med om en inre och en yttre 
äventyrsresa, tillsammans med andra hojåkare och en å annan giraff. Men det handlar inte bara om en 
reseupplevelse det handlar lika mycket om att vara med och bidra till ett större engagemang för minskad 
mödradödlighet genom att utveckla och implementera MC-ambulanser så att gravida mödrar ska kunna 
ta sig billigt och säkert från hem till klinik. 
 
Önskan och förväntan 
Oavsett om det är första eller femte gången som du reser med oss så finns det en önskan och ett syfte 
och det är att du först och främst ska komma hem efter resan och bli en Eezer Ambassadör och göra allt 
det där som just du är så bra på! För att föra arbetet framåt. Exakt vad det är kanske du inte vet just nu 
men pusselbitarna kommer nog att falla på plats. 
 
 
Resan 
Stora delar av resan kommer att ske tillsammans med personer från våra partnerorganisationer som på 
ett eller annat sätt är involverade i Eezer Initiativet de kommer att visa oss sitt Kenya och sin vardag långt 
ifrån allfartvägarna. Vi bor enkelt men rent och 
äter vällagad mat. Det är mycket grusvägar och 
bitvis är bekvämligheten si så där… särskilt om 
det regnat en skvätt. 



  
 

 
 
 
Antal platser 
8 Motorcykel platser (Kibo 250) 3 platser finns i 
följebilen 
 
Vad ingår? 
Motorcykelhyra, Bensin, Följebil, Guider, All mat, 
Safari med parkavgifter och safariguider i deras 
fordon. Försäkring med AMREF flyingdoctors. Fika, 
vatten frukt underdagarna och boende med del i 
dubbelrum.  

 
 
 
Vad ingår inte? 
Vacciner och egna reseförsäkring. Visum som köps på 
flygplatsen (50 USD) MC-Utrustning 
 
Viktigt att tänka på? 
Passet måste vara giltigt minst 6 månader efter 
hemkomst. Gula kortet med vaccinationsintyg måste 
vara med. Malaria profylax. Guiderna kommer att 
använda scalarider packtalk om du har kompatibelt 

intercom så ta gärna med det. 
 
Pris och betalningsvillkor 
MC-Förare   24000:- + Flyg, + Visum  
Passagerare eller plats i följebil 18000:- + Flyg, + Visum 
 
Hur anmäler jag mig? 
Genom att skicka en intresseanmälan till lars.klingsbo@gmail.com 
När du fått din plats bekräftad så skickar du ett mail med kopia av ditt pass till samma adress och en 
anmälningsavgift på 5000:- till EEZER AB    Bg: 5214-3922  
 
Slutbetalningen av resan sker senast den 1 Januari 2020. 
 
Eftersom det är en resa som inte genomförs i vinstsyfte (eventuellt överskott går till Eezer projektet) 
och där vi i princip bara delar på kostnaderna i en väldigt liten grupp så är resan inte 
återbetalningsbar om anmäld resenär måste ställa in men däremot är den överlåtningsbar. 
 
Bokning av flyg 
Efter att anmälningsavgiften har inkommit så bokar vi biljetterna och varje passagerare kommer då 
att få en betallänk från resebyrån för sin biljett. 
 
Vi ser fram emot ytterligare ett spännande Eezer äventyr. Där vi tillsammans fortsätter att pusha 
Eezer visionen framåt. 
 
Lars Klingsbo     
0765369668          
Lars.klingsbo@gmail.com  



  
 

 
 

 
Program (Preliminärt) 

Datum Dag   
29 Februari 2020 Lördag Utresa från Arlanda 21:00  
1 Mars 2020 Söndag Ankomst Nairobi 10:25  
2 Mars 2020 Måndag Leverans av ekipage till Samuli 

övernattning i Naretoi 
 

3 Mars 2020 Tisdag Besök kliniken i Piliwa  
4 Mars 2020 Onsdag Resa till Magadi besök vid klinik 

och byar. Övernattning i safaritält. 
 

5 Mars 2020 Torsdag Bybesök Shompole  
6 Mars 2020 Fredag Bybesök och återresa till Nairobi  
7 Mars 2020 Lördag Safari Nairobi National park 

Hemresa 19:15 
 

8 Mars 2020 Söndag Ankomst Arlanda 05:40  
  Alternativt.  Stanna kvar även 

söndagen och medverka vid 
lanseringen Lansering av ”Cape to 
Cape kampanjen på 
Internationella kvinnodagen 

 

    
 
 

 
Övernattning i Magadi Safari Camp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

Utrustningslista och packtips 
 

Packa i mjuka väskor som är lättstuvade i följebilen. 
 
� Malaria profylax 
� Pass giltigt 6 månader efter hemkomst 
� 50 USD kontant för visum 
� Gulakortet vaccinations intyg 
� Litenryggsäck för kamera, vatten etc. 
� Vattenflaska (Vattendunkar finns i bilen) 
� Resorb 
� Energybars i fall det börjar kurra i magen 
� Hjälm 
� Handskar 
� Ryggskydd 
� MC-Kläder  
� MC-stövlar 
� Regnkläder 
 


