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OP BEZOEK BIJ...

O
nverwacht worden we gebeld door 

de ‘Assistent der Geschäftsleitung’, 

Maik Rospek, met het verzoek of wij 

niet een paar dagen op de camperplaats in 

Stemwede-Levern willen komen staan. Dan 

zullen wij een rondleiding in het bedrijf Rila 

Feinkost-Importe krijgen. Rila houdt zich bezig 

met de import van allerlei producten die de 

gastarbeiders in de jaren ’70 meenamen uit 

eigen land.

Inmiddels vinden meer dan 1000 producten 

hun weg in Europa. Wij nemen de uitnodi-

ging aan en gaan 5 maart naar Stemwede-

Levern. De camperplaats is twee jaar geleden 

ingericht en is goed uitgerust. Alle plaatsen 

(40) hebben elektra. In het ontvangstgebouw 

zijn douches en toiletten. De deur gaat door 

middel van een code open. Het gebruik van 

wasmachine en droger is gratis.

De ontvangst door Maik Rospek is allervrien-

delijkst. Hij geeft ons een rondleiding door het 

bedrijf. Herr Helmut Richter en zijn zoon Bernd 

Richter hebben de dagelijkse leiding.

RILA ERLEBEN

De volgende dag hebben wij een gesprek met 

de heer Helmut Richter. Wij krijgen de nieuwe 

promotiefilm te zien, die ook de heer Richter 

nog niet gezien heeft. De heer Richter is van 

huis uit tuinarchitect, wat tot uiting komt in de 

verschillende tuinen rond Rila Erleben. Toen 

er geen werk meer was als tuinarchitect, is 

de heer Richter als internationaal chauffeur 

naar diverse landen geweest en heeft eerder 

genoemde producten uit de diverse landen 

meegenomen en aan de man gebracht. Sinds 

de jaren ’70 is het bedrijf enorm uitgebreid. 

Hij is begonnen met producten die hij uit bij-

voorbeeld Griekenland meenam, te verkopen. 

Nu importeert Rila producten uit de gehele 
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wereld. Eén van zijn zoons, Frank, leidt een 

bedrijf in Chili. Meer dan 1001 authentieke 

producten uit Griekenland, Italië, Spanje, 

Frankrijk, het verre Oosten, Arabië, Latijns-

Amerika, de VS, India, de Caribbean en de 

producten van Jürgen Langbein en het merk 

Rinatura bieden de kenner, de fijnproever en 

de hobbykok een ruime keuze aan unieke 

producten.

CAMPING- CAMPERPLAATS 

HOLLENMÜHLE

De familie Richter stelt zich op het standpunt 

dat ook een caravan op doortocht, van de 

camperplaats gebruik kan maken. Dus moet 

u niet vreemd op kijken als er een caravan 

de camperplaats op rijdt. Het beheer van de 

camperplaats die het gehele jaar geopend is, 

is in handen van Jana Rauschenbach.

BOTANISCHE TUINEN

In de botanische tuinen maakt u kennis met 

een unieke, bonte en aantrekkelijke tuinar-

chitectuur in Duitsland. Eerst komt u in de 

Japanse tuin met een prachtige brug, een 

theehuisje, een kabbelend beekje en een 

prachtige flora. In de Italiaanse tuin bevindt 

zich een wijnpaviljoen, een Italiaanse tufsteen, 

palmbomen, fruitbomen en nog veel meer. De 

Griekse tuin brengt u helemaal in vakantie-

stemming: stromend water, een grote vijver, 

meer dan 100 jaar oude olijfbomen, oude 

ingewortelde wijnstokken en zelfs een origi-

neel nagebouwd amfitheater dat ruimte biedt 

aan wel 200 personen. In de Afrikaanse tuin 

wordt u meegenomen naar de savanne. Op dit 

ongeveer 2000 m² grote terrein ervaart u een 

mix van woestijn, savanne, steppe en bergen. 

Omringd door afgestorven boomstammen 

en woestijnplanten zijn de Himba-hutten van 

de Namib-woestijn het middelpunt van deze 

safari. Nu zijn ze bezig met de aanleg van 

een Hochzeitsgarten en landschapspark. In 

deze tuin worden het gehele jaar door landen 

thema’s gehouden.

BAD ESSEN

In de omgeving zijn diverse fietsroutes uitge-

zet. Zo ook naar Bad Essen. Het landschap 

De redactie probeert bij iedere beurs prijzen voor de fotopuzzel 

in ons magazine te krijgen. Op één van de beurzen was ook ‘Rila 

Camperplaatsen’ uit Stemwede-Levern (Duitsland) aanwezig en zij 

zijn bereid een overnachting met brunch voor twee personen ter 

beschikking te stellen voor de fotopuzzel. Zie de betreffende pagina.
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leent zich goed om, al fietsend, te genieten 

van de omgeving. Bad Essen is een ‘zout kuur-

oord’. Op een diepte van 800 meter wordt er 

water met een zoutgehalte van 5% opge-

pompt. In de ‘Sole-Arena’, gemaakt voor de 

Landgarten Show in 2010, kunt u de dampen 

inademen. Deze dampen, zo wordt gesteld, 

zijn goed voor de algehele gesteldheid en heb-

ben een positief effect voor psoriasispatiënten.
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Bad Essen is een architectonisch juweeltje. 

Vakwerkhuizen sieren de pleinen.

LEVERN

De camperplaats ligt aan de rand van het 

plaatsje Levern. Levern heeft een 1000 jaar 

oude historische dorpskern, met o.a. de 

dorpskerk, de stifthuisjes en het streekmu-

seum. Eén van de bezienswaardigheden is de 

Hollandse molen. Deze ligt aan de Westfäli-

schen Mühlenstrasse en aan de wandelroute 

Minden-Lübbecke.

Camperplaats Hollenmühle 

N 52˚ 22.07’ E 8˚ 26.30

Adres: Hollenmühle. D-32351 

Stemwede-Levern

Info: www.rila-erleben.de 

Tekst en foto’s: Redactie


