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STOCKHOLM - Een buschauffeur die zijn bus aan de kant zette om een huilend
 meisje te troosten, is door Zweden uitgeroepen tot nationale held.

Chauffeur Andre Grandin onderbrak zijn busroute tussen Vara en Lidkoping in het
 zuiden van Zweden toen hij de 10-jarige Emilia Behrendtz zag snikken langs de kant
 van de weg.

Schattig
"Het kwam uit het niets", zei passagier Emma Gustafsson over het moment dat de bus
 stopte. "We wisten niet wat er gaande was, maar toen zagen we dat hij naar een meisje
 toe wandelde dat aan de kant van de weg aan het huilen was. Het was heel schattig."

Bloemen
Nadat hij het meisje getroost had, stapte hij weer in en reed verder. Later werd bekend
 dat het meisje van streek was geraakt door andere kinderen. Gustafsson had intussen
 een foto van het voorval genomen en deelde deze op Twitter en Facebook. Vier dagen
 later is de foto al tienduizenden keren gedeeld.

Grandin blijft nuchter onder alle aandacht en noemt zijn actie 'niets ongewoon.' De man
 verklaart dat het in zijn natuur zit om mensen te helpen. Grandin krijgt bloemen
 toegestuurd van wildvreemden die geraakt zijn door zijn behulpzaamheid.

Busschauffören stannar vid vägen för en ledsen tjej sitter och gråter, det
 kallar jag att vara godhjärtad! pic.twitter.com/YvAzdwgPpb

— Emma Gustafsson (@EmmaGustaffsson) May 16, 2014
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