
Hoe een marketingbureau een campagne NIET redt 
 
 

 
 
Bron: de Volkskrant, 22 juli 2017 
 

 
 
Bron: http://www.instagram.com/annanooshin/, 19 juli 2017 
 
Reacties: 



 
1. annanooshin Dus. 
2. gooseberryintimates����� 
3. nilemayoti���� 
4. nilemayoti���� 
5. esmeexverhoefSlayyy � 
6. miloutimmermans��� 
7. waltersomerst h i c c 
8. meiden.lifestyle�� 
9. emerson.va1104@yasminabougria 
10. teddyvdusBody goals @elslammers 
11. lyzanne_emaJe bent prachtig 
12. moroccanmusthaves�� 
13. thegreencreator��� 
14. jennyalvares� 
15. eva.ehrlichWauww 
16. lindalovesfashionStunner �� 
17. lindatol_@annanooshin mooi ben je lief ♥� 
18. lisaavw_Prachtvrouw 
19. sjorsrofficial��� 
20. esmeejeavo��� 
21. annago17���� 
22. annanooshin@lindatol_ jijbentmooi�� 
23. nadjamiedema���� 
24. pierwijnkerFijn 
25. mattaniaLovely �� 
26. ahmad02_17� 
27. soraya_linaaWow! 
28. laura_elisadrion@meikevandijk 
29. yasminabougriaHahahaah ik zei het dat je heel de tijd naar haar 

kijkt @emerson.va1104 
30. emerson.va1104@yasminabougria Hjb Hahaah ik zag dit gwn 
31. nouckssPrachtige vrouw ben je Anna! � 
32. xingekamphuis�� 
33. sylviavorspagetWat een mooi initiatief en wat een prachtige foto! 
34. machteldmorres@sjuulvdkruijs 
35. aymann.bm������@annanooshin like me reactie 
36. ambercroonDit badpak bedoelde ik � @carlijntweebeeke 
37. ozlem_uyanWat een toffe actie ��� 
38. kiara_lahJe bent zo mooi�� 
39. esmeewalraven�� 
40. sennettstamperPrachtig initiatief! Super mooie ring om je middelvinger.. mag 

ik vragen waar die van is? @annanooshin 
41. priiiiiscilllaDamn� 
42. michaelwmes@stijndekoning_ 
43. leonvankuikGoed Bezig � 
44. iris.jorna�� 
45. xghaazWoman crush � 
46. stellalouisax�� 
47. semroozendaal@davidbroere 
48. kyraribbink@sissimarcellakramerhaaaaaar lichaam mygod �� 
49. sissimarcellakramer@kyraribbink woww echt mooi� 
50. claartjeroseZo knap 
51. nienkkeLooking goood �� 
52. coconeliStunning Beautiful ��� 



53. lizeprinssZo mooi 
54. elinevanhaasterenKnappp! 
55. aapjevandebank�� 
56. shining_raindropSuper sexy, Good Message :) 
57. annanooshin@sennettstamper thanks. Van Bulgari 
58. jannesmulders@bramvdsande 
59. adnan_morovicAngel��� 
60. patricia_tossijn Ja, en ondertussen is #Shell nog steeds de grootste 

vervuiler van de oceaan #dweilenmetdekraanopen 
61. hanelraWoW beauty �� 
62. wickedskakidnlZodan � 
63. alvingene@annanooshin � 
64. aggie_east�� 
65. paulavw_@pleun.meier dat lichaam #summerbody 
66. katskimaria Keep the ocean clean? Shell? De ironie? Ik ben benieuwd hoe je 

tot de keuze bent gekomen dit partnership aan te gaan 
67. gentleman.amsterdam� 
68. chantalbaWauw! Mooi doel, mooi lijf� 
69. aafje93 Wtf hoe ironisch. Dit slaat echt hélemaal nergens op 
70. korte_mettenPlaatje hoor!! ���� 
71. vschipperLove love love 
72. sophiekuijpers_Ahhaha lekker partneren met 

Shell #isgoee @ezinnecatherina 
73. gekepaulussen@lynnvaessen holy schnitzel 
74. marciamackayIk kijk echt niet meer naar die fles in dat badpak damn 
75. elisespringelingg�� 
76. paulawallin�� 
77. ddisneyddreamIk vind je armbanden en horloge zo mooi! Waar zijn die van? 

� ps. Goed dat je je inzet voor dit! 
78. immvi Neeee niet Shell �☹ 
79. dannyroumimperWaaaauwaaaawieaaaaaaa 
80. fredriks1970Eehm... welke fles?????�� 
81. annanooshin@ddisneyddream thank you. Céline en cartier 
82. dorisvanrooijen@evabajema hoe mooi zou jou dit badpak staan 
83. hiphopnl_Knapste vrouw Nederland hallo hey � 
84. dionnebroere@bo_oppe 
85. barbaraschoumacherWaw �� 
86. evabajemaHet is wel heeel mooi � @dorisvanrooijen 
87. justinn_.010Damnnnn������� 
88. justinn_.010@annanooshin je bent kapot knap op die foto� 
89. thoms_.02@bart.v.r 
90. dekkerdavid@martijndijkstr mooi oranje is niet lelijk! 
91. marcanteunis� 
92. marjolijnnstrikJeetje Anna supermooi lichaam! 
93. alainsnelPfffffff 
94. diannnnx��� 
95. quiinten_@2ksb 
96. minoekvanesbody goals� 
97. snezanailincicde babe 
98. love_aestheticsDoei Baywatch - halloooo Anna 
99. zoe.emm@vf.beau_ 
100. tinaidirAwesome � 
101. haay_salman Je moet wel heel graag geld willen als je een ad van Shell 

promoot... En zij willen de oceaan schoon houden? Lol� 
102. heleen_arkinkDroom lichaam 



103. akavalYes I have mine too @annanooshin 
104. rediscoverr@mr_pigeon 
105. baharrose_Body & beauty goals� 
106. madeleinnneeeeedat badpak is echt perfect voor jou� ik krijg major pin-up 

vibes 
107. a.b.te.aBottle ??? 
108. keizo_miyagiSunshine.....you look SO Awesome & Gorgeous� 
109. renee.belWat ben je toch prachtig �� 
110. modedamourBabe� 
111. sjuulvdkruijs@machteldmorresnamnamnamnamnam 
112. claaufashionAmazing ��� 
113. charlenevanlieshout Hmm shell ... �� sowieso is plastic recyclen altijd 

downcyclen +altijd een deel nieuw plastic nodig. En zo komen we er dus 
nooit. Recyclen is tabee, biobased products zijn de 
toekomst! #productdesigner#ditproductiseenfail 

114. erkelensh�� 
115. chantalmariannevannusMag ik vragen waar je badpak vandaan komt? Xx 
116. retrosonjaZo mooi! 
117. brogemKan m'n ogen idd niet van de fles afhouden! ��� 
118. wendela81Wauw prachtige vrouw! �� 
119. hans_mengerAnd the winner of ,, miss amazing 2017 ,, is 

........��������� 
120. peterenlimonkaMooie vrouw in een mooi bikini 
121. peterenlimonkaSorry badpak 
122. misshalewijn_@m.olukse 
123. m.olukse@misshalewijn_ future wifey�� 
124. mr_pigeon@rediscoverr je was mij weer voor #fanboy �� 
125. mr_pigeon@rensgruppelaar 
126. deborabouwinaWaar is het badpak van? 
127. johnny_carpentersBottle? 
128. olivierjacobs_@alexkremer_ get it! 
129. annanooshin@deborabouwina is getagged 
130. marcelinstamJij maakt van elke kleur en kledingstuk een feestje....the usual 

'Nooshin Touch' ... staat je weer top. En met de fles sta je weer voor een 
goed initiatief.....love the spirit 

131. jfh050� 
132. j.vandillenwat een prachtig badpak wat ben je toch ongelooflijk mooi Anna . 
133. lbird61����� 
134. frhsrwrxloveeee�� 
135. nikk._.vb�� 
136. martijnv7Drunk in loveeeee @thisisdennis_ 
137. lasse.0315��� 
138. tedjefliersOh my lordieeee ga NU een fles kopen �� 
139. alialdeleme75������� 
140. jorickrullens8@bartvdsluijs 
141. trevibalotelli@radwanted 
142. sr_sr_sr01#niemandkijktechtnaardiefles 
143. helenarveress Il vind Anna echt een geweldig persoon, maar om Shell te 

sponsoren vind ik wel een beetje treurig.. sorry Anna.. 
144. kaneshka_aBella bello 
145. alanajansenMamacita mamacitaaaaaa � 
146. thechicrebellion��� 
147. ralf_djojoJammer dat je niet van mij leeftijd bent� 
148. evavh_Geef mij dit :( @veerlevangasteren 



149. jessicaterol Serieus?! Shell is een van de grootste vervuilers van de planeet. 
Zo'n initiatief is niet bedoeld om het milieu te helpen maar alleen om hun 
bedrijf in goed daglicht te zetten. Anna ik vind je super tof, maar ik zou je toch 
het advies willen geven om je iets beter te verdiepen in het bedrijf dat je gaat 
adverteren. 

150. strandslippers�� 
151. anne_livelifeWat een bodayy� 
152. pretkiekjes�� 
153. hakancoskunsoy @greenpeace and millions of passionate people 

kicked @shell out of the 
Arctic. #savethearctic#savethepolarbears #greenpeace 

154. 2ksbA1 @quiinten_ 
155. ajbeautyxHoly shit Anna body goals ����� 
156. miloutjioe�� 
157. girlcalledjennyDat hoofd! Dat lijf! � 
158. stancemaria@zobae HALLO 
159. itsyeboiiaron_@kiran.gr.nl 
160. tristanbrandon_Wat link je Kel @2ksb@quiinten_ 
161. beausahetapyI can't � 
162. emmbraam Shell though...? Mizu's bottles doen dit al jaren. Zonder eerst olie 

in de zee te laten lopen. 
163. fashionstargram Shell en natuur..... #prankgaatfout 
164. mauricekusterSexy hoor � 
165. sgrdbm Mooi staaltje #greenwashing van Shell. Scheinheiligheid van de 

bovenste plank. Er is laatst gestemd in de aandeelhouders bijeenkomst om 
het bedrijf duurzamer (lees: minder winst voor Shell) te maken en dat voorstel 
is met 98% tegens verworpen. #corporategreed noemen ze dat. Als ze Haïti 
echt willen helpen hoeven ze maar 0,5% van hun winst af te staan om het 
land er weer bovenop te helpen. 

166. 2ksbKwestie van goede smaak @tristanbrandon_ @quiinten_ 
167. erwin_gtstBaywatch 
168. yoelle._.kaja��� 
169. ivyy_sonique_rWat ben je toch knap vrouw..!! � 
170. tilburg_rich@sgrdbm dankje! 
171. loisamber_SLAYYY 
172. shopuppAmazing swimsuit! Such a good colour on you �� 
173. zinebmrdStunning ��� 
174. ida.rutmasBodygoals alles �� 
175. rosehexoseC A N O N � 
176. fabie_grootenDikke tieten�� 
177. erik.poldervaart@nickvandervijver 
178. aafje93 Waarom geef je geen antwoord op die shell 

vragen? @annanooshin ben ik wel benieuwd naar. Ik vind je super tof maar 
dit is echt heeel jammer 

179. marleensegers_ Prachtige foto maar eens met de reacties: hoe is het 
mogelijk dat je Shell promoot? Ik vind dit echt onbegrijpelijk! 

180. karinlafailleWasn't looking at the bottle... 
181. xcxshBoh body goals @carlyheijmans@kyraheijmans 
182. mrflawlesss� @noabouyelma 
183. eveline_arpDamnnnn 
184. jaververIk ga hem ook halen! #allebeetjeshelpen 
185. liekekortsmitMeik kijk dit � zo jaloers @meikevangils 
186. taranaomi___ Ik denk dat hier niet eens een slechte bedoeling van Anna zelf 

achter zit alleen misschien een tip om verder te onderzoeken voordat je met 
een bedrijf in zee gaat gaat volgende keer. #lessonlearned 



187. sonnygrooIK ZIE DIE HELE FLES NIET ! ��� 
188. milanvb22Niemand Let op de fles 
189. annanooshin@sonnygroo � 
190. filosophie__lichaam� 
191. ikwilpret@javerver het helpt alleen niks ;););) 
192. javerver@ikwilpret zeker wel, elke fles ruimt 2 kg op en alle beetjes helpen. 
193. hunterh1957Super looks 
194. marcelmagermansWat een mooie vrouw 
195. jairox03_Your boobs are also made of recycled plastic 
196. kbneed@tesssmikkers boobgoals 
197. poortje_ Oh please. Shell fucks up half ocean wildlife with drilling. Ruins 

nature in Nigeria. This one bottle doesn't solve the shit they are 
doing. #boycotshell#unfollow 

198. noahsnel@lucasvw_ 
199. askystealer Shell is an oiling industry that is actively destroying this planet. 

Them pretending they give a shit about the environment and sustainability is 
laughable. Appalling that you would partner with and take money from a 
company like Shell. No moral compass 

200. michellekoka���������������� doe normaal 
201. kim.l.85 Ik ben verheugd te zien dat mensen nog door de façade heenkijken 

en dit zien voor wat het is: een schaamteloze poging tot imago verbetering 
van een van de grootste vervuilers van deze planeet. Dat je je hier voor leent, 
hopelijk betaalt het een beetje..... 

202. jnnfr_b Haha #SHELL wat een grap!! 
203. lucasvw_Nee Sophie is wel knapper @noahsnel 
204. jonathaloo iedereen is te koop 
205. mrs_martjanaI get it, water uit een fles drinken bespaart en eentje die 

gerecycled is én die werkgelegenheid creëert lijk je haast niet af te kunnen 
slaan. Maar Shell is echt niet goed bezig (zie alle andere terecht kritische 
comments) en, helaas, dat had je echt wel kunnen weten. 

206. 26eebsirf En daarvoor moet jij in een oranje badpak staan? Ik koop ze zo 
ook wel....hup holland hup... 

207. rutgervanberkelPffffff hahahaha � 
208. meikevangils@liekekortsmit so pretty... � 
209. merifeh2003��� 
210. schltzdavid #shell makes you look dirty and superficial. Want to support real 

sustainable change? Help the #plasticsoupsurfer 
211. ediandekker�� 
212. najim_tvdBeautiful ��� 
213. jaristap@joostmetten goed toch? 
214. faridaazam786 Support jij Shell?. Shell die heel West-Afrika vervuilt en 

waardoor mensen komen te overlijden?. Weird ik had jou echt anders 
ingeschat. Mensen sterven en jij staat Shell te Promoten. Jij hebt geen 
Bloodmoney nodig!! 

215. alicia.brinkmanGorgeous! 
216. brian_cino�� 
217. reginacekzo moooooi �� 
218. mitzi__27Such a superstar slayer � � � � � � 
219. farhan_zaidi004 Do you actually think we are concerned about that bottle 

you're holding? 
220. nwl_owenJe bent prachtig @annanooshin wow�� 
221. justsonaaWil haar zijn �� hoe mooi kun je zijn mashallah @mirrevt 
222. estherrdeleeuwLove it!! 
223. p_ccyAmazing! Love it! 



224. hashtagblog.nl Je dacht seks Shells blijkbaar �Vreemde promotie dit. Je 
bent een volger kwijt 

225. ikwilpret @javerver water naar de zee dragen, als ze vervolgens aan de 
andere kant alleen maar onduurzame keuzes maken. @shell heeft 
bijvoorbeeld net besloten weer te gaan boren in Noordpoolgebied � 

226. riavianoMooie hoge opgesneden badpak� 
227. mygypsyworldGoddess 
228. sbaltussenLekker 
229. dianakaroyan JA HOOR WAT EEN BULLSHIT SHELL 
230. lisatje.xx@annanooshin waar heeft u die badpak vandaan?� 
231. dianakaroyanbloedgeld anna 
232. veramente_hildeduim naar beneden 
233. t.fransicoEven mooi als Emily Rata � 
234. alissaveltmaat� je bent echt mooi ben jaloers 
235. wietzle Ha shell jeetje misschien kunnen ze zich beter op hun olieboor 

praktijken richten en kijken of dat niet beter kan (namelijk niet) 
236. jogailet�� 
237. pilleriinleetWow your body ���� 
238. bewaarde Het opruimen van de oceaan door plastic te recyclen is natuurlijk 

fantastisch maar dit in combi met Shell is echt hét voorbeeld van 
greenwashing. Jammer dit... 

239. sweet.rose1988Mijn god zeg� 
240. sam_mn_Sexy .Are you iranian? @annanooshin 
241. golx_������ 
242. mandyhendrix_@brittvanbeek_bodygoals � 
243. bvanfloris Shell en duurzaam c.q. 'goed voor de samenleving'. Dat is zoiets 

als kernwapens en wereldvrede. 
244. esmeraldaverhoeven Dit is zo hypocriet... "help keep the ocean clean" maar 

het is gesponsord bij Shell �� 
245. trangnm_ @guusjeslagter @lynnzomershell, duurzaam en de oceaan 

schoonhouden �� REALLY 
246. johnnydemolofficial��� 
247. sterreloonstra@mikeharzevoort dit bedoel ik 
248. semmiemartha00 Leuk dat ze reageert ook, NOT!!!!! 
249. emmbraam @amvdw22 alleen is niet een voorbeeld van duurzaam leven, 

gezien Shell alles behalve duurzaam is. Nogal een hypocriete dubbele #ad. 
Zoek maar eens greenwashing op. Shell probeert in goed daglicht te komen, 
en er zijn voor Anna heel veel andere opties om duurzaamheid te promoten 
ipv dit. Geval van; als je het doet, doe 't dan goed. 

250. beautician00 Wow, alles voor the moneys dus? 
251. levimuller@jayfr_ weltrusten 
252. lara.yarenn� 
253. bramovichWhat bottle? Damn. 
254. i_patjuhWhen does Playboy finally make her a phonecall ? ��� 
255. emmbraam @amvdw22 oh ongetwijfeld is haar intentie okay. Alleen denk ik 

dat iedereen het heel jammer vind dat ze niet door de dubbelzinnigheid van 
dit partnerschap heeft kunnen kijken. 

256. a_rla Mooie poging @annanooshin, maar volgens mij zijn er veel echtere fair 
labels (al je kleding en sieraden misschien?) to #giveback. 

257. dezusvanlon http://nos.nl/artikel/2184029-shell-zoekt-toch-weer-olie-in-
noordpoolgebied-aandeelhouder-boos.html 

258. nazaniena�� 
259. biancaschrijver' Duurzaam' en 'Shell' in 1 post is gewoon een utopie en heel 

onjuist. @annanooshin volgens mij ben jij veel te slim om hier in te trappen. 
260. deniz_vegan How disgusting...SHAME ON YOU!! 



261. deniz_vegan Iedereen weet toch SHELL maffia is..kom op, zeg! 
262. elsfrentrop Je benen lijken wel zooo lang hier� 
263. barbaborah Prachtvrouw! Beetje jammer van deze samenwerking though... 

Shell zet de gezondheid van mensen op het spel, hollen de natuur uit en 
buiten hele leefgemeenschappen uit.... 

264. dimmaakihary_Oehh anna 
265. liset_tb@wouterobelink 
266. kimberley8766Leuke foto meid 
267. franka_v_h� zo knapppp! 
268. kurizeeeKani oh, Dutch pud ni. Pawala samot sa self-esteem � @ohitsiraaa 
269. bregtje_knaap Dit is net zo toxic als Shell. Of eigenlijk nog erger. 
270. isabeldhx��� 
271. jessicajay.eu Knappe foto, alleen die ironie... � #greenwashing #boycottshell 
272. joost_twa @michellekoka volgens mij is het meeste gerecyclede plastic in 

die tieten van dr gegaan :p of in dr kop, als ze shell gaat promoten xD 
273. josegilparis Really? Reclame voor #Shell? Read some about Shell before 

you accept their money.. 
274. vinexluxuryLove the irony � 
275. sarah_ruth_baer���tolles Bild 
276. suki_kandemirBeautiful � 
277. anti_socialxxWow pic���� #picoftheday#beautiful 
278. veraboekelman Een samenwerking met Shell, really? Ga je schamen, mijn 

God 
279. sylviaschaffrath Hé lieve Anna, neem ns een kijkje bij #SIGG ... dán ben je 

goed bezig voor het milieu. Want idd... Shéll? Liefs! :) 
280. sylviaschaffrathOp Insta onder @siggswitzerland ;) 
281. cheruchan81 Hai anna, misschien even her en der rondvragen voordat je 

een bedrijf als Shell jouw mooie toet laat misbruiken... 
282. aafje93 @annanooshin nogmaals waarom beantwoord je niemand? Je leunt 

op je volgers en nu laat je ze shit kopen van zo'n vuil bedrijf. Het zou je sieren 
als je zou antwoorden. 

283. doortje_tenwoldeYesss!! 
284. jochemph_@roosvcooten Great 
285. annanooshin Ik wilde eerst niet reageren omdat een reactie van mij zou 

impliceren dat ik mezelf verdedig maar ga het toch even doen voor wie deze 
foto offensief vindt: deze samenwerking heeft geen betrekking op alle 
activiteiten van Shell, maar puur op dit ene initiatief. Als corporatie is Shell er 
nou eenmaal en aan de keuzes die zij maken ga ik niet veel kunnen 
veranderen. Puur dit ene initiatief vond ik een mooi begin voor een 
commercieel bedrijf om in elk geval iets goeds te doen. Weet dat ik me 
ingelezen heb hierin en die keus heb gemaakt omdat ik vond dat alle kleine 
beetjes kunnen helpen. Mijn excuses voor wie ik hierin heb gekwetst of 
beledigd. Het is vanuit goede bedoelingen gebeurd. Tot slot: weet dat dit een 
initiatief is van The Plastic Bank en dat dit een goede doelen organisatie is 
die los van Shell opereert. Shell support hen hier enkel mee en ik vind het 
doel van The Plastic Bank mooi. Ik ben blij dat we ergens kunnen beginnen 
om 1 miljoen kg plastic op te ruimen. Maar nogmaals: excuses wie ik hierdoor 
heb gekwetst of voor degenen die vinden dat dit ongepast is, het is met 
goede intenties gedaan vanuit mijn kant. 

286. tedjefliers @annanooshin super! We moeten ergens beginnen toch?! 
287. dannyroumimper @annanooshin ik ben trots op jou! Ik ben wel nieuwsgierig 

of dan iedereen die wat te zeggen heeft over greenwashing ook 
daadwerkelijk nooit gebruikt maakt van shell producten. � 

288. piakastenx Geweldig dat je dit support! @theplasticbank is een prachtige 
organisatie die wonderlijk werk leveren, dat shell dit ook support vind ik een 



mooi iets, ze zetten zich in voor iets positiefs voor de wereld en ik vind het 
een top initiatief @annanooshin ��mooi mens 

289. carlinefb� 
290. juulbreuer @annanooshin een mega goed initiatief!! Het begin is er en daar 

gaat het om! �� 
291. goodfibrationsshop @annanooshinPrima, alle beetjes helpen inderdaad. En 

wat motiveer je dat goed. We gaan ook niet alle nog niet-100% duurzame 
kledingmerken verketteren bijvoorbeeld HM, mensen kopen die en mensen 
maken die: dus wel binnen de milieunormen en sociale regels passen en dat 
doet Shell. maar wel goede initiatieven promoten. 

292. giabab @annanooshin lieverd, fantastisch intitiatief!!! You go girl � en voor 
alle mensen die er negatief over denken; Instead of complaining Save your 
energy en go and Buy a bottle @theplasticbank!!! I have mine already ��☺� 

293. charronathanams @annanooshin trek je alsjeblieft niets aan van die 
negativiteit hoor! Het gaat er toch om dat hier mensen mee worden geholpen 
���� @theplasticbank 

294. annanooshin@piakastenx �� 
295. quinty_smits Ontzettend mooi initiatief, anno 2017 ontzettend belangrijk, alle 

kleine beetjes helpen inderdaad!! Good job�� 
296. annanooshin@charronathanams �� @giabab @goodfibrationsshop@juulbr

euer @piakastenx 
297. merelluime Juist super goed dat je dit support @annanooshin! Super goed 

initiatief van @theplasticbank en indd we moeten ergens beginnen toch?! � 
298. efrayims Lieve Anna, ook ik ben gevallen voor de charmes 

van @theplasticbank. Zij staan voor iets moois, en dat jij je inzet voor zoiets 
goeds is prachtig om te zien. Top 
initiatief! @annanooshin � #allebeetjeshelpen # 

299. phozukixMooi!!! 
300. ellyroumimper��������� 
301. jochemph_@lucaa__ 
302. emdotincCouldn't find 'the' words to describe Anna here so I'll just have to 

start with...Absolutely stunning! 
303. kuss.isa_xFav � 
304. laiabeh "Het is met goede intenties gedaan" En zo is het lieverd. Alle beetjes 

helpen en een goede doel promoten zegt niet dat men achter alles wat een 
organisatie doet staat.� 

305. sanniee._Je hebt zo'n mooi lichaam... � 
306. bregjelampe https://decorrespondent.nl/6082/de-pr-praatjes-van-shell-zijn-

een-stuk-groener-dan-de-investeringen/1622915138592-630b4892 
307. cosmohairstylingPretty woman! 
308. aafje93 @annanooshin dank voor je reactie, natuurlijk doe je het met goede 

intenties, maar shell niet... ik blijf het jammer vinden maar wel fijn dat je hebt 
gereageerd! 

309. tantelien13 @annanooshin maar haar dan Shell uit de tags en uit het 
verhaal. Promoot gewoon het initiatief maar ga in godsnaam niet Shell aan 
een groen imago helpen. Ik weet dat jij je geld verdient door het promoten 
van de consumptiemaatschappij maar in hemelsnaam. Shell. Een van de 
bedrijven die het meest moedwillig de aarde kapot maakt. Promoot de NS, 
promoot whatever. Maar ajb probeer naar olie boren op de noordpool en in 
Afrika nooit goed te praten. 

310. annemiiek @theplasticbank zal een heel goed inititatief zijn dat vast veel 
mensen kan helpen. Maar het is nog steeds van Shell. Die maar 1% van hun 
investeringen in duurzaamheid steekt en de rest nog steeds in fossiele 
brandstoffen. Knap staaltje CSR dus, waarbij ze hun eigen imago willen 
oppoetsen. Ze zijn nog steeds een van de grootste vervuilers van de wereld 



hoe goed bedoeld dit initiatief ook is. Kies dan voor bedrijven als OneforOne. 
Als je bewust je steentje bij wilt dragen, kies de bedrijven zorgvuldig. Want 1 
olievlek van Shell kan al die flessen in 1 klap tenietdoen. 

311. patrick_s_smart Totale onzin om hier zo negatief over te zijn. Als het 
verhaal klopt is het gewoon een prima verhaal. Je kunt moeilijk Shell 
verwijten als we allemaal op benzine rijden die Shell levert. Dan hebben we 
allemaal boter op het hoofd. Die verduurzaming komt in stapjes, de komende 
decennia, en dit is gewoon een goed initiatief. Dat mag ook gezegd worden. 
Heeft met greenwashing niets te maken. 

312. javerver@bregjelampe je mag natuurlijk altijd bellen als je vragen hebt :) Lijkt 
me wel gezellig je weer eens te spreken! 

313. brunetteatsunset The plastic bank is een mooi initiatief, maar realiseer je 
wel dat je hiermee shell aan een groen imago helpt. Dat verdienen ze niet.. 
Ze gaan weer boren op de noordpool. Ook al ben je het hier ook niet mee 
eens, je support shell met deze post! Er zijn zoveel dingen waarvoor je je 
invloed op een goede manier kan inzetten. Erg jammer dat je dan voor shell 
kiest. 

314. lisaavw_ Fantastisch initiatief, goed dat je je hier voor inzet! �� 
315. tantelien13 @patrick_s_smart maar shell verdient geen 'groen' imago. Als ze 

nu een project hadden waarmee ze zichzelf als oliegigant van de kaart halen 
en keihard de wereld groen probeerden te maken was het iets anders 
geweest. Maar dit is niet eens een druppel op de hete plaat maar gewoon 
een druppel op een olievlek in de oceaan. 

316. petralh@jvdmeer10 leuk badpak ofniet? 
317. kevin.benning Wat een makkelijk geklaag zeg. Begint een multinational als 

Shell zich te richten op verduurzaming van het bedrijfsmodel en bijbehorende 
projecten, is het weer niet goed. Een multinational die verduurzaamd heeft 
een enorme (wereldwijde) invloed, wees er blij mee! 

318. rutger__smit Wat? @Shell groen? Help de oceaan schoon te houden? ROT 
OP! Miljoenen liters olie in zee lozen en dan ons vragen een handje meet te 
helpen? GET A LIFE! Overigens hebben we het dan nog niet eens over 
dichter bij huis: aardbevingen in Nederland. Wat enorm matig dit. Shame on 
you! ��� 

319. sansbakerynl zeker een mooi mens maar wat triest dat de grootste vervuiler 
van dit land een dikke duim krijgt van Anna na het produceren van een simpel 
flesje 

320. kekebaas Alle mensen die hier moeilijk doen wil ik ook niet meer zien tanken 
bij een Shell pompstation als ze zonder benzine op de snelweg staan. Verder, 
goed bezig Anna. 

321. claredenouden @annanooshin totaal oninteressant of je goede intenties 
hebt of had (geld?!) je dient je huiswerk te doen als media kanaal/ 
reclamebord. Een beetje diepgang kan geen kwaad hoor Anna. Wat een 
enorm oppervlakkige onzinnigheid is dit - geloof je het zelf? 

322. debruinhenkjan Tipje, google even Shell en milieu en wees wijs 
323. ismaililgun Wat n zeurpietennn wauwwwwwwwwww, trek je er niks van aan 

hoor anna... Hahahah niet te geloven hoe hypocriet en heilig mensen opeens 
kunnen zijn.... 

324. 78arnhem Shell sust de mensen in slaap met dit initiatief wat niet meer is 
dan een druppel op de gloeiende plaat die ze zelf heet houden met al hun 
vervuiling. #verderkijkendanjeneuslangis #denkna#neeiktanknietbijshell #ofbij
eenander 

325. 78arnhem @ismaililgun ik snap dat sommige neuzen te lang zijn om 
overheen te kijken maar probeer t eens....misschien zie je dan ook dat Shell 
iedereen pampert met dit initiatief. ... 

326. annanooshin@ismaililgun ���� 



327. annanooshin@patrick_s_smart ���� 
328. annanooshin@kekebaas � 
329. katedashx���� Beauty 
330. miranda.kramer� 
331. debruinhenkjan @kevin.benning verdiep je even in Shell zou ik zeggen. 
332. maryamshakourix Je ziet er zo mooi uit net als altijd�maar trek je maar niks 

van aan alle haters op deze foto laat Anna lekker doen wat ze wilt als zij er 
blij van word en als je t maar niks vind doe dan geen moeite om haat 
comments te plaatsen Loveyou Anna� 

333. mi.jke https://motherboard.vice.com/nl/article/qvpmgp/anna-nooshin-maakt-
gratis-reclame-voor-shell?utm_source=motherboardfbned 

334. debruinhenkjan Lekker toevallig ook dat er ineens allemaal bn'ers zijn die 
zo'n fles kopen. #doorzichtig #geld 

335. dykom Gehaat en gezijk op rtl, goed werk anna ����� 
336. midas_mh Haters gonna hate 
337. tomgrewer Keep on the good work @annanooshin � mensen die gaan 

klagen met een privé profiel, get a life!!! Be positive and start helping Haïti ipv 
negatieve comments onder een prachtige foto achterlaten, just saying! 

338. _liekerdJe bent echt een top vrouw! 
339. marcelherpsMooie badpak 
340. kraus_daniel@nielsjeevers05 
341. floorvermaat Laat ze maar praten Anna, sommige mensen snappen jouw 

punt niet, en andere ook weer wel. ��� Alle kleine beetjes helpen! � 
342. michellekoka@patrick_s_smart wtf 
343. michellekoka @kekebaas ja en dat beseft komt eerder wanneer bn'ers Shell 

niet gaan promoten 
344. juliaavalstar@julietdegoey woooow 
345. nielsjeevers05�� @kraus_daniel 
346. julietdegoey@juliaavalstar jaaaa zo mooi � 
347. thijmendijkstra@damiano.bd 
348. ohitsiraaaYeko lng @kurizeee 
349. claredenouden @annanooshin waarom reageer jij nooit op kritisch 

commentaar? 
350. aquinoxmusic Fuck shell. Stop this bullshit. It is like killing 100 babies and 

saving 1 
351. neal41 Jij hebt gewoon een goeie dikke lul nodig in je mond daarna in je kut 

en om het af te maken even in je strakke kontjeee 
352. neal41 Lekkkaaaaah���� 
353. femkeashley @shoulderalexandrahiermee slaat ze toch echt de plank mis.... 

� 
354. ekspresowa @brunetteatsunset precies dif 
355. ekspresowa Nieuw louis vuitton tasje met Shell's geld. Good job. 
356. kimmyevers @annanooshin ongeloofelijk hoeveel negativiteit hier de wereld 

in geroepen word. Ik denk dat je een goed doel gesteund hebt met deze post 
en indd alle kleine beetjes helpen. En als een van de beste social influencers 
in Nederland dit project steunt, kunnen ze daar alleen maar trots zijn! Top 
Anne keep on the good work!! �� 

357. ricoklaverOnwijs sexy!! � 
358. sennn.x Voor iedereen die zeikt: rijden jullie allemaal elektrisch? 

Waarschijnlijk niet �� 
359. pienroeland @dannyroumimper, dit zeg je toch serieus alleen maar omdat je 

zelf ook een post #ad op je pagina hebt? Shell doet met deze actie 
overduidelijk aan #greenwashing, en dat terwijl er nu 'toevallig' (??�) nieuws 
is over nieuw werk in het Noordpoolgebied. Zeggen dat @theplasticbank een 



eigen initiatief is terwijl er #shell #partner in het bericht staat, maakt het zeker 
niet overtuigender. Shell is een van de grootste vervuilers van de oceaan! 

360. altswim HOT AF ��� 
361. joshcharmmusic @sandordayala 
362. marilenezeeman ����� 
363. pepa_josefien Best zielig hoe jullie allemaal Shell de grond intrappen. Rijden 

jullie niet op olie of gas? Prima dat jullie het niks vinden, maar ga dan gewoon 
met de fiets naar italie. 

364. sophieolgadejong Ik snap de ophef wel, maar wil toch even wat support 
geven. De post komt op mij wat ondoordacht over, maar ik kan me 
voorstellen dat je het initiatief sympathiek vindt, ook al komt het vanuit een 
onsympathiek bedrijf. Ik vind veel van de reacties kort door de bocht en 
onnodig onaardig. Shell zijn wij allemaal, wij gebruiken de olie/benzine. Blijft 
een kwestie van vraag en aanbod. Uiteraard staat Shell voor milieuvervuiling, 
oliehandel en andere minder ethische commercie, maar los daarvan blijft dit 
een sympathiek initiatief. Ik volg je nog steeds met veel plezier, Anna! 

365. annanooshin<3 @sophieolgadejong 
366. gooseberryintimates��� 
367. 0smann38@basskamp 
368. aquinoxmusic@sennn.x of rijden niet ;) 
369. sennn.x@aquinoxmusic AL die mensen ja? 
370. nonalimmen Lieve Anna, ik volg je al een tijdje met veel plezier en bewonder 

je enorm voor wat je allemaal doet én wat je allemaal al hebt bereikt! Ik moet 
toegeven dat ik door deze post toch wel teleurgesteld was, ook al zal je dit 
puur vanuit goede bedoelingen hebben gedaan. Shell is op dit moment de 
grootste vervuiler van Nederland en wil weer op de Noordpool gaan boren, 
iets wat mij enorm verontrust en boos maakt. Initiatieven met het oog op 
duurzaamheid moedig ik zeker aan, maar bij alle nare berichten die ik laatst 
over Shell heb gehoord, voelt dit heel wrang. Ok genoeg hierover; laat je niet 
gek maken door alle haters en ophef en keep on being awesome ��� 

371. 19annika89:( 
372. romankacew123 PR-BUREAU schijft positieve reacties! De volgenden 

werken allemaal bij hetzelfde 
speakeasyagency: @efrayims @juulbreuer @tedjefliers@charronathanams 
@giabab 

373. whitechunkyWat een hoop gezeur om die fles zeg! Net of ik die fles zie. 
Mooi badpak! 

374. romankacew123 De Volkskrant schrijft erover in een artikel vandaag! Met 
dank aan de journalistiek van @de_volkskrant#devolkskrant 

375. kimmetjuh_84 Dan nog ff lekker een trap nageven, nu weten we het wel! 
Jeetje mensen doe is lief tegen elkaar� 

376. boudewijn1997@basvanderbent 
377. alexanderwassenaar� 
378. i.am.gj07Ziet er goed uit hoor @annanooshin al die ophef ook altijd � 
379. remco.v.e����������������� 
380. aminozuurSELL OUT � 
381. jlijn89Wauw wat een prachtige foto! 
382. ohfashionnl Ahahahahah de enige positieve na je statement zijn mensen 

van Speak Easy Agency �� 
383. elizaxmariaBeauty ben je hoor� 
384. el.daniqueEcht heel erg mooi � 
385. aquinoxmusic @sennn.x genoeg mensen ;) en de mensen die er wel een 

hebben kun je niet kwalijk nemen dat big oil tegen elektrisch/renewable 
lobbyen en de EV1 in de 90ies hebben vermoord 



386. aquinoxmusic.. En op die manier de huidige gang van zaken tientallen jaren 
in stand houden. Fijn en simpel € harken met alle infrastructuur en systemen 
voor olie en afhankelijkheid van het volk voor bijna alles � 

387. mash_nl_ Ik vraag me af wat zieliger is; geld aannemen van Shell om via 
een onzinprojectje hun imago op te krikken en te doen alsof het milieu jou en 
hun ene reet interesseert, of na eerst de negatieve reacties zoveel mogelijk 
genegeerd te hebben, met een voorgekauwd statement te komen, en dat 
vervolgens te laten bejubelen door een PR-bureau dat ook voor Shell werkt 
(Speak Easy Agency @speakeasyagency_ams - hoi @tedjefliers , 
hoi @efrayims , hoi @juulbreuer , hoi @charronathanams , hoi @giabab , 
alles goed?). Hoeveel nep kun je hebben in één post? Het is prima dat je 
gewoon in te huren bent om imago's op te poetsen, you've got bills to pay, 
maar wees daar dan gewoon lekker eerlijk over, en laat die onzin over dit 
"geweldige" initiatief dan achterwege. Als jij je echt voor iets goeds in wil 
zetten zijn er legio oprechte mogelijkheden voor iemand met jouw bereik. 

388. pienroeland@mash_nl_ hear hear!! En mensen die beweren dat dit een 
sympathiek gebaar is: lees eens over #greenwashing, @shell doet dit echt 
voor niemand anders dan zichzelf. Het is het meest vervuilende bedrijf van 
NL (en nr 6 in de wereld), zo'n fles is echt een nietszeggend initiatief. 

389. lovegoddess_seeranie_huntNice 
390. sophiekuijpers_ Haha meest gehoorde hier 'alle beetjes helpen'... dumb ass 

people #oppervlakkigemensenreddendewereld#ohneetochniet  @ezinnemole
nkamp 

391. mirandanoedt Anna gebruik je talent asjeblieft for a better cause � 
392. romankacew123 @mash_nl Precies dit! Het leuke 'tegenwoordig' van 

instagram en bloggers is dat je een persoonlijk echt verhaal krijgt. Is het 
gesponsord dan weet je het, en de meeste bloggers doen dat alleen met 
spullen die ze ook echt zelf leuk vinden. Dus je weet een beetje waar je aan 
toe bent en het is persoonlijker dan een tijdschrift, omdat je echt een 
community bouwt. Dit met van die nepreacties valt me zo tegen, dat is echt 
heel jammer. Vooral juist omdat Anna hier zo'n enorme club volgers heeft. 
Waarom zou je dat riskeren, en waarom willen neppen op zo'n manier? 

393. romankacew123 Nog los van een misstap als Shell's imago oppoetsen... 
Goed, kan gebeuren, haar keuze. Maar die nepreacties! Wat is dat voor iets 
raars? 

394. floormartine Lekker stukje in de Volkskrant, super mee eens. Blijf bij je 
klerenhanger. 

395. elisabethschamp @amberjcrozenberg zo doorzichtig... 
396. channnx.x Ben benieuwd hoe vaak Shell bij jullie op het bankafschrift staat.. 

Prachtige foto en Anna is een vrouw waar nog vele een voorbeeld aan 
kunnen nemen #bossbabe 

397. barbergisch perfectie. geweldig! 
 
 
	


