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Herinneringsboom voor overleden kinderen. 
Algemene begraafplaats Budel. 
 

 

Gedenkboom voor overleden Cranendonckse kinderen 

Onthulling : 12 september 2021 

Ontwerper : Jori Horst 

 

Hij was al even klaar, maar de geplande onthulling, of beter gezegd de 
ingebruikname, van de gedenkboom bij de kindergraven op de algemene 
begraafplaats in Budel aan de Grootschoterweg liet nog op zich wachten.  

Burgemeester Roland van Kessel van de gemeente Cranendonck mocht samen 
met de ontwerper én maker, Jori Horst, het eerste herdenkingsblad in de boom 
hangen. Twee jaar geleden moest Jori voor een keuzevak van zijn opleiding een 
product bedenken en maken. Een techniekleraar hielp hem aan een idee om 
een stalen boom te maken die zou moeten dienen als gedenkboom en tevens 
als verstopplaats voor een geocache. Samen met een medeleerling ging Jori 
aan de slag. Aanvankelijk zou de boom een plek krijgen aan de Looserplas in 
Budel-Dorplein. Maar de beheerder gaf uiteindelijk geen goedkeuring voor 
plaatsing. De teleurstelling was groot. Totdat een langgekoesterde wens naar 
voren kwam. De algemene begraafplaats in Budel miste nog een gedenkplaats 
voor ouders van overleden kinderen.  

Jori was enthousiast bezig aan zijn gedenkboom tot corona roet in het eten 
gooide. De school moest dicht en Jori mocht niet verder werken aan zijn 
gedenkboom. De minister had besloten dat hij geen examen hoefde te doen en 
omdat hij een ruime voldoende had voor zijn praktijkvak hoefde hij zijn 
werkstuk niet af te maken. Maar Jori wilde de boom dolgraag afmaken. Toen 
de boom klaar was, werd deze met medewerking van de gemeente vervoerd 
naar de gemeentewerf waar hij alvast kon roesten. In oktober 2020 werd de 
boom uiteindelijk op het kerkhof geplaats op een nog lege plek in de cirkel bij 
de kindergraven. 
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Burgemeester van Kessel hing samen met Jori een glazen blad in de boom met 
daarop de tekst 'In ons hart gesloten'. Ook mochten enkele ouders, zus en 
familie van overleden kinderen een glazen blad in de boom hangen.  
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